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Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy,
z du¿¹ przyjemnoœci¹ informujê, ¿e decyzj¹ Zarz¹du G³ównego TPPW od roku 2021 nasz rocznik „Wielkopolski Powstaniec”, oprócz dotychczasowej drukowanej formy, bêdzie równie¿ wydawany w wersji online. W tej nowej wersji ukaza³ siê
ju¿ nr 26 z roku 2020 i przygotowywany jest tak¿e numer niniejszy. Znajdziecie je Pañstwo na stronie internetowej:
www.powstaniewielkopolskie.pl w zak³adce: Wydawnictwa - Rocznik „Wielkopolski Powstaniec”.
Wprowadzenie wersji online pozwoli na szersze dotarcie
„Wielkopolskiego Powstañca” do dotychczasowych odbiorców,
w tym do rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego
i osób zainteresowanych dziejami Powstania Wielkopolskiego
1918-1919, zw³aszcza do historyków i regionalistów, a tak¿e
poszerzenie krêgu odbiorców o nowe œrodowiska. Ponadto pozwoli spopularyzowaæ nasze wydawnictwo wœród m³odego pokolenia, chêtnie siêgaj¹cego po tê formê przekazu. S¹dzê, ¿e
bêdzie równie¿ sprzyjaæ nawi¹zaniu wspó³pracy i zacieœnieniu
kontaktów z Czytelnikami.
Dotychczasowe nak³ady kolejnych roczników „Wielkopolskiego Powstañca”, ze wzglêdu na œrodki finansowe, jakimi na ten
cel dysponowaliœmy, nie pozwoli³y nam docieraæ z naszym
rocznikiem nawet do cz³onków Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Przede wszystkim spe³nialiœmy obowi¹zek przekazywania egzemplarzy obowi¹zkowych „Wielkopolskiego Powstañca” do instytucji wyznaczonych przez Ministerstwo Kultury (zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2018 r. poz.
545 tekst jednolity z dnia 07.02.1996 r.), m. in. do Biblioteki
Narodowej, Biblioteki Jagielloñskiej i wybranych bibliotek uniwersyteckich. Oprócz tego, maj¹c na wzglêdzie dokumentowanie, utrwalanie i popularyzowanie dzia³alnoœci TPPW, zapewnialiœmy dystrybucjê rocznika do œrodowisk objêtych nasz¹
dzia³alnoœci¹ i instytucji wspó³pracuj¹cych z Towarzystwem,
a mianowicie: wybranych regionalnych placówek naukowych
i uniwersyteckich, oddzia³ów Archiwum Pañstwowego, Muzeum Powstania Wielkopolskiego i innych wybranych muzeów, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i wybranych bibliotek powiatowych, bibliotek
szkó³ nosz¹cych imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego oraz kó³ Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.
Potrzeby i oczekiwania s¹ jednak¿e wiêksze. Liczymy na to, ¿e
forma online rozwi¹¿e po czêœci ten problem. Nadto, przyczyni siê do nawi¹zania szerszych kontaktów, do przekazywania
nam uwag, propozycji i informacji o przedsiêwziêciach podejmowanych na rzecz upowszechniania powstañczej historii.
Zapraszam te¿ historyków, regionalistów i osoby zainteresowane materia³ami Ÿród³owymi zwi¹zanymi z Powstaniem
Wielkopolskim do korzystania z naszego wydawnictwa, zamieszczonego na platformie cyfrowej Biblioteki Kórnickiej
https://platforma. bk. pan. pl/ lub w Wielkopolskiej Bibliotece
Cyfrowej www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/523631 - „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog Ÿróde³ i Materia³ów”.
Stefan Bar³óg
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Z DZIEJÓW I TRADYCJI
WOLNOŒCIOWO – POWSTAÑCZYCH ...
Marek Rezler

O znaczeniu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.
Kilka refleksji...
Tytu³ - zdawa³oby siê - banalny. W ka¿dej publikacji, wywiadzie, audycji na temat wielkopolskich wydarzeñ z lat 1918-1919, dokonywane jest ich podsumowanie. Jednak up³yw
czasu, postêp badañ i przede wszystkim ujawniane nowe Ÿród³a, pozwalaj¹ na spojrzenie,
które niekiedy doœæ znacznie ró¿ni siê od ocen dokonywanych nawet przed kilkunastu laty.
W odniesieniu do tych zagadnieñ istniej¹ przecie¿ kwestie oczywiste, ale przecie¿ pojawiaj¹
siê i kwestie zupe³nie nowe. Wci¹¿ te¿ pozostaj¹ obszary poznane tylko czêœciowo, budz¹ce w¹tpliwoœci i zastrze¿enia, ale tak¿e wymagaj¹ce dalszych analiz. Dzieje Powstania Wielkopolskiego wci¹¿ maj¹ wiele kierunków i problemów wymagaj¹cych zbadania i analizy.
Zreszt¹ w historii w ogóle nie istnieje problem, czy zagadnienie zbadane ostatecznie i do
koñca.
W przypadku wydarzeñ maj¹cych miejsce na ziemiach polskich w latach 1918-1922 sytuacja zmienia³a siê z miesi¹ca na miesi¹c, niekiedy z tygodnia na tydzieñ. Bardzo czêsto by³y to zjawiska i fakty w mniejszym lub wiêkszym stopniu powi¹zane ze sob¹. W rezultacie
powstawa³a swego rodzaju uk³adanka, w której po³o¿enie jednego elementu mia³o wp³yw
na elementy s¹siednie i na ca³y obraz. Panowanie nad t¹ „uk³adank¹” jest zadaniem nie³atwym, w rezultacie znawcy tematyki wol¹ analizowaæ wybrane zagadnienie lub tylko okreœlony obszar. Powstaje problem znaczenia „makro” i „mikro”. Pozornie prosty temat, na
pierwszy rzut oka wymagaj¹cy jedynie ujêcia w punktach, urasta do rangi osobnego tematu
badawczego. Zatem niniejsze rozwa¿ania bêd¹ nie tylko podsumowaniem tematu, jego zamkniêciem. Bêd¹ te¿ okazj¹ do wskazania istotnych aspektów i zagadnieñ, które pojawiaj¹
siê w odniesieniu do fenomenu wielkopolskich wydarzeñ z lat 1918 - 1919.
Wyró¿ni³bym trzy obszary znaczeñ Powstania Wielkopolskiego: polityczny, ogólnopolski i regionalny. W ich obrêbie nale¿a³oby wyodrêbniæ znaczenie wojskowe, gospodarcze
i psychologiczne, które wzajemnie siê przenika³y i uzupe³nia³y - dlatego potraktujê je ca³oœciowo.
Od strony dyplomatycznej, politycznej, sytuacja powstañców wielkopolskich, zarówno
w³adz politycznych, jak powstañczego wojska, by³o trudne. W czasie obrad konferencji pokojowej w Pary¿u, sprawa polska pozostawa³a w cieniu g³ównego problemu: uporz¹dkowania Europy po wojnie i ustalenia pozycji Niemiec w okresie powojennym. Upad³y wszystkie trzy wielkie monarchie. Rosja zmieni³a ustrój i nie by³o wiadomo, w jakim kierunku potocz¹ siê dalsze losy pañstwa. Austro-Wêgry rozpad³y siê i niektóre z dawnych narodów
monarchii Habsburgów odzyska³y niepodleg³oœæ - koncepcje, jakie pojawia³y siê na ten temat od mniej wiêcej 1916 roku, szybko przesta³y byæ aktualne. Rzeczywistym, bie¿¹cym
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Odezwa Naczelnej Rady Ludowej z koñca stycznia 1919 r. Koñcowe zdanie Odezwy brzmi:
„Celem polityki naszej jest zawsze Zjednoczona, Niepodleg³a Polska z w³asnym wybrze¿em morskim”
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problemem by³y dalsze losy Niemiec. Anglia szybko wróci³a do dawnej polityki równowagi.
Stany Zjednoczone wkroczy³y do polityki europejskiej i najpierw musia³y dok³adnie „rozejrzeæ siê” w sytuacji. W rezultacie Francja pozosta³a jednym wielkim przeciwnikiem Niemiec,
d¹¿¹cym do maksymalnego os³abienia Berlina. Straty (zw³aszcza biologiczne) poniesione
przez Francjê w czasie wojny œwiatowej, os³abi³y psychikê Francuzów. Zjawisko to ujawni³o
siê z ca³¹ si³¹ dopiero po pewnym czasie, ale w latach 1918-1919 Pary¿owi chodzi³o o jak
najwiêksze os³abienie Niemiec. Cel ten zamierzano osi¹gn¹æ poprzez likwidacjê armii niemieckiej, przyt³oczenie Berlina reparacjami wojennym (co zreszt¹ w du¿ym stopniu siê dokona³o) i utworzenie wokó³ Niemiec systemu pañstw, które w przypadku próby rewan¿u,
w jednym koalicyjnym uderzeniu by³yby w stanie plany te unicestwiæ. Do tej roli doskonale
nadawa³a siê Polska. I by³ to podstawowy powód energicznego wsparcia przez Francjê sprawy polskiej na konferencji pokojowej. Z czasem te¿ pojawi³ siê argument dotycz¹cy roli Polski jako bufora zabezpieczaj¹cego przed ofensywnymi planami bolszewików. Propagandowa rola Stanów Zjednoczonych, prezydenta Wilsona i Paderewskiego, mia³a znaczenie tylko pocz¹tkowo, ale w czasie obrad konferencji by³a ju¿ drugorzêdna. Polityków tych traktowano z szacunkiem, ale ich nie s³uchano. Zasadnicza gra toczy³a siê miêdzy Londynem
i Pary¿em. Polska w tych kalkulacjach zawsze by³a przedmiotem (i to nie najwa¿niejszym),
a nie podmiotem dzia³añ dyplomatycznych. Z czasem zreszt¹ zaczê³a coraz czêœciej budziæ
wrêcz irytacjê dyplomacji Zachodu, a przez Francjê traktowana by³a z wysoka i protekcjonalnie. Rzadko powa¿nie i po partnersku. Zreszt¹ Józef Pi³sudski by³ w pe³ni œwiadom tych
realiów i po przewrocie majowym w 1926 roku zacz¹³ stosunki polsko-francuskie kszta³towaæ na nowo. Jednak w 1919 roku marsza³ek Ferdynand Foch dwukrotnie uratowa³ - najpierw Wielkopolskê (jednym z punktów rozejmu zawartego w Trewirze 16 lutego 1919
roku), a potem Polskê w ogóle wobec niemieckich planów ofensywnych wiosn¹ 1919 roku. Nie z sentymentu do Polski bynajmniej, lecz w interesie politycznych planów Francji.
W tej sytuacji, a¿ do uprawomocnienia siê postanowieñ traktatu wersalskiego w styczniu 1920 roku, wszystko - co dzia³o siê w Wielkopolsce - oficjalnie traktowane by³o jako wewnêtrzna sprawa Niemiec. Zatem nale¿y zrozumieæ po³o¿enie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, który w swym dzia³aniu musia³ lawirowaæ pomiêdzy Berlinem, Pary¿em i Warszaw¹. Ka¿de nieostro¿ne dzia³anie mog³o doprowadziæ do pogorszenia sprawy polskiej
(powtarzam: wcale nie najwa¿niejszej) w czasie obrad konferencji pokojowej. Wyhamowywano przedwczesne poczynania zbrojne i odkrywanie kart - co w niektórych krêgach by³o
odbierane jako kunktatorstwo, a niekiedy nawet zdrada, ale jednak utrzymywano sta³y, niejawny kontakt z Warszaw¹ i podkreœlano, ¿e Wielkopolska po przy³¹czeniu do wolnej Polski, nie myœli o separatyzmie, czy autonomii. W okresie powstania jednak trzeba by³o siê
dzia³aæ bardzo ostro¿nie, by nawet nie tworzyæ pozorów. Kieruj¹c siê t¹ zasad¹, w³adza
w wyzwolonym regionie zosta³a zorganizowana (przypuszczalnie na wniosek ks. Stanis³awa
Adamskiego) na wzór spó³ki gospodarczej - co w pierwszych miesi¹cach istnienia wielkopolskiego pañstwa powstañczego sprawdzi³o siê znakomicie. Jak najd³u¿ej te¿ prowadzono
rozmowy z Berlinem, staraj¹c siê tam bagatelizowaæ znaczenie tego, co siê sta³o w Wielkopolsce. W rezultacie panowa³a wówczas wielka gra pozorów. I Warszawa, i Poznañ, i Berlin, czêœciowo te¿ Pary¿, wiedzia³y doskonale, co siê dzieje, ale oficjalnie wci¹¿ traktowano
to jako spontaniczne powstanie polskiej ludnoœci. Przede wszystkim zaœ Niemcy nie mieli
wtedy wystarczaj¹cych si³, by powstanie st³umiæ. Miesi¹c wczeœniej, albo dwa miesi¹ce póŸniej, ca³y ruch zosta³by skutecznie spacyfikowany. Przypadek sprawi³, ¿e powstanie wielkopolskie wybuch³o w najlepszym z mo¿liwych momencie. Wielkopolanie tej okazji nie zaprzepaœcili. W sumie trzeba stwierdziæ, ¿e zarówno zapaleñcy d¹¿¹cy do wybuchu powsta-
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Ks. Stanis³aw Adamski (1875-1967) w latach
zaboru by³ m. in. sekretarzem Zwi¹zku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich i cz³onkiem zarz¹du Towarzystwa Czytelni Ludowych. Po œmierci ks. Piotra Wawrzyniaka zosta³ patronem Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych
i Gospodarczych.
W okresie Powstania Wielkopolskiego by³ komisarzem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu
(1918–1919)

nia, jak i rozwa¿nie dzia³aj¹cy politycy Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, mieli racjê. Mimo wzajemnych oskar¿eñ o szaleñstwo lub kunktatorstwo (o ile nie wrêcz o zdradê), kierunek wspólnego dzia³ania okaza³ siê s³uszny.
Powstanie w Wielkopolsce (skrycie nieco inspirowane przez Francjê, gdy¿ jej plany wobec odradzaj¹cej siê Polski zaczê³y siê komplikowaæ) by³o potrzebne. Znaj¹c praktykê
owych lat nale¿y przypuszczaæ, ¿e w innym przypadku w regionie og³oszono by plebiscyt.
Po 1871 roku, a zw³aszcza na prze³omie wieków, administracja berliñska rozpoczê³a intensywn¹ akcjê germanizowania zagarniêtych niegdyœ ziem. Podobn¹ dzia³alnoœæ prowadzono
te¿ w Alzacji i Lotaryngii oraz w Szlezwiku-Holsztynie. W Wielkopolsce rozpoczêto intensywn¹ akcjê osiedleñcz¹, która pocz¹tkowo odnosi³a sukcesy. W rezultacie szereg pó³nocnych, zachodnich i po³udniowych powiatów Wielkopolski by³o ju¿ silnie zgermanizowanych. W wyniku plebiscytów owe tereny na pewno pozosta³yby w granicach Niemiec. To
samo dotyczy niektórych miast, m. in. Leszna i Rawicza, nie zdobytych przez powstañców,
w których o charakterze miasta decydowali Niemcy. Po doœwiadczeniach przegranych plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Œl¹sku (do trzeciego, na Spiszu i Orawie,
nie dosz³o), mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e podobnie by³oby w Wielkopolsce. W granicach
odrodzonej Rzeczypospolitej znalaz³aby siê tylko centralna Wielkopolska z Gnieznem i Poznaniem.
Wielkopolska potrzebna by³a tak¿e odradzaj¹cej siê Polsce - nie tylko pod wzglêdem
presti¿owym i historycznym. By³ to region, który wprawdzie odczu³ na sobie ciê¿ar wojny,
ale przez który nie przechodzi³y linie frontów, a gospodarka, choæ w wojennych warunkach,
rozwija³a siê naturalnie. Na tle innych czêœci odrodzonej Polski by³ to wiêc region bogaty. Po
wybuchu powstania, w ci¹gu kilku miesiêcy na tym obszarze utworzono siln¹ na owe czasy,
doskonale wyposa¿on¹, wyszkolon¹ i uzbrojon¹ armiê, stanowi¹c¹ wtedy oko³o 1/5 si³
zbrojnych odrodzonej Rzeczypospolitej. Do kwietnia 1919 roku, do czasu przybycia z Fran-
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Prezydent Woodrow Wilson, marsza³ek Ferdinand Foch, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.
Obraz olejny Kazimierza Szmyta Podpisanie uk³adu wersalskiego, 1923 r. Fot. Muzeum Niepodleg³oœci

cji do kraju armii genera³a Józefa Hallera, by³o to wojsko, o które warto by³o zabiegaæ. Po
rozejmie w Trewirze sytuacja na Zachodzie by³a jako tako ustabilizowana, a realia wschodnie wci¹¿ by³y otwarte. Analiza stosunków gospodarczych, politycznych, wojskowych, a nawet osobistych, miêdzy Warszaw¹ i Poznaniem w tym czasie, to temat na osobne, wcale nie
proste, rozwa¿ania.
Wielkopolscy politycy od pocz¹tku, od wybuchu powstania, a¿ po postanowienia traktatu wersalskiego, z ca³¹ moc¹ akcentowali (wbrew obawom podnoszonym w Warszawie),
¿e nie interesuje ich autonomia, czy separatyzm w odradzaj¹cym siê kraju. Z czasem siê okaza³o, ¿e dla gospodarki regionu, tak¿e dla ziemian wielkopolskich, którzy czêsto nie radzili
sobie z zalewem tañszej ¿ywnoœci z terenów wschodnich, nie by³a to sytuacja korzystna.
W gruncie rzeczy chodzi³o jednak o w³adzê w ca³ym kraju, do której panuj¹ca w Wielkopolsce endecja zawsze d¹¿y³a. Apogeum tej walki nast¹pi³o w latach 1919-1922, ale pierwsze sygna³y tych ocen by³y widoczne ju¿ podczas powstania.
Od strony wojskowej najistotniejsze by³o uderzenie w odpowiedniej chwili, wielka
sprawnoœæ organizacyjna (czêœciowo spontaniczna, samorzutna) i szybkie tworzenie regularnej armii - proces zapocz¹tkowany przez Stanis³awa Taczaka, a rozwiniêty i konsekwentnie doprowadzony do koñca przez genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego. Od strony taktycznej powstanie by³o typow¹ wojn¹ ruchow¹, opart¹ na opanowywaniu (w miarê mo¿noœci) wa¿nych oœrodków miejskich i wykorzystaniu czynnika zaskoczenia. Jednak w miarê
rozwoju wydarzeñ, po oko³o dwóch tygodniach, wyraŸnie dawa³ siê odczuwaæ brak fachowych kwalifikacji wiêkszoœci dowódców. Zjawisko to by³o szczególnie widoczne 6 stycznia
1919 roku w czasie walk ulicznych w Inowroc³awiu i podczas bitew o Rawicz. Do wojny po-
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zycyjnej nie dosz³o, g³ównie ze wzglêdu na mimo wszystko s³ab¹ liczebnoœæ powstañczych
oddzia³ów. Liniê dziel¹c¹ walcz¹ce strony tworzy³y poszczególne miejscowoœci zajête przez
powstañców b¹dŸ Grenzschutz. Oparciem i baz¹ do dzia³añ by³y lokalne garnizony, zeœrodkowywane w miarê potrzeby. Dzia³anie to by³o najbardziej racjonalne. Niekiedy dawa³y siê
s³yszeæ g³osy krytyczne, ¿e Wielkopolanie nie ruszyli na Pi³ê i Bydgoszcz, a potem dalej na
Pomorze, a z drugiej strony na Œl¹sk, istnia³y nawet plany rozszerzenia dzia³añ w tych kierunkach. Jednak liczebnoœæ oddzia³ów powstañczych - ze wzglêdu na wielk¹ przewagê si³
niemieckich i poparcie niemieckiej ludnoœci - z góry przekreœla³a mo¿liwoœæ wkroczenia do
wiêkszych miast. Batalion, czy pu³k powstañczy znikn¹³by np. w sieci miejskiej Bydgoszczy,
ale na linii nad Noteci¹ by³ niezast¹piony i skuteczny.
Ogólnopolskie znaczenie Powstania Wielkopolskiego wi¹¿e siê przede wszystkim ze
œwiadomoœci¹, ¿e Wielkopolska, rzeczywista kolebka polskiej pañstwowoœci, musia³a znaleŸæ siê w granicach wolnej Rzeczypospolitej. Dla tak zwanego przeciêtnego Polaka, zorientowanego w ojczystych dziejach, by³a to oczywistoœæ nie podlegaj¹ca dyskusji. Problemem
by³a jedynie metoda realizacji tego celu. Powstanie w Wielkopolsce jednoznacznie pokaza³o wolê mieszkañców regionu, ale ostateczne decyzje dotycz¹ce losu regionu zapada³y w Pary¿u. Polacy swoim dzia³aniem u³atwili podjêcie decyzji.
Snuj¹c refleksje zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim jeszcze raz wypada podkreœliæ,
¿e bez wydarzeñ z prze³omu lat 1918-1919 wiêkszoœæ regionu nie znalaz³aby siê w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej. Wiele jest prawdy w tym stwierdzeniu, ale nie mo¿emy
pomin¹æ faktu, ¿e w myœl prawa miêdzynarodowego powstanie nie mia³o mocy sprawczej,
by³o jedynie zbrojn¹ demonstracj¹, pokaza³o mocarstwom zachodnim wolê spo³eczeñstwa
polskiego. W myœl owego prawa, ziemie objête tymi wydarzeniami a¿ do koñca czerwca
1919 roku wci¹¿ by³y czêœci¹ Rzeszy Niemieckiej, a ich los uzale¿niony od postanowieñ
traktatu pokojowego. Powstanie Wielkopolskie natomiast znacznie wzmocni³o stanowisko
Francji na konferencji paryskiej i u³atwi³o ustalenie przebiegu nowej wschodniej granicy Niemiec.
Pod wzglêdem regionalnym Powstanie Wielkopolskie z lat 1918-1919 by³o swego rodzaju podsumowaniem metod dzia³ania, jakie utrwali³y siê w regionie, zw³aszcza po upadku powstania listopadowego. W du¿ej mierze by³ to efekt po³¹czenia charakterystycznych cech
mieszkañców regionu z umiejêtnoœci¹ dostosowywania metod postêpowania do warunków
stworzonych przez administracjê zaborcy. Doœæ jednorodna mentalnoœæ Wielkopolan ujawni³a siê ju¿ w czasie insurekcji koœciuszkowskiej, a potem podczas powstania przeciwko Prusakom póŸn¹ jesieni¹ 1806 roku. W tym samym czasie, w ró¿nych czêœciach regionu, mieszkañcy dzia³ali spontanicznie i w podobny sposób. W³adza centralna i dowództwo powstañczego wojska wy³ania³y siê po rozpoczêciu dzia³añ, choæ szybko. Niepotrzebna tu by³a agitacja, inspiracja z zewn¹trz. Przeciwnie, powodowa³y irytacjê „miejscowych”, a niekiedy, jak
w po³owie XIX wieku, niechêtn¹ reakcjê. Wielkopolanin nie lubi byæ poganiany, zachêcany
i agitowany. On sam wie, jak nale¿y post¹piæ. Jedyne powstañcze dzia³ania - niezrealizowane
w 1846 roku i wykonane dwa lata póŸniej - zakoñczy³y siê niepowodzeniem. By³y inspirowane z zewn¹trz - z Pary¿a i Londynu i w gruncie rzeczy wprowadzi³y zamieszanie.
W ci¹gu kilkudziesiêciu lat ustali³ siê wielkopolski schemat d¹¿enia do niepodleg³oœci - praca organiczna po³¹czona z gotowoœci¹ do walki zbrojnej. Brano pod uwagê aktualny stosunek Berlina do sprawy polskiej i tendencje obowi¹zuj¹ce w danym czasie umiejêtnie wykorzystywano na w³asn¹ korzyœæ. Nie marnowano si³ i ludzi na bezcelowe dzia³ania, choæ
w drastycznych sytuacjach, np. podczas Kulturkampfu, otwarcie przeciwstawiano siê dzia³a-
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Pocztówka z cyklu „Niech ¿yje Wielkopolska” wpisuj¹ca tê dzielnicê w ogólnonarodowy
nurt patriotyzmu - 1919/1920 (ze zbiorów Bogumi³a Wojcieszaka)

niom dyskryminacyjnym. Tak¿e Ko³o Polskie w parlamencie berliñskim nie pozostawa³o
bierne. Krok za krokiem czyniono swoje, wykorzystuj¹c inercjê i schematyzm myœlenia pruskiej, a potem niemieckiej, administracji. Polscy dzia³acze byli bardziej elastyczni. W rezultacie przez kolejne trzy pokolenia Polaków kszta³towa³a siê wielkopolska mentalnoœæ, w du¿ej mierze dziêki brakowi wyobraŸni strony pruskiej, póŸniej niemieckiej. Wiosna Ludów
wp³ynê³a na ukszta³towanie opozycjê z okresu Kulturkampfu. To pokolenie Kulturkampfu
da³o (umownie mówi¹c) odwagê dzieciom wrzesiñskim, a dzieci wrzesiñskie - to póŸniejsi
powstañcy wielkopolscy. By³a ci¹g³oœæ kszta³towania postaw. Niekiedy przeciwko nim obraca³y siê metody germanizowania stosowane przez Niemców. Na przyk³ad poziom kszta³cenia na wy¿szych uczelniach w Niemczech w zupe³noœci wystarczy³ do przygotowania polskiej kadry administracyjnej w pocz¹tkowym okresie Powstania Wielkopolskiego. Po jego
wybuchu Polacy nie pozostali bezradni, aparat administracyjny funkcjonowa³ nadal, zw³aszcza ¿e nie przyjêto zasady zwalniania pruskich urzêdników en bloc, z urzêdu, a jedynie usuwano zdecydowanych germanizatorów, obserwuj¹c poczynania pozosta³ych. Oczywiœcie,
z czasem zachodzi³a potrzeba sprowadzenia fachowych, polskich urzêdników z innych czêœci Polski. Jednak na czas funkcjonowania wielkopolskiego pañstwa powstañczego, system
ten w zupe³noœci wystarcza³.
Zgodnie z mentalnoœci¹ kolonizatora, w³adze niemieckie, poza unikaniem anga¿owania
Polaków w administracji, nie dopuszczali ich do wy¿szych stopni i stanowisk w wojsku. Bardzo nieliczne by³y osoby polskiego pochodzenia na stanowiskach dowódców pu³ków, czy
w stopniach wy¿szych od majora. Tymczasem system szkolenia w armii pruskiej i niemieckiej, a potem praktyka zdobyta na froncie sprawi³y, ¿e powstañczymi kompaniami i batalionami w 1918 roku skutecznie dowodzili sier¿anci i podporucznicy. Z czasem okaza³o siê, ¿e
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Wielkopolska stanowi³a zachodnie kresy II Rzeczpospolitej

istnieje pilna potrzeba sprowadzenia do Wielkopolski oficerów wy¿szych stopni - ale
w pierwszych tygodniach powstania owi spontaniczni dowódcy sprawdzili siê bardzo dobrze.
W sumie polityka germanizacyjna Berlina, oparta na mentalnoœci kolonizatorskiej, absolutnie siê nie sprawdzi³a. Niemcy sami wykszta³cili i wyszkolili powstañców wielkopolskich.
Mocno przy tym podkreœlmy, ¿e dzia³ania te ze strony polskiej nie by³y kierowane, odgórnie sterowane. Wynika³y z mentalnoœci mieszkañców regionu, ich sposobu rozumowania.
Bardzo istotne mo¿e te¿ byæ spojrzenie na psychologiczne znaczenie Powstania Wielkopolskiego. Przewa¿aj¹ entuzjastyczne oceny i zachwyty - wszyscy jak jeden m¹¿ s¹ patriotami, a jak czarny charakter - to na pewno zdrajca, albo Niemiec. Historia nie zna tak skrajnych sytuacji. Jednak gdy dopuœcimy do g³osu emocje, tego typu wartoœciowanie jest nie do
unikniêcia. W przypadku badañ nad przesz³oœci¹, a zw³aszcza upowszechniania ich wyników, trzeba jednak zachowaæ du¿¹ ostro¿noœæ, a niekiedy nawet dystans.
Jak ju¿ wspomniano, wybuch powstania w 1918 roku by³ od dawna przewidywany i dla
mieszkañców regionu nie stanowi³ zaskoczenia. Jednak reakcja ludzi by³a bardzo ró¿na,
w zale¿noœci od indywidualnych warunków. Obok eksponowanych zazwyczaj postaw pa-
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triotycznych, niekiedy wrêcz heroicznych, wystêpowa³y te¿ zjawiska skrajnie odmienne.
Z oczywistych powodów s¹ wyciszane, pomijane, znane tylko doœæ w¹skiemu krêgowi specjalistów. Ka¿da sytuacja nadzwyczajna, odbiegaj¹ca od spokojnej, codziennej egzystencji,
rodzi zarówno herosów, jak i demony. Zachowanie umiaru i dystansu, zw³aszcza w opisie
i ocenie powstania niepodleg³oœciowego, jest bardzo trudne, a wielow¹tkowoœæ i wielop³aszczyznowoœæ zjawiska wymaga ogromnego wyczucia i taktu, ale równoczeœnie zastosowania
takiej formy i metody, które nie pozwol¹ uchybiæ wymogom nauki. Jak zwykle, w grê wchodz¹ te¿ anegdoty i „tromtadracja”.
W przypadku Powstania Wielkopolskiego powszechne by³o, jak wspomniano, podejœcie
rzeczowe i naturalne. Jednak do powstania, w pierwszym okresie, do po³owy stycznia 1919
roku, nie garnêli siê wszyscy. Wbrew pozorom, w pierwszych oddzia³ach wcale nie przewa¿ali dawni ¿o³nierze frontowi. Oni mieli ju¿ doœæ wojny i do szeregu stawali dopiero wyci¹gniêci z domu rozkazem mobilizacyjnym. Równie¿ z dyscyplin¹ w pierwszych, spontanicznie tworzonych oddzia³ach, by³o ró¿nie. Nie zawsze te¿ matka godzi³a siê z wyjœciem do powstania dwóch synów, podczas gdy dwóch innych pozosta³o ju¿ na polach wojny œwiatowej.
To naturalne i trzeba to zrozumieæ. By³y te¿ takie sytuacje, gdy m³ody ch³opak wrêcz ucieka³ z domu, by do³¹czyæ do powstañczych szeregów. Ogólnie rzec ujmuj¹c, trzeba jednak
stwierdziæ, ¿e powstanie by³o traktowane w wielkopolskim spo³eczeñstwie jako wydarzenie oczywiste i naturalne. Nie gloryfikowano udzia³u w tym zrywie, ale i nie zwalczano spontanicznej chêci do³¹czenia do powstañczych oddzia³ów.
Inne by³y te¿ mechanizmy powstawania powstañczej legendy - w porównaniu choæby
z legend¹ legionów polskich. Ju¿ w 1919 roku Karol Rzepecki wprowadzi³ do opowieœci powstañczych elementy heroiczne i mityczne. Pojawia³y siê one te¿ w innych, jeszcze miêdzywojennych, publikacjach. Jednak g³ównym bodaj powodem powstawania mitów i legend
by³o wyraŸnie dyskryminuj¹ce pozycjonowanie weteranów powstania, na tle ¿o³nierzy innych frontów i formacji. Niew¹tpliwie przyczyn¹ takiego stanu rzeczy mog³a byæ niechêæ samych Wielkopolan do „reklamowania” swych osi¹gniêæ, a jeœli ju¿, to w nieco groteskowej
postaci. Zaczê³y wówczas powstawaæ opowieœci heroiczne w rodzaju wspomnieñ Stanis³awa Nogaja czy Stanis³awa Myriusa Rybki, które czêsto niewiele mia³y wspólnego z rzeczywistoœci¹. Rozgoryczenie i kompleks rodzi³y bunt i protest, co by³o w pe³ni zrozumia³e. Realia te niew¹tpliwie by³y wynikiem dzia³añ endecji, która jako wiod¹cy ruch polityczny
w Wielkopolsce, ustawi³a i siebie, i spo³eczeñstwo w opozycji do centralnych w³adz w Polsce, a w konsekwencji doprowadzi³a do politycznej izolacji regionu w kraju. To zaœ znalaz³o
odzwierciedlenie w pozycjonowaniu uczestników Powstania Wielkopolskiego, a w konsekwencji tak¿e w rozgoryczeniu weteranów - wtedy jeszcze ludzi m³odych i bêd¹cych w sile
wieku. Polityczne reperkusje nastawienia z owych lat mo¿na w Wielkopolsce zauwa¿yæ nawet dzisiaj, po ponad stu latach.
W sumie trzeba stwierdziæ, ¿e Powstanie Wielkopolskie lat 1918-1919 by³o po³¹czeniem dzia³añ spontanicznych i przemyœlanych, emocji ze zmys³em organizacyjnym, przypadku i racjonalnych dzia³añ w³adz politycznych, a potem tak¿e wojskowych regionu. U Ÿród³a
sukcesu tkwi³ te¿ przypadek - znakomity, najbardziej korzystny moment podjêcia walki. Dalsze dzia³ania jednak by³y ju¿ rezultatem psychicznego przygotowania spo³eczeñstwa, racjonalnego myœlenia i wewnêtrznej dyscypliny w miarê rozwoju sytuacji.
Autor jest doktorem historii, laureatem
Nagrody Honorowej TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”,
znanym z wielu opracowañ zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim.
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Zdzis³aw Koœciañski

Aspekty wyzwolenia Nowego Tomyœla
w walkach powstañczych 1918 - 1919

Na obszarze frontu zachodniego, mimo znacznego zniemczenia - na przyk³ad powiatu
nowotomyskiego, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 by³o doskonale przygotowane
pod wzglêdem moralnym, co by³o zas³ug¹ lokalnych polityków. Ówczesny powiat nowotomyski obejmowa³ zaledwie dwa miasta: Nowy Tomyœl (Neutomischel), który by³ siedzib¹
landratury oraz Lwówek (Neustadt). Ponadto w jego sk³ad wchodzi³o 87 wsi i obszarów
wiejskich.
Jednym z wa¿kich elementów powodzenia powstania by³o kryterium narodowoœciowe.
Wed³ug spisu ludnoœci z 1910 roku, w powiecie nowotomyskim na 34292 mieszkañców,
Polacy stanowili 54 % (18 590 mieszkañców).
Miastami, które odegra³y wa¿n¹ rolê podczas dzia³añ na froncie zachodnim by³y te¿ miasta Buk i Grodzisk. W pierwszym z nich ludnoœæ polska stanowi³a w tym czasie 79,4% ogó³u mieszkañców, w drugim - 73,8%. Miasto Zb¹szyñ natomiast by³o - obok Nowego Tomyœla - jednym z bardziej zniemczonych miast Wielkopolski. Polacy stanowili tam tylko 33,8 %
ludnoœci. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja by³a we wsi Miedzichowo, która nale¿a³a wówczas do powiatu miêdzyrzeckiego.
Znaczne zniemczenie powiatu nowotomyskiego sprawia³o, ¿e konkretne dzia³ania organizacyjno-nie-podleg³oœciowe by³y mo¿liwe jedynie tam, gdzie Polacy stanowili bardziej
zwart¹ grupê. Takim rejonem by³ Lwówek, w którym ludnoœæ polska stanowi³a 67,8 % ogó³u mieszkañców. Natomiast zachodnia czêœæ powiatu, wraz z Nowym Tomyœlem, by³a na
skutek systematycznej germanizacji i kolonizacji „wysp¹ niemieck¹”. Dodajmy, ¿e w siedzibie landratury zamieszkiwa³o zaledwie 10, 9 % ludnoœci polskiej. Mieszkañcy powiatu utrzymywali siê g³ównie z rolnictwa, jedynie miasta stanowi³y niewielkie oœrodki handlowo-rzemieœlnicze. Ludnoœæ niemiecka mia³a ekonomiczn¹ przewagê nad ludnoœci¹ polsk¹. Na przyk³ad na terenie dziesiêciu wsi wójtostwa Lwówek (Chmielinka, Wymyœlanka, Grudzianka,
Komorowice, Wêgielnia, Lipka Wielka, Krzywy Las, Bolewicko, B³aki, Linie) ogólny area³
wynosi³ 4.901 ha, z czego4 213,25 ha nale¿a³o do Niemców, a tylko 687,75 ha do Polaków. Ponadto, na interesuj¹cym nas obszarze powstañczych dzia³añ, Niemcy mieli szereg
maj¹tków obszarniczych w takich wsiach jak: Bolewice, Brody, Bródki, Bukowiec, Chraplewo, Folwark Leœny, G³uponie, Jastrzêbniki, Lewice, Linie, £omnica, Marszewo, Mniszek,
Nowy Dwór, Stefanowo, Trzciel, W¹sowo, Wytomyœl, Zb¹szyñ i Zygmuntowo.
W ówczesnym powiecie nowotomyskim w dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej wyraŸnie
i bezkonkurencyjnie przodowa³y Lwówek i Posadowo.
G³ównym inicjatorem pracy niepodleg³oœciowej na tym terenie by³ hrabia Stanis³aw £¹cki z Posadowa - m¹¿ zaufania Tajnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu (lipiec 1918
roku) 1.
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Stanis³aw £¹cki z Posadowa

W swoich wspomnieniach pisa³ m. in. o tym, jak zwo³a³ mieszkañców Lwówka w celu
utworzenia Rady Robotniczej: (…) chodzi³o przy tym o poœpiech wyboru pierwszej rady, a¿eby
miasto powiatowe Nowy Tomyœl, czysto niemieckie, nie stanê³o ze swoj¹ rad¹ na czele ca³ego powiatu, przez co uniemo¿liwi³o by dalsze organizowanie wojska polskiego, poniewa¿ Nowy Tomyœl
jest otoczony kolonistami niemieckimi, a Niemcy w Nowym Tomyœlu groŸn¹ przybierali postawê,
zdawa³a siê prawdopodobna chêæ odwrotu z ich strony. W rewolucyjnej atmosferze listopada
1918 roku w Wielkopolsce powsta³y pierwsze rady robotniczo-¿o³nierskie m. in. we
Lwówku, w Bolewicach i w Nowym Tomyœlu. Dwie z nich inspirowa³y do przejêcia w³adzy
na terenie powiatu. By³y to rada nowotomyska, na czele której sta³ ppor. Werner oraz lwówecka, która obejmowa³a 4/5 terenu powiatu. Na czele lwóweckiej Rady Robotniczo-¯o³nierskiej stan¹³ hrabia Stanis³aw £¹cki jako jej przewodnicz¹cy. Rady by³y od siebie niezale¿ne, podporz¹dkowane w³adzy w Poznaniu. Wiadomym by³o, ¿e zorganizowana 11 listopada 1918 roku we Lwówku rada podejmie dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. Dlatego te¿ pod
nieobecnoœæ hrabiego £¹ckiego zosta³a ona przez Niemców rozwi¹zana. Nazajutrz po tym
wydarzeniu zwo³a³ on we Lwówku zebranie jej cz³onków i ukonstytuowa³ na nowo Radê
Robotnicz¹ i ¯o³niersk¹.
18 listopada 1918 roku Komitet Obywatelski w Posadowie przekszta³ci³ siê w Radê Ludow¹; wybrano te¿ czterdziestu dwóch mê¿ów zaufania. Wkrótce, bo 24 listopada, na terenie powiatu nowotomyskiego odby³y siê wybory do Powiatowej Rady Ludowej i rad terenowych. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ mandatów uzyskali Polacy. Dzieñ póŸniej, podczas wyborów, które odby³y siê w Nowym Tomyœlu, przemawia³ Stanis³aw £¹cki.
26 listopada 1918 roku hrabiemu £¹ckiemu uda³o siê pozyskaæ ppor. Waleriana Andersona, z Komendy Obwodowej w Nowym Tomyœlu, na organizatora oddzia³u S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa. Wspólne posiedzenie Rad Ludowych - polskiej i niemieckiej - odby³o
siê 6 grudnia 1918 roku w Bolewicach, pod przewodnictwem hrabiego £¹ckiego. Doprowadzi³o ono do zaniechania wzajemnych sporów.
Ponadto patriotyczn¹ dzia³alnoœæ w Wielkopolsce zaktywizowa³y Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, ruch skautowy oraz - za³o¿ona w lutym 1918 roku - Polska Organizacja
Wojskowa, nazywana po powstaniu Polsk¹ Organizacj¹ Wojskow¹ Zaboru Pruskiego. Si³ê
polityczn¹ prezentowa³y równie¿ Rady Ludowe i Naczelna Rada Ludowa jako oficjalne
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przedstawicielstwo interesów polskich wobec Niemiec. D¹¿y³y one do odzyskania, za poœrednictwem pañstw koalicyjnych, niepodleg³oœci ziem zaboru pruskiego. Z ich inicjatywy,
za zgod¹ niemieckich w³adz miejscowych, powsta³y mieszane pod wzglêdem narodowoœciowym formacje o charakterze porz¹dkowo-wartowniczym: Stra¿ Obywatelska (póŸniejsza Stra¿ Ludowa) oraz kompanie S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa, które to bardzo szybko
zosta³y zdominowane przez Polaków. Mia³y one s³u¿yæ tylko utrzymaniu porz¹dku publicznego, a tymczasem odegra³y wa¿n¹ rolê w walkach powstañczych.
Tymczasem na terenie powiatu nowotomyskiego postêp w zakresie organizacji powy¿szych formacji by³ niewielki. Jan Ro¿ek - jeden z czo³owych organizatorów powstania w powiecie - tak opisa³ w swoich wspomnieniach tamte chwile: Po za³amaniu siê armii niemieckiej
na polach Francji i po wybuchu rewolucji w Niemczech wœród Polaków w okolicy Lwówka powstaje myœl powstañcza za przyk³adem innych czêœci powiatu nowotomyskiego i to nie tylko u b. ¿o³nierzy armii niemieckiej. Wymieniæ tu nale¿y przede wszystkim hr. £¹ckiego Stanis³awa, w³aœciciela dóbr Posadowo pod Lwówkiem. Hr. £¹cki nie czekaj¹c na rozkazy wzglêdnie na pomoc innych
oddzia³ów pocz¹³ organizowaæ w okolicy Lwówka Rady ¯o³nierskie, z których pierwsza utworzona zosta³a we Lwówku. Za przyk³adem tej Rady tworz¹ siê dalsze Rady ¯o³nierskie w okolicznych
wioskach, których zadaniem by³o wci¹ganie i organizowanie oddzia³ów powstañczych. W dniu 25
grudnia 1918 r. utworzona zosta³a równie¿ Rada ¯o³nierska we wsi W¹sowo, na czele której stan¹³em osobiœcie, jako mieszkaniec tej wioski. Cz³onkami tej Rady byli Konstanty Starzak, Józef
Nawrót, Klebus, Sapór i inni. Na pierwszym posiedzeniu tej Rady odbytym w W¹sowie postanowiono zorganizowaæ tam¿e oddzia³, którego zadaniem by³o odbieranie okolicznym Niemcom broni. Nie utworzono jednak w powiecie nowotomyskim oddzia³ów S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa ani te¿ Stra¿y Ludowej. Nowotomyœlanie, m. in. Micha³ Drobnik z Michorzewa,
Stanis³aw Borowiak z Lwówka, Antoni Nawrot z Linia, znaleŸli siê za to wœród cz³onków
S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa w Poznaniu,
Zupe³nie inaczej przedstawia³a siê sytuacja w powiecie grodziskim, ale tam ludnoœæ polska stanowi³a prawie 90% mieszkañców. Zal¹¿ki polskich oddzia³ów powsta³y w Grodzisku,
Buku i Opalenicy. Dzia³ali tam m. in. ppor. Kazimierz Zenkteler, ppor. Józef Skrzydlewski,
ppor. Witold Wegner, Edmund Klemczak i inni.
Rada ¯o³nierska i Robotnicza w Opalenicy powsta³a 13 listopada 1918 roku, co by³o
okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ utworzeniu przysz³ej kompanii opalenickiej. Z m³odszych ochotników w krótkim czasie powsta³a kompania bojowa, starsi wiekiem pe³nili s³u¿bê wartownicz¹ jako cz³onkowie Stra¿y Ludowych i Obywatelskich.
Atmosferê sprzyjaj¹c¹ podjêciu walki o niepodleg³oœæ przygotowa³y równie¿ obrady
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu - w zasadzie pierwszego parlamentu odzyskuj¹cej niepodleg³oœæ Rzeczypospolitej (3-5 grudnia 1918 r.). Podj¹³ on szereg uchwa³, bêd¹cych
wyrazem woli ludnoœci polskiej pod zaborem pruskim, co do po³¹czenia siê z innymi ziemiami polskimi w zjednoczonym pañstwie polskim. Wœród wy³onionych w trakcie wyborów delegatów z powiatu nowotomyskiego znaleŸli siê: Stanis³aw £¹cki jako delegat Posadowa, Czes³aw Ulanowski z Nowego Tomyœla, Piotr Bartkowiak z Brodów, ks. Stanis³aw Maciaszek z Bukowca, Wojciech Loba z Groñska, ks. Aleksander ¯mudziñski z Michorzewa, Wawrzyn Lisek z Nowego Tomyœla, Jana Kujawa z Kozichlasek i Stanis³aw
Kruœ z W¹sowa.
Inicjatywa dzia³añ powstañczych wysz³a oczywiœcie z Poznania, ale dla czêœci zachodniej
Wielkopolski rolê oœrodka dyspozycyjnego odgrywa³ Grodzisk, w którym dzia³a³a grupa
powi¹zana z Kazimierzem Zenktelerem. By³ on faktycznym inicjatorem utworzenia powstañczego frontu zachodniego. Wœród miasteczek, które nawi¹za³y bezpoœredni kontakt
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z Poznaniem, z wy³¹czeniem Grodziska, by³ m. in. Lwówek. Przemyœlane przygotowania
wojskowe oraz opanowanie w³adzy terenowej w skupiskach, gdzie ludnoœæ polska górowa³a liczebnie nad niemieck¹, stwarza³y dogodn¹ sytuacjê ku temu, by wymienione oœrodki
mog³y staæ siê bazami dla dzia³añ powstañczych oraz Ÿród³em uzupe³nieñ ochotników.
Przyjazd 26 grudnia 1918 roku do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego - wybitnego
polskiego pianisty i kompozytora, ale równie¿ znakomitego polityka, który jeszcze przed
wybuchem I wojny œwiatowej podejmowa³ dzia³ania na rzecz odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci - by³ tylko swoist¹ iskr¹ zapaln¹ powstania. Wœród poznaniaków, licznie witaj¹cych Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, znalaz³ siê tak¿e nowotomyœlanin, adwokat
Wojciech Bartecki z rodzin¹2.
W atmosferze demonstracji polskich i kontrdemonstracji oraz prowokacji niemieckich,
po po³udniu 27 grudnia 1919 roku dosz³o do wybuchu Powstania Wielkopolskiego 19181919. Wkrótce zaczê³o siê ono szybko rozszerzaæ na najbli¿sze okolice, obejmuj¹c stopniowo coraz dalsze rejony Wielkopolski, a nastêpnie Kujawy, Pa³uki i czêœæ Krajny.
Gdy 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuch³o powstanie, w Buku, Grodzisku i Opalenicy og³oszono alarm. Sformowane oddzia³y powstañcze objê³y kontrolê nad liniami kolejowymi, aby nie dopuœciæ do walcz¹cego Poznania ¿adnych posi³ków niemieckich. W oddzia³ach powstañczych w powy¿szych miejscowoœciach, obok ich obywateli, znaleŸli siê
tak¿e mieszkañcy okolicznych miejscowoœci.
Na wieœæ o wybuchu powstania w Poznaniu, Edmund Klemczak3 rozwi¹za³ Radê
Robotniczo-¯o³niersk¹ w Opalenicy. Jednoczeœnie wybrano Radê Ludow¹ miasta Opalenicy i powo³ano do ¿ycia Komitet Werbunkowy. Zawi¹zek przysz³ej kompanii opalenickiej tworzyli ¿o³nierze pe³ni¹cy s³u¿bê wartownicz¹. Nastêpnego dnia, 28 grudnia 1918
roku, do formuj¹cego siê oddzia³u zg³osi³o siê oko³o 60 ochotników. Równoczeœnie
utworzono oddzia³ sanitarny. 29 grudnia 1918 roku hrabia Stanis³aw £¹cki zawiadomi³
dowództwo kompanii opalenickiej o maj¹cym nast¹piæ przejeŸdzie oddzia³u Grenzschutzu z Nowego Tomyœla w kierunku Lwówka, gdzie by³ on komendantem Stra¿y Ludowej.
Edmund Klemczak wys³a³ do Lwówka oddzia³, uzbrojonych w karabiny i granaty, 30 ¿o³-
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nierzy pod dowództwem Józefa D¹browskiego. Niemiecki oddzia³ zosta³ zmuszony
w ten sposób do rezygnacji z zaplanowanego przejazdu.
Pierwsza zbiórka alarmowa w Opalenicy odby³a siê 30 grudnia 1918 roku. Ludwik Baraniecki zapisa³: Od czasu oswobodzenia Poznania sytuacja pod Zb¹szyniem sta³a siê bardzo powa¿na: wiêksze si³y „Grenzschutzu” koncentrowa³y siê tam, by wkrótce uderzyæ naprzód - na Poznañ. Pod koniec grudnia 1918 roku zasili³y oddzia³ opalenicki dru¿yny z ca³ego powiatu nowotomyskiego, z³¹czy³y siê w jedn¹ jednostkê bojow¹ pod dowództwem obywatela Klemczaka, gotow¹ do wyprzedzenia Niemców i uderzenia na Zb¹szyñ.
Ochotnicy rekrutowali siê nie tylko z samej Opalenicy, ale m. in. z Dakowych Mokrych,
Jastrzêbnik, Michorzewa, Pora¿yna, Troszczyna, Rudnik i Urbanowa. W relacjach
uczestników podawane s¹ ró¿ni¹ce siê od siebie liczby, dlatego nale¿y przyj¹æ, ¿e
w Opalenicy istnia³ oddzia³ powstañczy licz¹cy oko³o 200 ochotników. W wiêkszoœci byli to
ludzie o doœwiadczeniu i wyszkoleniu wojskowym, niejednokrotnie posiadaj¹cy w³asn¹ broñ
z czasów s³u¿by w armii niemieckiej. 1 stycznia 1919 roku, na placu ko³o cmentarza i szko³y,
odby³a siê zbiórka kompanii po³¹czona z uroczyst¹ przysiêg¹ oddzia³u. Powstañcy ochotnicy otrzymali wówczas jednolite oznaczenia w postaci bia³o-czerwonych opasek
i kokard przygotowanych przez miejscow¹ spo³ecznoœæ.
W miejscowoœciach ówczesnego powiatu nowotomyskiego praca organizacyjna
koncentrowa³a siê wokó³ Lwówka i Posadowa. By³a ona bardzo utrudniona, m. in. ze
wzglêdu na brak uzbrojenia.
Walki na froncie zachodnim nasili³y siê pocz¹wszy od 5 stycznia 1919 roku.
Uwarunkowane to by³o tym, ¿e na zapleczu Brandenburgii stacjonowa³y silne uzupe³nienia
w postaci pe³nowartoœciowych jednostek niemieckich, która zaciekle broni³y siê przed
zepchniêciem w g³¹b swych pozycji.
Organizator powstania Kazimierz Zenkteler i dowódcy powstañczych oddzia³ów
w zachodniej Wielkopolsce myœleli przede wszystkim o zajêciu Wolsztyna i Zb¹szynia dwóch niemieckich siedlisk, otoczonych polskimi wioskami. Wiêksze oddzia³y niemieckie
stacjonowa³y w Pile, Krzy¿u, Miêdzychodzie, Skwierzynie, Trzcielu i Kargowej. Za t¹ lini¹
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Niemcy mogli swobodnie przegrupowywaæ swe si³y do uderzeñ na wybranych kierunkach,
natomiast na terenie nas powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i babimojskiego dzia³a³y
s³abe oddzia³y Grenzschutzu.
Dzia³ania strony polskiej w pierwszych dniach powstania nosz¹ znamiona dzia³añ
nieskoordynowanych. Niemniej opanowanie Wolsztyna i Nowego Tomyœla jest tego
zaprzeczeniem. Natomiast toczone w tym czasie walki o Zb¹szyñ wskazuj¹ nie tylko na ich
partyzancki charakter, ale te¿ œwiadcz¹ i istnieniu zaledwie zrêbów armii powstañczej, która
siê dopiero tworzy³a. Jednoczesne uderzenie na Wolsztyn i Zb¹szyñ mia³o za zadanie
zaskoczyæ Niemców i udaremniæ niesion¹ im pomoc. Ponadto te dwa miasta stanowi³y
wa¿ne wêz³y kolejowe na zachodzie Wielkopolski. Ich zajêcie pozwala³o stworzyæ naturaln¹
liniê obronn¹ wzd³u¿ rzeki Obry i jezior zb¹szyñskich.
2 stycznia 1919 roku, na rozkaz Kazimierza Zenktelera, sformowane oddzia³y z Buku,
Dopiewa, Konarzewa i Stêszewa wyruszy³y do Opalenicy. Tu nast¹pi³o przegrupowanie
wojsk. Czêœci tych oddzia³ów ze swymi dowódcami uda³o siê przez Grodzisk, Rakoniewice
do Wolsztyna, bior¹c udzia³ w zdobyciu tego miasta. Oddzia³y bukowskie,
dopiewsko-konarzewski (na czele z Zygmuntem Pluciñskim oraz Janem Marynowiczem),
grodziski (kaprala Kowalki) wraz z Edmundem Klemczakiem, dowódc¹ kompanii
opalenickiej, mia³y ruszyæ na Nowy Tomyœl. By³y to grupy kilkunastoosobowe. Wiêksze
znaczenie bojowe, oprócz kompanii opalenickiej, mia³ jedynie oddzia³ bukowski.
Oddzia³y te skoncentrowa³y siê 2 stycznia 1919 roku na stacji kolejowej w Opalenicy.
Oko³o pó³nocy podstawiony zosta³ poci¹g towarowy i w wagonach zajêli miejsca
powstañcy. Zamkniêto drzwi. Poci¹g, oznaczony jako towarowy, ruszy³ w kierunku
Nowego Tomyœla. Po drodze, w Pora¿ynie, jako stra¿ pozostawiono sekcjê pod komend¹
Adama Targoszyñskiego. Nastêpnie opanowano stacjê w S¹topach, obezw³adniaj¹c
zawiadowcê Niemca. Tam te¿ powstañcy podzielili siê na dwa oddzia³y. Jeden ruszy³ dalej
poci¹giem do stacji kolejowej w Nowym Tomyœlu, a drugi - dowodzony przez Edmunda
Klemczaka - pomaszerowa³ w tym samym kierunku poln¹ drog¹. Po godzinie pieszy oddzia³
wkroczy³ do miasta i zaj¹³ prusk¹ Komendê Uzupe³nieñ. Za³oga, sk³adaj¹ca siê z kilkunastu
¿o³nierzy, zosta³a rozbrojona i zwolniona do domów. Rozbrojono tak¿e oficera
kwateruj¹cego w hotelu „Hirt”. Zajêto landraturê, ratusz, komisariat obwodowy i pocztê.
Drugi oddzia³, sk³adaj¹cy siê z dru¿yn kompanii bukowskiej i opalenickiej, ruszy³ z S¹topów
poci¹giem i rankiem 3 stycznia 1919 roku zaj¹³ stacjê kolejow¹.
Nieco póŸniej do miasta przyby³ oddzia³ lwówecki. Aresztowani zostali: landrat dr
Rissman - znany hakatysta, komisarz obwodowy Hofmann oraz oficer Boehlke, który wezwany tu przez landrata - od dwóch tygodni przebywa³ w Nowym Tomyœlu
i organizowa³ tu oddzia³ Grenzschutzu. Opanowanie Nowego Tomyœla i jego stacji
kolejowej zamknê³o Niemcom jedn¹ z g³ównych dróg kolejowych do Poznania. Da³o te¿
punkt oparcia do dzia³añ pod Zb¹szyniem. Dodajmy, ¿e na dwa dni przed bezprawn¹
decyzj¹ niemieckiej Rady Ludowej w Miêdzyrzeczu, orzekaj¹c¹ przy³¹czenie go z dniem
3 stycznia 1919 roku do prowincji brandenburskiej, powiat nowotomyski oczyszczony
zosta³ tak¿e z pruskiej administracji. „Kurier Poznañski” z 16 stycznia 1919 roku
informowa³ o tym fakcie nastêpuj¹co: W nocy z czwartku na pi¹tek (2/3 stycznia) zajê³y
oddzia³y: opalenicki, bukowski i grodziski Nowy Tomyœl. Miasto zajêto bez krwi rozlewu.. Dworzec,
strze¿ony przez odwach w liczbie oœmiu ch³opa, przeszed³ bez oporu w rêce Polaków. W mieœcie,
w którym znajdowa³a siê Komenda Obwodowa, zdobyto trzy kulomioty, kilka karabinów i komorê
zawieraj¹c¹ odzie¿ ¿o³niersk¹. Wysuniêto stra¿e ku Zb¹szyniowi, gdzie rozlokowane s¹ znaczne
oddzia³y „Heimatschutzu”. Na dworcu nowotomyskim widnieje napis,, Nowy Tomyœl” i powiewa
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chor¹giew bia³o-czerwona. Na gmachach publicznych miasta równie¿ powiewaj¹ sztandary
polskie... Z kolei dr Kazimierz Bross w opracowaniu dotycz¹cym zajêcia Nowego Tomyœla napisa³:
Paul Paetzold podaje wiele zmyœlonych faktów na temat zajêcia miasta, powo³uj¹c siê na
bezimiennych œwiadków, którzy „cudem” uciekli z Nowego Tomyœla. By³ on wyrazicielem
nastrojów tych Niemców, którym sukces powstañców nie wró¿y³ nic dobrego. Podobnie w tzw.
„Sprawozdaniach Pó³nocno-Wschodnich” (nr 64 z 16 stycznia 1942 r.) pisa³ dr Hans Schmitz:
„(…) przez zdradê 2 pruskich oficerów pad³ czysto niemiecki Nowy Tomyœl. Wypadek Nowego
Tomyœla zwraca tym bardziej uwagê, ¿e miasto to le¿a³o ju¿ w pasie zamkniêtego, czysto
niemieckiego skraju terytorium prowincji poznañskiej, a wdzieranie siê Polaków automatycznie
ustawa³o po osi¹gniêciu tego skraju.
Nowy Tomyœl zosta³ zajêty bez walki, dziêki sprawnie przeprowadzonej akcji przez samego Edmunda Klemczaka, który okaza³ siê w tym momencie œwietnym partyzantem, ale
i niesfornym ¿o³nierzem, nie chc¹cym podporz¹dkowaæ siê starszemu stopniem, jak wspomina³ po latach bukowianin, ówczesny por. Dionizy Vogel. O zajêciu miasta zameldowano
por. Kazimierzowi Zenktelerowi, który obj¹³ dowództwo nad oddzia³ami na odcinku zb¹szyñskim i lwóweckim. W mieœcie przyst¹piono do formowania kompanii nowotomyskiej,
która - z uwagi na bliskoœæ tocz¹cych siê walk i potrzebê zabezpieczenia zniemczonego zaplecza frontu - u¿yta zosta³a do s³u¿by patrolowej w okolicy. Wp³yn¹³ na to tak¿e fakt, jak
wspomina³ po latach Feliks Paszek, ¿e sk³ada³a siê ona g³ównie z m³odych wiekiem powstañców. Czêœæ z nich, bardziej doœwiadczonych, wziê³a pod komend¹ Walentego Jachmanna
udzia³ w drugim boju o Zb¹szyñ.
3 stycznia 1919 roku w pobli¿u Nowego Tomyœla wyl¹dowa³ samolot, który przywióz³
broñ dla okolicznych kolonistów niemieckich. Jego za³oga zosta³a przez powstañców ujêta
i odstawiona do Poznania. Po opanowaniu Nowego Tomyœla opaleniczanie, wraz z ochotnikami z zewn¹trz, przyst¹pili do wykonania pozosta³ego zadania, tj. do ubezpieczenia miasta od strony Zb¹szynia.
Do wielkich osi¹gniêæ Powstania Wielkopolskiego zaliczyæ nale¿y opanowanie zniemczonego, powiatowego Nowego Tomyœla. Miasta, po³o¿one dalej na zachód, tak¿e ze wzglêdu
na ich znaczne zniemczenie, mo¿na by³o zdobyæ ju¿ tylko w walce orê¿nej.
Autor jest doktorem historii, przewodnicz¹cym Komisji Historycznej, cz³onkiem Prezydium ZG TPPW, laureatem
Nagrody Honorowej TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
Przypisy
1. £¹cki-Korzbok Stanis³aw (1866-1937) - komendant i organizator Stra¿y Ludowej na pow. nowotomyski. Urodzi³ siê 31 stycznia 1866 r. w Posadowie (pow. nowotomyski), w rodzinie ziemianina hr. W³adys³awa Korzbok i Antoniny ze Skórzewskich. Ukoñczy³ Gimnazjum œw. Marii Magdaleny
w Poznaniu (8 klas). Od 12 kwietnia 1888 r. do l paŸdziernika 1896 r. przebywa³ Koninie (pow. nowotomyski), a nastêpnie od l paŸdziernika 1896 r. do 25 stycznia1910 r. w Pakos³awiu. Jako fideikomis, od 25 stycznia 1910 r. a¿ do œmierci, przebywa³ w Posadowie. Do 1918 roku bra³ czynny udzia³
w pracach komisji kursów dla pracowników spo³ecznych oraz komitetu redakcyjnego „Gazety Narodowej”. Prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê z polskimi dzia³aczami poli-tycznymi w sprawie nauki religii i jêzyka polskiego w szkole, m. in. z W. Korfantym i W. Tr¹mpczyñskim. 11 listopada 1918 r.
utworzy³ we Lwówku Polsk¹ Radê Robotnicz¹. Pod jego nieobecnoœæ zosta³a ona przez Niemców
rozwi¹zana. Nazajutrz zwo³a³ we Lwówku zebranie, na którym ukonstytuowa³a siê nowa Rada Ro-
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botnicza. 18 listopada 1918 r. pod jego przewodnictwem wybrano w Posadowie czterdziestu dwóch
mê¿ów zaufania, których przydzielono do poszczególnych urzêdów. 25 listopada w Nowym Tomyœlu wybrany zosta³ na delegata prowincjonalnego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. 28 grudnia wys³a³
z Posadowa do Poznania wóz ciê¿arowy po broñ i amunicjê. 2 stycznia 1919 r. zosta³ mianowany
przez Radê Ludow¹ we Lwówku komendantem Stra¿y Ludowej na pow. nowotomyski. Od chwili
rozpoczêcia powstania bra³ czynny udzia³ w organizacji dzia³añ wojennych. Zorganizowa³ m. in. póŸniejszy II baon Grupy Zachodniej, licz¹cy kilkuset ¿o³nierzy. Dziêki jego inicjatywie i ofiarnoœci sformowano oddzia³ kawalerii (40 szabel) - tzw. patrole posadowskie (zal¹¿ek póŸniejszego 16. Pu³ku U³anów Wielkopolskich). 6 stycznia 1919 r. wskutek energicznych dzia³añ wzi¹³ do niewoli za³ogê samolotu niemieckiego, który wyl¹dowa³ pod Lewicami. W swoich dobrach posiada³ najwiêksz¹ w Polsce
prywatn¹ stadninê, w której prowadzi³ hodowlê konia wierzchowego przeznaczonego dla kawalerii.
Za 500 koni remontowych, sprzedanych do 1936 roku, otrzyma³ Z³oty Medal od Ministerstwa Spraw
Wojskowych. £o¿y³ na cele spo³eczne, m. in. na Wiosenn¹ Olimpiadê Powiatow¹, organizowa³ równie¿ kolonie dla ubogich dzieci. By³ honorowym cz³onkiem Towarzystwa Powstañców i Wojaków we
Lwówku. Zmar³ 6 stycznia 1937 r. i zosta³ pochowany w swoich dobrach. By³ odznaczony m. in. Krzy¿em Niepodleg³oœci, Krzy¿em Walecznych. ¯onaty z Emili¹ z Miel¿yñskich, nie mia³ dzieci.
2. Bartecki Wojciech (1855 - 1919) - adwokat, notariusz nowotomyski, dzia³acz narodowy. Urodzony 19 kwietnia 1855 r. w Bystrzycy (powiat mogileñski) jako najstarszy syn rolnika Bart³omieja
Barteckiego i El¿biety z Stefañskich, nale¿y do tych nowotomyœlan, którzy poprzez swoj¹ postawê
i dzia³alnoœæ w dobie zaborów na trwa³e zapisali siê w dziejach regionu. Po zdaniu matury w Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu (1875 r.) studiowa³ prawo we Wroc³awiu, a nastêpnie podda³
siê w 1884 roku egzaminowi asesorskiemu w Berlinie. 30 kwietnia 1884 r. osiedli³ siê na sta³e w Nowym Tomyœlu, gdzie rozpocz¹³ pracê jako adwokat, póŸniej równie¿ jako notariusz. Barteckiego, którego jako prawnika charakteryzowa³a du¿a bystroœæ, wielka swoboda wystawiania siê i przemawiania,
nie brakowa³o w akcjach narodowych. Wspó³dzia³a³ z Koœcio³em rzymskokatolickim, widz¹c w religii
narzêdzie zachowania ojczystego jêzyka i tradycji. By³ wraz z Walentym Kupczykiem inicjatorem budowy i fundatorem pierwszego koœcio³a katolickiego w Nowym Tomyœlu. Niemiecka gazeta „Volksrundschau” z 6 listopada 1885 r. tak charakteryzowa³a W. Barteckiego: Nasze miasteczko, które jeszcze przed kilku laty by³o rdzennie niemieckie, coraz, wiêcej siê spolszcza. Dusz¹ polskiej agitacji jest Wojciech
Bartecki, adwokat i notariusz (...). ¯ona jego, która go w poczuciu polskoœci bardziej jeszcze umocni³a (...),
dzieciom mówi¹cym po niemiecku udziela³a lekcji polskiego i to we w³asnym jeszcze mieszkaniu.. To za jego spraw¹ wybudowano w 1896 roku koœció³ pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu.
Nagrod¹ dla tego zas³u¿onego patrioty by³o doc-zekanie odrodzonej Polski. By³ œwiadkiem wyzwolenia miasta przez oddzia³y powstañcze w dniu 3 stycznia 1919 r. Krótko cieszy³ siê wolnoœci¹, gdy¿ zabrany do szpitala w Poznaniu, zmar³ 2 lutego 1919 r., w œwiêto Matki Boskiej Gromnicznej. ¯onaty
z Mari¹ Pfitzner mia³ syna W³adys³awa, który poleg³ w walce z Ukraiñcami w 1919 roku. Po œmierci
pierwszej ¿ony, ¿onaty z jej siostr¹ Teres¹, mia³ z tego ma³¿eñstwa troje dzieci: Zbigniewa, Anielê i Antoniego. Po œmierci tego niezwykle pracowitego i zas³u¿onego dzia³acza prasa poznañska tak o nim pisa³a: Nie sta³ na œwieczniku w narodzie, a jednak by³ przez cztery dziesi¹tki lat, tym, o którego opar³a siê
i z roku na rok wzmaga³a siê myœl, swojskie ¿ycie i przekonanie., ¿e ta cz¹stka Ziemi naszej, której zagl¹da
grozi³a, do nas nale¿eæ musi.
3. Klemczak Edmund (1886-1939) - organizator i dowódca kompanii opalenickiej. Urodzi³ siê 30
paŸdziernika 1886 r. w Miejskiej Górce (pow. rawicki), w rodzinie kupca Miko³aja i Rozalii ze Szwarców. Po ukoñczeniu tamtejszej szko³y podstawowej rozpocz¹³ naukê w Rawiczu. Od 1901 roku
kszta³ci³ siê w zawodzie kucharza u hr. Skórzewskiego w Lubostroniu. W 1902 roku zmieni³ miejsce
pracy; pracowa³ jako pomocnik kucharza w Pary¿u, Brukseli, Frankfurcie n. Menem, Wroc³awiu. S³u¿bê wojskow¹ odbywa³ w 11. Pu³ku Grenadierów we Wroc³awiu w latach 1905-1907. Na pocz¹tku
1909 roku otworzy³ we Wroc³awiu w³asny hotel. W kwietniu 1912 roku przeniós³ siê do Opalenicy,
gdzie wzi¹³ w dzier¿awê hotel „Wiktoria”. Podczas I wojny œwiatowej, bêd¹c na froncie zachodnim
we Francji, utraci³ tê dzier¿awê. Po powrocie, w listopadzie 1918 roku, sformowa³ opalenick¹
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kompaniê S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa. By³ tak¿e wspó³organizatorem si³ zbrojnych w Buku oraz
cz³onkiem Rady Robotników i ¯o³nierzy w Opalenicy. Uczestniczy³ w rozbrajaniu transportów
niemieckich przechodz¹cych przez Opalenicê. Bra³ udzia³ w zajêciu Nowego Tomyœla z 2 na 3 stycznia
1919 r. Podczas walk o Zb¹szyñ z 4 na 5 stycznia dowodzi³ brawurowym atakiem powstañców
opalenickich i chobienickich, który za³ama³ siê z braku posi³ków. W nastêpnych dniach bezskutecznie
usi³owa³ zebraæ si³y w celu natarcia na Zb¹szyñ. 8 stycznia 1919 r. powróci³ z kompani¹ do Opalenicy,
aby zreorganizowaæ oddzia³. Pod jego dowództwem kompania rozpoczê³a drug¹ bitwê o Zb¹szyñ
(10/11 stycznia 1919r.), jednak pod Strzy¿owem zosta³a zatrzymana, a jej dowódca ranny.
Obowi¹zki dowódcy kompanii opalenickiej, póŸniejszej 5. kompanii 7. Pu³ku Strzelców
Wielkopolskich, pe³ni³ do 5 kwietnia 1919 r. W 1920 roku wst¹pi³ do Armii Ochotniczej, sk¹d zosta³
zwolniony na pocz¹tku 1921 roku. Po powrocie do Opalenicy przej¹³ restauracjê na stacji kolejowej.
Czyni³ starania o skonsolidowanie powstañców, m. in. by³ inicjatorem budowy pomnika ku czci
poleg³ych powstañców. Od maja 1922 roku mieszka³ w Nowym Tomyœlu, gdzie prowadzi³ handel
drewnem. W 1924 roku jego najbli¿sza rodzina wyprowadzi³a siê do Chojnic. Wskutek niepowodzeñ
w interesach, pozbawiony œrodków do ¿ycia, zamieszka³ w Poznaniu. ¯y³ ze skromnej pensji za Order
Virtuti Militari. W sierpniu 1939 roku zwróci³ siê o pomoc materialn¹ do marsza³ka E. Rydza-Œmig³ego. Zgin¹³ w obronie Warszawy we wrzeœniu 1939 roku i pochowany zosta³ (wg przekazu
ustnego) we wspólnej mogile. Niemcy nie chcieli wierzyæ w jego œmieræ i za ¿ywego lub martwego
wyznaczyli kilka tysiêcy marek nagrody. Przeœladowania dotknê³y tak¿e jego najbli¿sz¹ rodzinê.
Odznaczony by³ m. in. Orderem Virtuti Militari V kl., Krzy¿em Niepodleg³oœci z Mieczami, Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi. Posiada³ tytu³ Honorowego Obywatela Opalenicy. Ze zwi¹zku ma³¿eñskiego
z Kazimier¹ z Gaw³owiczów mia³ synów: Mariana (ur. 1910), Stanis³awa (ur. 1925) oraz córkê
Melaniê (ur. 1913). Wokó³ jego osoby naros³y liczne mity i legendy, które funkcjonuj¹ do dziœ.
W literaturze przedmiotu „wata¿ka” Klemczak wymieniany jest czêsto jako szeregowy lub
podporucznik, w istocie mia³ stopieñ kaprala. Przygotowywa³ do druku opis dziejów swojej kompanii.
Praca ta, podobnie jak relacja z³o¿ona w Referacie Historycznym DOK VII w Poznaniu, zaginê³a
podczas zawieruchy wojennej.
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Wojciech Korfanty - 1921 r.
(zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach)
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Bogus³aw Polak
Micha³ Polak

Londyñskie obchody rocznic
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
cz. IV
Na ³amach londyñskiego „Przegl¹du Zachodniego” w 1976 roku ukaza³ siê cykl artyku³ów Antoniego Kossmanna pt. „Gdy zabrzmia³ z³oty róg”. Dwie pierwsze jego czêœci, opublikowane w nrach 3-4 (marzec-kwiecieñ) z 1976 roku i 5-7 (maj-lipiec) z tego samego roku, zamieœciliœmy w poprzednim roczniku „Wielkopolski Powstaniec”,
W aktualnym numerze „Powstañca Wielkopolskiego” zamieszczamy trzy pozosta³e
czêœci opracowania, nazwanego przez Autora „wspomnieniami”, jak te¿ erratê, któr¹ jako wk³adkê do³¹czono do „Przegl¹du Zachodniego” w 1976 roku.

II.
Z okazji 58-mej rocznicy Powstania Wielkopolskiego przytaczam (A. Kossman)
artyku³ - refleksje Wojciecha Korfantego. Artyku³ ten ukaza³ siê
w dodatku œwi¹tecznym do 355 nru „Polonii”, 25 XII 1928
WOJCIECH KORFANTY
W DZIESIÊCIOLECIE WYZWOLENIA POZNANIA
1. POWRÓT DO POLSKI
Po wybuchu rewolucji w Berlinie g³ówn¹ moj¹ trosk¹ by³o, czemprêdzej opuœciæ stolicê
Niemiec i dostaæ siê z rodzin¹ do Polski. Na ulicach Berlina strzelanina i walki miêdzy rewolucjonistami i wiernymi dotychczasowej dynastji. Swoboda poruszania siê po mieœcie by³a
ograniczona, bo koleje miejskie, tramwaje, doro¿ki i taksy strejkowa³y. Wehiku³ami rozporz¹dzali wy³¹cznie rewolucjoniœci. Tylko maj¹c z nimi stosunki i ciesz¹c siê ich protekcj¹,
mo¿na by³o uzyskaæ samochód. Stosunki te i protekcje mia³em, bo zna³em dobrze osobiœcie
przywódców 3 od³amów socjalistycznych, o w³adzê walcz¹cych, a z niektórymi z nich ³¹czy³a mnie za¿y³oœæ i przyjaŸñ. Nazajutrz po wybuchu rewolucji, spotka³em w gmachu Reichstagu socjalistycznego pos³a Suedekuma z du¿¹ wstêg¹ czerwon¹ w butonierce. Bez ceremonii odci¹³em mu kawa³ wstêgi i udekorowa³em siê w kolor panuj¹cego kierunku. Gdy
sformowa³a siê Wielka Rada ¯o³nierzy i Robotników i rozgoœci³a siê w gmachu parlamentu, natychmiast siê z ni¹ skomunikowa³em, prosz¹c o jakiœ dowód osobisty. Uzyska³em bez
trudnoœci rewolucyjny paszport dyplomatyczny w postaci poœwiadczenia na wielkim piêknym arkuszu, ¿e jestem dostojnikiem Wielkiej Rady ¯o³nierzy i Robotników. Dla pewnoœci
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kaza³em sobie podpisaæ jeszcze ten dokument przez Scheidemanna, Haasego i Liebknechta. Cyrograf ten otwiera³ mi wszystkie drzwi, ka¿dy szofer stawa³ przedemn¹ na bacznoœæ
i wióz³ mnie tam, gdzie chcia³em.
Odzyskawszy w ten sposób mo¿noœæ poruszania siê po mieœcie, mog³em siê znosiæ dopiero z rodakami i wyszukaæ kogoœ, coby siê zaopiekowa³ naszem mieszkaniem. Za³atwiwszy to szczêœliwie, czekaliœmy na uruchomienie ruchu kolejowego w kierunku Poznania. Na
czwarty czy pi¹ty dzieñ po wybuchu rewolucji, mia³ byæ uruchomiony pierwszy poci¹g na
wschód. Dziêki mym stosunkom z w³adzami rewolucyjnemi, uzyska³em miejsca w poci¹gu
dla siebie i rodziny. Sam jecha³em jeszcze bezp³atnie i to po raz ostatni na legitymacjê pos³a
do Reichstagu. Przez przesz³o lat 15 w ten sposób po Niemczech podró¿owa³em. Na kolei
istny s¹dny dzieñ. Ludzi jak mrowia. Walka o miejsca w poci¹gu przybiera³a wprost groteskowe formy. Mój rewolucyjny paszport dyplomatyczny, wydany mi przez Wielk¹ Radê
¯o³nierzy i Robotników i nosz¹cy podpisy trzech bohaterów dnia, bez trudnoœci zapewni³
nam miejsca w pierwszej klasie. Uciekali ludzie z Berlina i ci, co siê bali, i na prowincji spokoju i chleba siê spodziewali i rewolucjoniœci, co jechali robiæ ruch na wschodzie, i ¿o³nierze, którzy opuœcili szeregi i wracali na ³ono rodziny. Rozmowy toczy³y siê oczywiœcie wy³¹cznie na
temat rewolucji i g³odu.
2. ORDNUNG MUSS SEIN
W poci¹gu robi³em spostrze¿enia niezmiernie ciekawe i znamienne dla charakteru
narodu niemieckiego. W przedzia³ach ludzie pousadawiali siê, jak kto miejsca dopad³.
Nie troszczono siê o to, do jakiej klasy siê wpada³o. Wszak demokracja by³a pani¹ dnia.
Wnet jednak pomiêdzy Berlinem a Frankfurtem nad Odr¹ w poci¹gu zjawili siê rewolucyjni ¿o³nierze, w charakterze kontrolerów. Chodzili parami, zawsze jeden marynarz
w towarzystwie piechura. Dbali nie tylko o porz¹dek, ale spe³niali kontrolê wcale niegorzej od ¿andarmów wilhelmowskich. Ci kontrolowali w imieniu cesarza, tamci w imieniu
w³adzy rewolucyjnej. Postawa, zachowanie siê i gesty, jednak jedne i te same. Duszy pruskiej nie zmieni nic. W naszym przedziale zjawi³o siê tak¿e takich dwóch kontrolerów.
Mój „paszport” wywar³ wielkie wra¿enie. Kontrolerzy stanêli na bacznoœæ i salutowali.
W k¹cie spostrzegaj¹ ¿o³nierza. Kontroluj¹ nie tylko papiery, ale ¿¹daj¹ okazania biletu.
Bilet trzeciej klasy. „Kamratowi” krótko i szorstko t³umacz¹, ¿e to pierwsza klasa, rewolucja ró¿nic klas nie znios³a. „Kamrat” siê upiera, ale kontrolerzy, jak za dawnych czasów chwytaj¹ go za ko³nierz i wyrzucaj¹ z przedzia³u. „Porz¹dek musi byæ”. Zabieraj¹
siê i do drugiego ¿o³nierza w tym samym przedziale jad¹cego. Papiery? Œwiadectwo ze
szpitala. Rekonwalescent, s³aby i chory, wraca do domu. Kontrolerzy na chwilê zaambarasowani. Ma bilet trzeciej klasy. Ale zawsze to „kamrat”, w dodatku s³aby. Jeden z nich
wpada na doskona³y dowcip. Ka¿e poprostu g³osowaæ wszystkim podró¿nym, siedz¹cym w tym przedziale, czy zgadzaj¹ siê na to, aby ten ¿o³nierz z biletem trzeciej klasy
móg³ pozostaæ w naszym przedziale. Oczywiœcie, ¿e bez wyj¹tku g³osowaliœmy za pozostawieniem ¿o³nierza. Marynarz z dum¹ spojrza³ na mnie, w którym dopatrywa³ siê niejako prze³o¿onego. Mia³o to znaczyæ: „So machen wirs! Ordnung muss sein”. Powiedzia³em wtedy mojej ¿onie, ¿e rewolucja niemiecka ani nie przybierze form bolszewickich, ani d³ugo nie potrwa, a w Niemczech wnet zapanuje Ordnung i porz¹dek. I nie
omyli³em siê. Albowiem i rewolucja niemiecka potwierdzi³a s³owa Heinego, który swego czasu powiedzia³, ¿e Niemcy s¹ narodem niezdolnym do uciêcia g³owy swemu panuj¹cemu.
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3. W POZNANIU
Bez dalszych przygód przybyliœmy do Poznania, gdzie u przyjació³ znaleŸliœmy goœcinê
i przytu³ek. W Poznaniu ¿ycie kipia³o. Stary system rz¹dów le¿a³ w gruzach. Rz¹dy objê³y
Rady ¯o³nierzy i Robotników, do których weszli i Polacy. Naczelnym zadaniem by³o opanowaæ przez nas tê rewolucyjn¹? instytucjê i po przez ni¹ uj¹æ rz¹dy w rêce polskie. Niebawem to siê sta³o. Dla utrzymania zagro¿onego porz¹dku publicznego stworzono stra¿ obywatelsk¹, z Polaków, Niemców i ¯ydów z³o¿on¹. G³ównie zabiegaliœmy o to, by tê stra¿
opanowaæ i zamieniæ j¹ na polsk¹ si³ê zbrojn¹. W krótkim czasie ten cel osi¹gniêto i stra¿
obywatelsk¹ na Stra¿ Ludow¹ zamieniono. Opanowano celowo i systematycznie urzêdy,
deleguj¹c do nich doradców polskich. I tak naczelnemu prezesowi Eisenhardt-Rothemu dodano jako doradcê pos³a Wojciecha Tr¹mpczyñskiego, prezydentowi policji Knesebeckowi
adwokata dr. Witolda Celichowskiego itd.
Dnia 18 listopada pos³owie polscy do parlamentu niemieckiego i sejmu pruskiego wraz
z komitetem centralnym postanowili zwo³aæ na 3-go grudnia do Poznania przedstawicieli ca³ej ludnoœci polskiej b. zaboru pruskiego na Sejm dzielnicowy. Komitet œciœlejszy, z³o¿ony
z ks. pra³ata Adamskiego, pos³a Wojciecha Korfantego i red. Adama Poszwiñskiego otrzyma³ polecenie przygotowania tego Sejmu. Na 2500 mieszkañców polskich przypada³ jeden
delegat. G³ówn¹ pracê przygotowawcz¹ wykona³ ks. pra³at Adamski przy pomocy dobranych wspó³pracowników.
4. DO WARSZAWY!
Ja razem z p. W³ad. Seyd¹ uda³em siê do Warszawy, gdzie wzywa³a nas Rada Regencyjna, celem stworzenia rz¹du narodowego, trójzaborowego, rz¹du niepodleg³ego pañstwa
polskiego. W Aleksandrowie mia³y oczekiwaæ nas samochody, które mia³y nas dowieŸæ do
Warszawy. Nad ranem przybyliœmy do Torunia. By³o œnie¿no i chmurno. Ale co za widok!
Nigdy go nie zapomnê. Potêga militarna niemiecka przez 5 lat blisko jak zmora gnêbi³a b. zabór rosyjski, za³ama³a siê pod uderzeniem fal rewolucyjnych. Niemcy umykali w pop³ochu.
By³o to prawdziwe widmo uciekaj¹cej z Moskwy armii Napoleona. ¯o³nierze obszarpani,
bez broni, urzêdnicy okupacyjni, siostry Czerwonego Krzy¿a, urzêdniczki, wszystko to ucieka³o w strasznym pop³ochu. Ka¿dy wlók³ ze sob¹, co popad³o, co ukrad³, co uratowa³.
A gna³ ich strach, który mia³ wielkie oczy. Staliœmy d³ugo i przypatrywaliœmy siê temu pogromowi, a serce nam ros³o, gruzy rozpadaj¹cej siê potêgi militarnej Niemiec by³y zwiastunami
niepodleg³ej zjednoczonej Polski.
Lokomotyw¹ dotarliœmy do Aleksandrowa. Przy³¹czy³ siê do nas œp. Zygmunt Ch³apowski, jeden z najgorliwszych ziemian wielkopolskich, który wraz z ma³¿onk¹ chcia³ dotrzeæ do
Warszawy. W Aleksandrowie daremnie szukaliœmy obiecanych samochodów. Poci¹gi
w stronê Warszawy nie kursowa³y. Powiadaj¹ nam, ¿e ani marzyæ nie mo¿na, by uzyskaæ poci¹g do Warszawy. Bo ani wagonów, ani lokomotyw, ani personelu kolejowego nie by³o. ¯o³dactwa niemieckiego wszêdzie, jak mrowia. Wchodzimy zrozpaczeni do poczekalni 2 klasy.
Cywilów ani œladu. Wszêdzie ¿o³nierze. Radzimy co robiæ. Na œcianie sali widnieje obraz Wilhelma II. Choæ siedzi ju¿ w Holandii, to w Aleksandrowie widocznie jeszcze go honoruj¹.
Wpada mi szczêœliwa myœl do g³owy. Przypominam sobie, ¿e mam w kieszeni dyplomatyczny paszport rewolucyjny, zaopatrzony w podpisy Scheldemamna, Haasego i Liebknechta
i atestuj¹cy, ¿e jestem dygnitarzem Wielkiej Rady ¯o³nierzy i Robotników w Berlinie. To mo¿e pomóc. Nastrajam minê groŸn¹, zbli¿am siê pod œcianê, na której wisi portret Wilhelma,
surowo mierzê okiem w ¿o³daków, przedemn¹ stoj¹cych. Najczystszym dialektem berliñ-
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skim zaczynam wprost ryczeæ nad ¿o³dactwem, kl¹æ na czem œwiat stoi i groziæ: „Runter mit
dem Affengesichte!” Ca³a sala ko³o mnie siê skupia. Dziwacznie na mnie spogl¹daj¹. Deklarujê siê delegatem Wielkiej Rady ¯o³nierskiej i Robotniczej berliñskiej, macham swym papierem. Jakby cud siê sta³. Przystawiaj¹ sto³y pod œcianê, na sto³y krzes³a i ju¿ portret Wilhelma
znik³. „Uff den Mist!” krzyczê. Wilhelm znika za drzwiami. Moi towarzysze podró¿y przypatruj¹ siê tej scenie, nie bardzo jej cel rozumiej¹c. Ale mój autorytet w Aleksandrowie by³ ustalony. Rozkazujê zwo³aæ ¿o³nierzy, stacjonowanych w Aleksandrowie. Gromadz¹ siê i salutuj¹ wyprê¿eni, jak na Prusaków przystoi. Rozkazujê podstawiæ i rozpaliæ lokomotywê, zestawiæ poci¹g i sprowadziæ polskich kolejarzy, zamieszka³ych lub bawi¹cych w Aleksandrowie.
Robi siê. W minucie moje rozkazy by³y wykonane. Pi³em spokojnie herbatê. Ja œmiejê siê, jak
to mówi¹, do rozpuku, ale poci¹g bêdzie. Coœ za dwie czy trzy godziny, nawo³ywania, syrena, gwizdki. Poci¹g rusza w stronê Warszawy, pierwszy poci¹g po przewrocie, a co wa¿niejsza, pierwszy poci¹g polski, wioz¹cy nas do stolicy. Od stacji do stacji dawano znaæ o naszym
przyjeŸdzie. Podró¿ nasza by³a raczej triumfalnym pochodem. Na wszystkich stacjach oczekiwa³y nas t³umy. Wszêdzie entuzjastycznie nas witano.
5. W WARSZAWIE
Pod wieczór przybyliœmy do Warszawy i stanêliœmy w Hotelu Europejskim. Czekano na
nas z upragnieniem. Entuzjazmowi, radoœci i powitaniu nie by³o koñca i granic. Ale to, co zastaliœmy w Warszawie i smutkiem, i rozpacz¹ nape³ni³o serca nasze. Na zamku królewskim,
obok sztandarów narodowych, powiewa³y czerwone chor¹gwie. Do Warszawy przyby³
ju¿ Pi³sudski. W Lublinie powsta³ socjalistyczny rz¹d z Daszyñskim na czele. Rada Rejencyjna wystraszona wybuchem puszki od sardynek, przekaza³a w³adzê p. Pi³sudskiemu, który
powo³a³ rz¹d socjalistyczno-radykalny. W tym samym sk³adzie, co buntowniczy rz¹d lubelski. Rz¹d p. Pi³sudskiego rozgoœci³ siê w pa³acu Kronenberga. Pozna³em wtedy p. Pi³sudskiego, który rezydowa³ przy ulicy Koszykowej. Mieliœmy wtedy z nim liczne rozmowy na temat
utworzenia rz¹du ogólnopolskiego, mieliœmy rozmowy z rz¹dem jego, oczywiœcie wszystkie
bezskuteczne.
Po mniej wiêcej dwutygodniowym pobycie w Warszawie, wróciliœmy do Poznania.
Wszelkie nasze zabiegi ko³o stworzenia rz¹du koalicyjnego, wszystkie trzy zabory obejmuj¹cego, spe³z³y na niczem. Wprawdzie na p. Pi³sudskiego na³o¿ono ten obowi¹zek, ale wola³ on narzuciæ z grobu powstaj¹cej Polsce rz¹d lewicowy, z³o¿ony z ludzi, wy³¹cznie i œlepo
mu oddanych, aczkolwiek przeciwko temu rz¹dowi powstawa³a olbrzymia wiêkszoœæ spo³eczeñstwa polskiego. Czas wtedy w Warszawie spêdzony, zaliczam do najprzykrzejszych
wspomnieñ mojego ¿ycia. Ja, który sta³em siê sam Polakiem, jedynie i wy³¹cznie pod wp³ywem dzie³ wieszczów naszych i wyidealizowanych dziejów naszego narodu, inaczej sobie
wyobra¿a³em zmartwychwstanie naszej Ojczyzny. Dla tej wyidealizowanej Polski ¿ycie poœwiêci³em, wiele przecierpia³em, wiele ofiar ponios³em i nic dziwnego, ¿em sobie jej odrodzenie jako wielkie œwiêto narodowe wyobra¿a³. Nie nadesz³a jeszcze chwila, by opisaæ
szczegó³owo te nasze prze¿ycia ówczesne w Warszawie i rolê, jak¹ wówczas odegrali ci,
którzy zrobili bajeczne kariery na Polsce.
6. SEJM DZIELNICOWY
Wróciliœmy do Poznania na kilka dni przed Sejmem dzielnicowym, który siê zebra³ dnia
3 grudnia i przez 3 dni obradowa³. Przyby³o do stolicy Wielkopolski oko³o 1200 delegatów
ze wszystkich zak¹tków b. dzielnicy pruskiej, nie brak³o równie¿ przedstawicielstwa nasze-

26

go wychodŸstwa z Niemiec, które pod wp³ywem rewolucji niemieckiej by³o bardzo radykalnie usposobione. Nastrój w Poznaniu by³ niebywa³y. Wszystkie kamienice przybrane
w chor¹gwie narodowe, których publicznie nie widzieliœmy od lat kilkudziesiêciu. W atmosferze unosi³a siê wolnoœæ i niepodleg³oœæ. Delegaci zebrali siê na nabo¿eñstwo w Farze. Kazanie któregoœmy wys³uchali, g³osi³o nam wielki cud Opatrznoœci: Polskê woln¹,
zjednoczon¹ i niepodleg³¹. Po nabo¿eñstwie, po wielu latach, rozleg³ siê w koœciele znowu
hymn: „Bo¿e coœ Polskê!” Ludzie ze wzruszenia p³akali. A dopiero pochód delegatów przez
miasto na salê zebrania! Szli w nim wszyscy, z sêdziwym ksiêciem Ferdynandem Radziwi³³em
na czele, prezesem ko³a polskiego w parlamencie Rzeszy niemieckiej, podpieraj¹cym siê starym, obszarpanym parasolem, szli ziemianie, mieszczanie, ch³opi i robotnicy. Wielkopolanie, Œl¹zacy i Pomorzanie, Kaszubi i Warmiacy przybyli wszyscy bez wyj¹tku. Obrady Sejmu dzielnicowego trwa³y przez trzy dni. Wys³ano telegramy dziêkczynne do prezydenta
Wilsona, p. Clemenceau, p. Lloyd Georgea, p. Orfando, do króla belgijskiego i do Ojca œw.,
dziêkuj¹c w nich za poparcie i ¿¹daj¹c zjednoczonej i niepodleg³ej Polski. Do rz¹dów sprzymierzonych wys³ano notê ¿¹daj¹c¹ oddania Polsce wszystkich ziem polskich, zagarnionych
przez Niemców. Komitet Narodowy w Pary¿u z p. Romanem Dmowskim na czele uznano
jako legalne przedstawicielstwo zaboru pruskiego wobec rz¹dów sprzymierzonych. Po referacie p. W³. Seydy, z oburzeniem przyjêto do wiadomoœci poczynania warszawskie i trudnoœci, stawiane przez p. Pi³sudskiego i lewicê, w stworzeniu rz¹du koalicyjnego, polegaj¹cego na porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych w Polsce. Obrady zakoñczono powo³aniem do ¿ycia sta³ego przedstawicielstwa ludnoœci polskiej w zaborze pruskim, z³o¿one
z 80 cz³onków, pod nazw¹ Naczelnej Rady Ludowej. Naczelna Rada Ludowa na swojem
zebraniu wybra³a wydzia³ wykonawczy pod nazw¹ Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej,
z³o¿ony z 6 osób. W sk³ad Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, niby jako rz¹d b. dzielnicy pruskiej weszli: ks. pra³. Adamski, p. £aszewski, œp. Józef Rymer, W³adys³aw Seyda, red.
Poszwiñski i Wojciech Korfanty.
7. ORGANIZOWANIE I OPANOWANIE W£ADZY
Rozpoczê³a siê dla nas, cz³onków Komisariatu, gor¹czkowa praca. Wszak chodzi³o
o to, ¿eby nieomal z niczego stworzyæ administracjê polsk¹ i po³o¿yæ fundamenty pañstwowoœci naszej. W³adze niemieckie siedzia³y jeszcze na miejscu, choæ pod kontrol¹ rad ¿o³nierzy i robotników. G³ównym zadaniem naszym by³o przygotowanie i przysposobienie ludzi do objêcia w³adzy, w ró¿nych jej dykasteriach, powolne i systematyczne usuwanie
Niemców i likwidowanie rewolucyjnego tworu Rad ¯o³nierzy i Robotników. Szczególnie
to ostatnie niema³o sprawia³o mi trudnoœci, albowiem i niektórzy Polacy, którzy w pierwszych chwilach ruchów rewolucyjnych w tych radach zasiedli, nie byli zbytnio sk³onni do
wyrzeczenia siê uzyskanej w³adzy, która w dodatku po³¹czona by³a z pewnymi dochodami.
Niemcy poczynaniami naszymi byli przestraszeni i po cichu przygotowywali siê do obrony. Stra¿e zbrojne by³y na porz¹dku dziennym. Nie wolno bowiem zapominaæ, ¿e w Poznaniu sta³o jeszcze kilkanaœcie tysiêcy wojska pruskiego, aczkolwiek silnie zdemoralizowanego,
nie ufaj¹c mu. Niemcy wielkopolscy zwrócili siê o pomoc do Berlina, który stworzy³ specjalne formacje dla obrony ziem wschodnich, Grenzschutz i Heimatschutz-Ost, które w pokaŸnej sile wysy³ano na ziemie polskie. Komisariat, w którym ja mia³em reaktywowanie polityki zagranicznej, protestuj¹c w Berlinie przeciwko nasy³aniu tych wojsk i gro¿¹c wstrzymaniem wywozu ¿ywnoœci do Niemiec. Przyjazd podsekretarza stanu Gerlacha, sytuacjê zmie-
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niæ nie zdo³a³. Na ca³ym terenie Wielkopolski powtarza³y siê utarczki zbrojne pomiêdzy Polakami i Niemcami, które lada chwila mog³y zamieniæ siê w otwart¹ wojnê na ca³ej linii. Dlatego te¿ g³ówn¹ trosk¹ nasz¹ by³o organizowanie naszych si³ zbrojnych pod najró¿niejszymi
postaciami, przewa¿nie pod postaci¹ Stra¿y Ludowej, która w po³owie grudnia liczy³a ju¿ kilka tysiêcy ludzi.
Otwarta wojna wybuchn¹æ mia³a z okazji przyjazdu Ignacego Paderewskiego.
Polacy pod zaborem pruskim z niecierpliwoœci¹ wyczekiwali przybycia armii Hallera,
gdy¿ ¿ywili nadziejê, ¿e armia ta, stan¹wszy na ziemiach polskich, wyzwoli j¹ z pod jarzma niemieckiego. Nie minê³o tygodnia, by nie elektryzowa³a nas wiadomoœæ, ¿e genera³
Haller ze swoj¹ armi¹ ju¿ jedzie. Przygotowywano siê na ich przyjêcie, ale zawsze te wiadomoœci okazywa³y siê z³udami. S¹dzê, ¿e znajdzie siê pióro, które dla potomnoœci opisze, kto oprócz Niemców by³ przyczyn¹, ¿e armia Hallera prêdzej do ojczyzny nie wróci³a. OpóŸniony jej przyjazd op³aciliœmy drogo, nie tylko pod wzglêdem kosztów, wy³o¿onych na zbudowanie naszego ustroju wewnêtrznego, ale tak¿e pod wzglêdem obrony
granic naszych, podczas których musieliœmy z³o¿yæ tysi¹ce ofiar w ¿yciu i strumieniu krwi.
Oko³o 20 grudnia 1918 r. nadesz³a wiadomoœæ do Komisariatu, ¿e przybywa do
Gdañska Ignacy Paderewski. Nie wiedziano, czy przybywa sam, czy te¿ z oddzia³em armii Hallera. Komisariat wydelegowa³ mnie do Gdañska na przywitanie Paderewskiego
i towarzyszenie mu w podró¿y do Poznania. Nie w¹tpiliœmy bowiem o tym, ¿e Paderewski nasamprzód do Poznania zawita. Zabra³em z sob¹ œp. Macieja Koczorowskiego i kilku m³odszych urzêdników komisariatu i udaliœmy siê do Gdañska. Tam wyczekiwaliœmy
coœ przez dwa dni gor¹co upragnionego goœcia, informowaliœmy siê na wszystkie strony,
czy nie zapowiedziany jest przyjazd oddzia³ów hallerowskich. Na dworcu i w porcie ustawiliœmy stra¿e, które mia³y nas natychmiast powiadomiæ o przyjeŸdzie dostojnego goœcia.
W wigiliê Bo¿ego Narodzenia Ignacy Paderewski wraz z ma³¿onk¹ w towarzystwie
dwóch oficerów angielskich, Wade'a i Rawlings'a, przybi³ do portu gdañskiego na okrêcie
angielskim. Zgromadziliœmy siê na dworcu gdañskim, a zjawili siê tak¿e przedstawiciele
Polaków gdañskich z póŸniejszym starost¹ krajowym dr. Wybickim i dr. Kubaczem na
czele. W imieniu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej powita³em dostojnego goœcia i z³o¿y³em mu podziêkowanie za wszelkie mozo³y i ofiary, które poniós³ dla wyzwolenia ojczyzny. Odprowadziliœmy dostojnych goœci do hotelu gdzie przez dzieñ jeden mieli wypocz¹æ po d³ugiej i ciê¿kiej podró¿y. Wieczorem w hotelu mia³a odbyæ siê uroczystoœæ wigilijna, jedyna w swoim rodzaju. Na œcianach salki, któr¹ wynajêliœmy dla obchodu naszej wilii, wisia³y portrety Wilhelma II, Wilhelma I i Bismarcka. Nie sposób by³o tolerowaæ je w tê
historyczn¹ wigiliê odradzaj¹cej siê Polski. Usunêliœmy je, wstawiwszy w k¹t, ale w³aœciciel
hotelu po niejakimœ czasie w naszej nieobecnoœci powiesi³ je na œcianach. Nastroje Gdañszczan w stosunku do nas i do Polski w ogóle, by³y nies³ychanie wrogie. Mog³a ³atwo wynikn¹æ nieprzyjemna awantura z powodu tych obrazów. Usunêliœmy je potem w ostatniej
chwili, tak ¿e nie przeszkadza³y nam wœród naszej uczty wigilijnej. Do sto³u wigilijnego zasiad³o oko³o 30 osób. Nast¹pi³y uroczyste, pe³ne wzruszenia, przemówienia, przemawia³em ja, przemawiali przedstawiciele Gdañska, a z nadzwyczajn¹ swad¹ odpowiada³ sam
Paderewski proroczym duchem snuj¹c obrazy przysz³ej potêgi Polski i stanowiska naszego narodu. Po wieczerzy wigilijnej na ogólne proœby Paderewski usiad³ do rozstrojonego
fortepianu i wygrywa³ kolêdy i hymny patriotyczne. By³ to jedyny bodaj w swoim rodzaju koncert Paderewskiego, a dla nas koncert nad koncertami, bo œpiewa³ on o Polsce wielkiej, zjednoczonej, niepodleg³ej i wielkiem zwyciêstwie ludów demokratycznych nad tyrani¹ niemieck¹ i militaryzmem pruskim.
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8. PADEREWSKI W DRODZE DO POZNANIA
W drugie œwiêto Bo¿ego Narodzenia wsiedliœmy wszyscy w poci¹g i udaliœmy siê w stronê Poznania. Na Pomorzu wp³ywy niemieckie by³y jeszcze przemo¿ne i dlatego rzadko
gdzie ludnoœæ zjawia³a siê na dworcach dla powitania tego, który walnie przyczyni³ siê do
wskrzeszenia naszej niepodleg³oœci. Czem wiêcej zbli¿aliœmy siê do Poznania, tem wiêksze
gromady ludnoœci zalega³y dworce, z chor¹gwiami, sztandarami i orkiestrami. Wszêdzie
grzmia³a „Jeszcze Polska nie zginê³a!”. Nie ustawa³y okrzyki: „Niech ¿yje zjednoczona, niepodleg³a Polska! Niech ¿yje Ignacy Paderewski”.
Niemców wiadomoœæ o przyjeŸdzie Paderewskiego do Poznania w wysokim stopniu
przerazi³a. D³ugo radzono w Berlinie nad tem, jakby przeszkodziæ przyjazdowi Paderewskiego do stolicy Wielkopolski. Rz¹d berliñski do niemieckiej w³adzy wojskowej w Poznaniu
wys³a³ nastêpuj¹c¹ depeszê: Generalstab Berlin, 26. 12., 18.2 Uhr, „Herr Paderewski trifft
heute mit seiner Frau in Begleitung eines englischen Kapit ns in Posen ein. Die Herrschaften
sollen auf dem Bannhof in Empfang genommen werden und ihnen mitgeteilt werden, dass
die deutsche Regierung auf Ansuchen der englischen Regierung den Herrschaften freies Geleit bewilligt hat. Aber nur von Danzig nach Warschau - und nicht nach Posen. Auch bittet
die deutsche Regierung um die sofortige Abreise der Herrschaften von Posen nach Warschau. Die Herrschaften sind h flich, aber energisch zu behandeln. Verhindert werden muss,
dass die Herrschaften in die Stadt kommen und der Ovation Platz baleten. Nach Angaben
des Generalstabes in Danzig soll der englische Kapit n ein vern ftiger Mann sein, mit dem
nicht reden laesst. Wenn es n tig ist, soll den Herrschaften ein Extrazug bis Alexandrowo
zur Verf gung gestelt werden. Nachricht des Verlaufs der Sache wird gebeten!” Ausw rtiges Amt.
W myœl tego telegramu zjawia siê na jednej z wiêkszych stacji przed Poznaniem w naszym
przedziale jakiœ Niemiec w cywilu, który przedstawia siê jako pu³kownik wojska pruskiego
i delegat rz¹du berliñskiego. Rozpoczyna od wyg³oszenia przemówienia pe³nego namaszczenia dla Paderewskiego. Z polecenia rz¹du niemieckiego ma zaszczyt z³o¿yæ ho³d i powitaæ wielkiego artystê i wielkiego patriotê polskiego. Sam poczytuje sobie za szczêœcie, ¿e spotka³ go ten zaszczyt ogl¹dania i pozdrowienia Paderewskiego. Rz¹d niemiecki jednak¿e prosi Paderewskiego, aby do Poznania nie zaje¿d¿a³, lecz skorzysta³ z poci¹gu stoj¹cego do jego dyspozycji, nawróci³ i przez Toruñ Aleksandrowo wyjecha³ do Warszawy. Nastêpuje
krótka narada. Dwaj Anglicy zaintrygowani s¹ w wysokim stopniu ¿¹daniem Niemców. T³umaczê im co powiedzia³ delegat rz¹du niemieckiego, dodaj¹c od razu, ¿e pod ¿adnym warunkiem nie mo¿na siê dostosowaæ do ¿yczeñ niemieckich i za wszelk¹ cenê trzeba pojechaæ
do Poznania. I sta³o siê tak. Niemiec z³o¿y³ uroczysty protest przeciwko dalszej naszej podró¿y i usadowi³ siê w s¹siednim przedziale. My tymczasem swobodnie zd¹¿aliœmy dalej do
Poznania. PóŸnym wieczorem przybywamy na dworzec.
9. PADEREWSKI W POZNANIU WYBUCH POWSTANIA
Dworzec ten bodaj nigdy tak ¿yciem nie wrza³ jak w chwili ówczesnej. Perony, sale, poczekalnie pe³ne ludnoœci, nad g³owami t³umów unosi siê istny las sztandarów i chor¹gwi. Stawi³y siê delegacje wszystkich organizacji i wszystkich towarzystw. Na peronie witaj¹ goœci dr.
Meisner i dr. Rydlewski. Nagle wszystkie œwiat³a gasn¹, z³oœliwa rêka niemiecka podciê³a
przewody elektryczne. Ale nasi widocznie liczyli siê ze z³oœliwoœci¹ niemieck¹, bo setki pochodni rozgorza³y i fantastycznie oœwietla³y dworzec. Przed dworcem niezliczone t³umy,
które po ca³ej drodze od dworca wœród œwiate³ pochodni tworz¹ gêsty szpaler a¿ do gma-
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chu hotelu Bazaru. Ca³y Poznañ polski wyleg³ na ulice. Powozy z goœæmi naszymi tylko powoli posuwaæ siê mog³y i nie przesadzê, ¿e jazda z dworca do Bazaru trwa³a blisko 2 godziny. Nie by³o koñca okrzykom na czeœæ Paderewskiego i zwyciêskiej koalicji. Porz¹dek utrzymywa³a Stra¿ Ludowa, która gotowa by³a ewentualny atak niemiecki odeprzeæ gwa³tem.
Nareszcie stanêliœmy przed Bazarem. Plac Wolnoœci stanowi³ jedno morze g³ów. Orkiestry
gra³y: „Jeszcze Polska nie zginê³a”, „Marsyliankê” i hymny narodowe innych pañstw koalicyjnych. Dwóch angielskich towarzyszy nasi ¿o³nierze, paraduj¹cy jeszcze w mundurach
pruskich, na ramionach wnieœli do przedsionka hotelowego. Tam w imieniu Naczelnej Rady
Ludowej dr. Krysiewicz wita Paderewskiego, ja witam Anglików w jêzyku angielskim. Odpowiada Rawlings. Paderewski porwany ogólnym entuzjazmem wyg³asza wielk¹ mowê zawieraj¹c¹ niejako program wielkiej potê¿nej i mocarstwowej Polski ludowej. PóŸniej z okna
pierwszego piêtra do zgromadzonych t³umów jeszcze raz wyg³asza p³omienne przemówienie. S³awa! Niech ¿yje! Okrzykom nie by³o koñca. Tej nocy Poznañ nie spa³. PóŸno w noc
odby³ siê bankiet u prezydenta miasta œp. Drwêskiego, na którym przemawiali gospodarz,
W³adys³aw Seyda, Paderewski, Korfanty i dr. Rydlewski.
Nazajutrz a by³o to w pi¹tek, dnia 27 grudnia w po³udnie na czeœæ Paderewskiego odby³
siê olbrzymi pochód dzieci poznañskich przed Bazarem. Przedefilowa³o ich oko³o 15 tysiêcy z pieœni¹ na ustach i z chor¹giewkami narodowymi, przed Bazarem pod oknami pañstwa
Paderewskich. Opiekê nad nimi pe³ni³a Stra¿ Ludowa, pod komend¹ p. Langego. Demonstracje te doprowadzi³y Niemców do sza³u. W ci¹gu popo³udnia dochodzi³y nas wiadomoœci, ¿e w jednych z koszar odby³o siê zebranie monarchistycznych oficerów niemieckich hakatystów z udzia³em m³odzie¿y szkolnej celem urz¹dzenia demonstracji antypolskiej. I naprawdê popo³udniu pod wodz¹ oficerów pruskich wyruszy³ pochód niemiecki do œrodka
miasta ze œpiewem „Deutschland, Deutschland ber alles”. Na czele pochodu kroczy³o ¿o³dactwo z nabit¹ broni¹. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej urzêdowa³ wówczas przy ulicy œw. Marcina nr 40. Ca³y Poznañ powiewa³ od chor¹gwi polskich i sztandarów pañstw
alianckich. Tak¿e Komisariat by³ w ten sposób ozdobiony. Niemcy napadli na gmach Komisariatu, pozdzierali i podeptali sztandary polskie i pañstw sprzymierzonych, zdemolowali
sprzêty i posuwali siê dalej do miasta, wszêdzie zrywaj¹c sztandary polskie i alianckie. Oficerowie pruscy przytem strzelali bezustannie z browningów i pistoletów. Drugi pochód niemiecki kroczy³ od gmachu komenderuj¹cego genera³a wzd³u¿ Alei Marcinkowskiego i napad³ na gmach Banku Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych, gdzie zdziera³ sztandary i niszczy³
sprzêty. Od Ogrodu Zoologicznego, gdzie Niemcy równie¿ odbyli zebranie, ruszy³ ich pochód wzd³u¿ dawniejszej ulicy Berliñskiej na Plac Wolnoœci w stronê Bazaru. Zmobilizowana zosta³a natychmiast Stra¿ Ludowa i inne nasze formacje wojskowe. Wszyscy nasi pospieszyli w stronê Bazaru, by stan¹æ w jego obronie. Na Placu Wolnoœci wa³êsa³o siê pe³no naszych ludzi, ciekawych gapiów, gdy tymczasem wzd³u¿ Alei Marcinkowskiego nasi odstrzeliwali siê Niemcom. Tak samo oko³o gmachu Dyrekcji Policji rozpoczê³a siê ju¿ strzelanina.
Pamiêtam jak dziœ, ¿e wyszliœmy z pos³em Wojciechem Tr¹mpczyñskim z Bazaru i udali siê
na Plac Wolnoœci, by ciekawych spêdziæ, bo Plac ten przesta³ byæ miejscem zabawy i ciekawoœci. Z najwiêksz¹ bied¹ zdo³aliœmy ciekawych usun¹æ. Tymczasem kule œwista³y ju¿ ze
wszystkich stron. Byli ju¿ ranni i zabici. W Bazarze stworzy³ siê niejako g³ówny arsena³, gdy¿
na podwórzu sk³adano karabiny zabrane w koszarach, zasiad³ tam te¿ doraŸnie utworzony
sztab, lecz przyznaæ trzeba, ¿e by³ on Ÿle zorganizowany i w³aœciwie nie by³o ludzi, którzyby wed³ug regu³ wojskowych byli mogli obj¹æ komendê nad ca³¹ akcj¹. P. Maciascek, który
by³ czemœ w rodzaju g³ównego dowódcy, nie posiada³ potrzebnej wiedzy wojskowej. St¹d
te¿ w naszym sztabie panowa³ bez³ad. Niemcy usadowili siê na przeciwko Bazaru w Hote-
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lu Rzymskim i z drugiej strony w Muzeum i stamt¹d pra¿yli Bazar z karabinów maszynowych. Na szczêœcie uszkodzili tylko okna. Wieczorem w sali bazarowej mia³ siê odbyæ wielki bankiet na czeœæ Paderewskiego i Anglików. Naturalnie, ¿e bankiet ten nie doszed³ do
skutku. Nieliczni tylko przybyli goœcie. Przez ca³¹ noc i nastêpne dni toczy³y siê walki. Stosunkowo w krótkim czasie wyrzucono Niemców z Poznania i po blisko 150-letniej niewoli
Wielkopolska zrzuci³a jarzmo pruskie. Powstanie ogarnê³o tak¿e prowincjê, wnet na
krañcach Ksiêstwa Poznañskiego toczy³y siê krwawe boje. Oczywiœcie, ¿e nie brak³o takich,
którzy podnosili potem zarzuty przeciwko Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej, ¿e nie
pozwoli³ oczyœciæ ca³ej Wielkopolski i ca³ego Pomorza z Niemców i nie podj¹³ siê akcji
oczyszczaj¹cej tak¿e Górny Œl¹sk. W interesie historycznej prawdy nale¿y stwierdziæ, ¿e
faktycznie tylko tyle zdo³ano wyswobodziæ Wielkopolski z pod panowania Niemców, o ile
na to polskie si³y wystarczy³y. Krwawe walki na froncie najlepiej o tym œwiadczy³y, ¿e za s³abi
byliœmy wtedy, by przenieœæ powstanie jeszcze na Pomorze i wypêdziæ Niemców z ostatnich
zak¹tków Wielkopolski. Co zaœ do Œl¹ska, to stwierdziæ wypada, ¿e ludnoœæ nasza pod
wp³ywem germanofilskiej akcji œp. Napieralskiego i innych, których w ich w³asnym interesie
wolê nie wymieniaæ, by³a zupe³nie zdezorientowana, tak, ¿e niemiecki socjalizm zdo³a³
w zupe³noœci opanowaæ sytuacjê na Górnym Œl¹sku. W Poznaniu tymczasem zabraliœmy siê
czymprêdzej do utworzenia regularnej armii i w tym celu ju¿ w pierwszych dniach stycznia
sprowadziliœmy genera³a Dowbora-Muœnickiego, który stan¹³ na czele wielkopolskich si³
zbrojnych i w stosunkowo krótkim czasie zdo³a³ postawiæ potê¿n¹ armiê na nogi, która
póŸniej odegra³a powa¿n¹ rolê w dziejach utrwalania naszej niezale¿noœci i obrony naszych
granic. Ona to uratowa³a Lwów i zadecydowa³a o losach wschodniej Ma³opolski.
Nie zapomnia³em oczywiœcie tak¿e i o Œl¹sku. Ju¿ w miesi¹cu styczniu. 1919 r. wys³a³em
z Poznania powa¿n¹ liczbê organizatorów, którzy mieli siê zaj¹æ utworzeniem organizacji
wojskowych i przysposobieniem ludnoœci do walki z Niemcami. Dziêki patriotyzmowi
Naczelnej Rady Ludowej zaopatrzyliœmy Górny Œl¹sk w bardzo powa¿ne sumy pieniê¿ne
potrzebne na organizacjê si³ zbrojnych i zakup broni. Faktem jednak¿e jest, ¿e Niemcy po
doœwiadczeniach zrobionych w Wielkopolsce ca³y Górny Œl¹sk zalali tysiêcznymi bandami
Grenzschutzu który terroryzowa³ ludnoœæ, pastwi³ siê nad ni¹ i na ka¿dym kroku czyni³
przeszkody wszelkim naszym poczynaniom. O s³aboœci si³ naszych najlepiej œwiadczy
przebieg pierwszego powstania górnoœl¹skiego, którego 10-lecie obchodziæ bêdziemy
w roku przysz³ym.

IV.
Powstanie wielkopolskie, w œwietle historycznej prawdy, oparte na
zdarzeniach i dokumentach bez legendy.
(Refleksje i stosunek Antoniego Kossmanna do niektórych wydarzeñ
historycznych)
Powstanie wielkopolskie jest pierwszym polskim powstaniem narodowym, które
zakoñczy³o siê zwyciêstwem Polaków ale nie jedynym, bo do zwyciêskich powstañ
narodowych nale¿¹ tak¿e dwa powstania œl¹skie a to: sierpniowe w 1920 r., nazwane przez
Niemców „Generaln¹ prób¹” i moim zdaniem pod tym tytu³em powinno przejœæ do naszej
historii oraz „Powstanie Wielkie” (od 3. V. - 5 VII. 1921 r.).
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Historia powstania wielkopolskiego jest jedn¹ z najpiêkniejszych kart naszej historii
narodowej. Powstanie to wróci³o wolnoœæ, prawie bez niczyjej pomocy, tej najstarszej
dzielnicy piastowskiej, bêd¹cej zarazem kolebk¹ narodu polskiego.
Tote¿ ka¿da rocznica przywo³uje na pamiêæ tamte bohaterskie walki i choæ czas powoli
zaciera owe wydarzenia a szeregi ich uczestników i wspó³twórców coraz bardziej siê
przerzedzaj¹ - to jednak wspomnienia o tych heroicznych walkach powstañczych s¹ ci¹gle
¿ywe i bêd¹ nimi jeszcze przez d³ugie lata
Niestety wspomnienia te s¹ czêsto dalekie od prawdy historycznej i legendy zaciemni³y
ten wspania³y historyczny czyn Wielkopolan.
Dlatego pozwólmy przemówiæ faktom i dokumentom, aby sprostowaæ dotychczas
og³oszon¹ nie jedn¹ legendê. Nim przyst¹piê do omówienia tych faktów i dokumentów,
przytoczê dla przyk³adu trzy wypowiedzi jednej osoby na temat tego samego zdarzenia.
In¿ynier Zygmunt Wieliczka napisa³:
- w 1932 r.: „Na zaborze pruskim zemœci³a siê natomiast jednostronnoœæ przygotowañ.
Brak³o polskiej si³y zbrojnej, która w decyduj¹cej chwili, w momencie najwiêkszego upadku
militarnego Prus, umia³aby, choæby przemoc¹, przej¹æ w³adzê po zaborcy. A rozejm
w Compi? gne milcza³ w sprawie ziem zachodnich, wskazywa³ w pojêciu szerokich mas ¿e
ziemie te raczej utracimy. Zamiast czynu zbrojnego, 11 listopad przyniós³ ludnoœci zaboru
pruskiego przez wielu niezrozumian¹ politykê wyczekiwania orzeczeñ kongresu
pokojowego.” („Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918-1919”, str. 8 )
- a w 1964 r.: „Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e d¹¿eniem jego (Komisariatu NRL) w okresie
przedpowstaniowym by³o rozwi¹zanie konfliktu z zaborc¹ drog¹ uk³adów. O orientacji tej
zadecydowa³o zapewne s³uszne rozeznanie, ¿e drog¹ zamachu zbrojnego nie uda siê
wyzwoliæ ca³ego zaboru. Dalej, ¿e kraj ojczysty mo¿e od swych synów wymagaæ ofiary krwi,
tylko w wypadku, gdy wszelkie œrodki pokojowe zawiod¹. Poza tym podstawowym
punktem widzenia ka¿dej demokratycznej w³adzy, Komisariat musia³ te¿ wzi¹æ pod uwagê
cechy charakterystyczne ludnoœci, za której los ponosi³ odpowiedzialnoœæ.” ( „Powiat witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918-1919”, Kurytyba, str. 9)
- i w 1971 r.:,, Œlepa wiara w sprawiedliwoœæ dziejow¹ i punkt 13 orêdzia Wilsona oraz
we wp³ywy polskie na terenie miêdzynarodowym sprawi³a, ¿e w dniach prze³omu, gdy
Œl¹sk Cieszyñski, Ma³opolska i Kongresówka wyzwoli³y siê samorzutnie, Polonia ziem
zachodnich nie by³a do czynnego wyst¹pienia przygotowana. Jej przywódcy polityczni
oczekiwali na pró¿no wyzwolenia w dniu kapitulacji Rzeszy Niemieckiej.” („Na po¿egnanie”, S. Paulo, str. 3).
Tak powstaj¹ legendy. A co powie o tym przysz³y historyk, który bêdzie chcia³
odtworzyæ wydarzenia te w œwietle obiektywnej prawdy?
A oto fakty i zdarzenia, oparte na dokumentach.
Zaraz po wybuchu powstania wielkopolskiego, Komisariat NRL zwróci³ siê znów do J.
Pi³sudskiego o kandydata na g³ównodowodz¹cego tego powstania, który zaproponowa³ im
do wyboru dwóch genera³ów: Eugeniusza Michaelisa i Józefa Dowbor-Muœnickiego. Z inicjatywy Wojciecha Korfantego Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu wybra³a w dniu 1 stycznia
1919 r. gen. J. Dowbor-Muœnickiego, który, wraz z gen. Tadeuszem Rozwadowskim, uchodzili w tym czasie za najwybitniejszych genera³ów armii polskiej, a na niego wskaza³ tak¿e
Naczelny Wódz. Z tego powodu nale¿y raz na zawsze odrzuciæ legendê, ¿e gen. J. Dowbor-Muœnicki zosta³ sprowadzony do Poznania przez Komisariat NRL g³ównie z politycznych
wzglêdów.
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Genera³ J. Dowbor-Muœnicki obj¹³ g³ówne dowództwo powstania wielkopolskiego
w dniu 11 stycznia 1919 r. W poprawkach i uwagach Naczelnego Wodza do rozkazu operacyjnego o reorganizacji Dowództwa Frontu (5. 3. 1920 r. w przypisie 2 czytamy: „Dowództwo frontu wielkopolskiego powsta³o z chwil¹ objêcia stanowiska g³ównodowodz¹cego si³ powstañczych przez gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego w dniu 11 stycznia 1919
z inicjatywy Naczelnego Wodza Józefa Pi³sudskiego.) „Niepodleg³oœæ”, Tom 7, 1962, L. 22
str. 82).
Dnia 30 grudnia 1918 r. przybyli z Warszawy do Poznania, kpt. Stanis³aw Nilski-£apiñski i rotm. Bronis³aw Wzacny, którzy objêli stanowiska w Dowództwie G³ównym tego powstania. Do Poznania przyby³ w dniu 31 grudnia 1918 r., awansowany przedtem przez
Naczelnego Wodza ze stopnia kapitana do stopnia podpu³kownika, m³ody Julian
Stachiewicz, który obj¹³ funkcjê szefa sztabu tego dowództwa. Funkcjê tê pp³k J. Stachiewicz
pe³ni³ do dnia 8 lutego 1919 r., zaœ od 9 lutego 1919 r., pp³k W³adys³aw Anders. Gen. J.
Dowbor- Muœnicki stwierdza, ¿e pp³k J. Stachiewicz odszed³ na w³asn¹ proœbê. Dla
znaj¹cego jednak okolicznoœci, zwi¹zane z jego ust¹pieniem, nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e
pp³k J. Stachiewicz odszed³, po ujawnieniu jego nielojalnoœci tak w stosunku do NRL, jak
i Naczelnego Dowódcy tego powstania.
Ju¿ w czasie powstania uda³o siê gen. J. Dowbor-Muœnickiemu œci¹gn¹æ do Wielkopolski
za zgod¹ Naczelnego Wodza, oko³o 200 oficerów, w tym oko³o 180 z b. 1. Polskiego
Korpusu.
Genera³ J. Dowbor-Muœnicki i jego sztab, przyczynili siê g³ównie do szybkiego
i sprawnego zorganizowania tej wspania³ej armii wielkopolskiej, która w walkach na
wszystkich frontach o granice i losy pañstwa, odegra³a tak piêkn¹ i decyduj¹c¹ rolê.
„Z póŸniejszych zwyciêstw armii wielkopolskiej wywodzi siê w³aœciwe znaczenie
powstania z punktu widzenia ogólnopolskiego, oraz wielkoœci zas³ug tych, którzy wraz
z Komisariatem NRL k³adli jej podwaliny” podkreœla s³usznie Z. Wieliczka w swej
broszurze: „Prawda a legendy powstania wielkopolskiego 1918-1919” str. 21.
W powstaniu wielkopolskim bra³y udzia³ tylko nastêpuj¹ce oddzia³y z poza kordonu
granicznego (Kongresówki):
- W opanowaniu Szyd³owca w dniu 29 grudnia 1918 r. drugi pluton l0. komp. III/29. p.
p. z Konina (chor. Bogner i 42 szeregowych), wezwany do wspó³dzia³ania przez
powstañców z Anasta¿ewa. Rannych zosta³o 5 ¿o³nierzy. W dniu 30 grudnia 1918 r.,
przyby³y do Witkowa dwa plutony z 29. p. p. ze S³upcy, ale ju¿ po zajêciu tego miasta i by³y
obecne tylko na nabo¿eñstwie i manifestacji. (Z. Wieliczka, „Powiat witkowski w okresie
rewolucji niemieckiej 1918- 1919”, str. 90 i 96 i „Od Prosny po Rawicz”, str. 375 i 376).
-W bitwie o Inowroc³aw w dniach 4-7 stycznia 1919 r., bra³ udzia³ baon 31. p. p. (dwie
komp. i pluton km. - oko³o 420 ¿o³nierzy z W³oc³awka pod dowództwem kpt. Micha³a
Zabdyra i to na telefoniczn¹ proœbê ppor. Paw³a Cymsa). Baon ten zosta³ wycofany w toku
walki przez pp³k Kuchinka z £odzi, na wyraŸny rozkaz Sztabu Generalnego w Warszawie.
Straty baonu: 1 ¿o³nierz rozstrzelany bez s¹du (uprzednio wziêty do niewoli), Franciszek
Adamczewski i 11 rannych ¿o³nierzy. („Studia i materia³y do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, Poznañ, 1960, str. 225,,, Powstania œl¹skie”, 1963, str. 60, i Janusz Brodziñski, „Powstanie wielkopolskie w Inowroc³awiu, 1918-1919, w 50-t¹ rocznicê”, str. 35, 36, 44 i 53).
Jeszcze w roku 1959 in¿. Z. Wieliczka stanowczo twierdzi³, ¿e oddzia³y te zosta³y
wycofane „na wyraŸny rozkaz Komisariatu Nacz. Rady Lud., który w zamiarze
przyt³umienia spontanicznego zrywu ludu wielkopolskiego ¿¹da³ kategorycznie wycofania

33

siê obcych formacji wojskowych z Poznañskiego) („Bellona”, lipiec-wrzesieñ 1959, Zeszyt
III, str. 279). Stoi to w jawnej sprzecznoœci z twierdzeniem M. Seydy, ¿e odwo³anie
oddzia³ów z Królestwa, œpiesz¹cych na pomoc powstaniu wielkopolskiemu, nast¹pi³o "na
wyraŸne polecenie Pi³sudskiego". Potwierdzi³ to sam autor w swej broszurze „Prawda a legendy powstania wielkopolskiego 1918-1919”, Kurytyba, str. 32.
P³k. Bogdan Hulewicz podaje, ¿e: „Podczas bitwy pod Zdziechow¹ zdarzy³ siê znamienny incydent: Komisarz Naczelnej Rady Ludowej Korfanty nie przyj¹³ pomocy kompanii legionistów z W³oc³awka, która samorzutnie zjawi³a siê na placu boju. zaalarmowany w Poznaniu, wpad³ jak deus ex machina do polskiego dowództwa i nakaza³ wycofanie siê posi³ków „poza granice Poznañskiego”, boj¹c siê „komplikacji miêdzynarodowych.” („Wielkie
wczoraj w ma³ym krêgu”, str. 159).
Autor tej ksi¹¿ki zapomnia³, ¿e bitwa ta odby³a siê ju¿ 30 grudnia 1918 r., ¿e Wojciech
Korfanty w tym dniu konferowa³ w Poznaniu z ministrami niemieckimi a odleg³oœæ
W³oc³awka do Zdziechowy wynosi przesz³o 100 km.
W powy¿szych danych nie uwzglêdni³em stanu zaimprowizowanego poci¹gu
pancernego „Poznañczyk”, poniewa¿ za³ogê jego stanowili powstañcy z baonu
poznañskiego i powiatu pleszewskiego.
Historyk niemiecki Hans Roos podaje, ¿e marsza³ek Pi³sudski wspiera³ powstañców wielkopolskich, wysy³aj¹c dla nich broñ i ochotników („Geschichte der Polnischen Nation 19161960”, str. 56). Niestety nie znalaz³em w dokumentach polskich potwierdzenia tych faktów, a wrêcz przeciwnie, bo w tym czasie wywo¿ono broñ i amunicjê oraz park lotniczy
z Wielkopolski do Warszawy.
Tak przedstawia³a siê faktyczna pomoc, jakiej udzieli³a Wielkopolsce reszta Polski (b.
zabory: rosyjski i austriacki).
W ksi¹¿ce „Na po¿egnanie”, na str. 25. autor (Z. W.) twierdzi, ¿e w drugiej po³owie
1919 r. „Grupa Zachodnia” ju¿ nie istnia³a. Jest to niezgodne z rzeczywistoœci¹, na co
przytaczam tylko dwa dokumenty:
- „W po³owie lutego 1920 r. pu³k odjecha³ do Wielkopolski, gdzie stan¹³ w Ostrowie
w odwodzie „Grupy Zachodniej frontu wielkopolskiego” (Historia 75. p. p. i „Chwa³a
piechoty"),
- „Dnia 1 marca 1920 r. zosta³a Grupa Zachodnia przeformowana na 7. brygadê rezerwow¹ piechoty, a w sk³ad jej wesz³y, prócz 155. p. p. (73. p. p.), 159. p. p. (74. p. p. Górnoœl¹ski) wielkopolskie oraz 167 Bytomski Pu³k Piechoty (75. p. p. (Historia 73. p. p. str.
10).
7. brygada rez. piech. walczy³a pod dowództwem pp³k Kazimierza Zenktelera pod Warszaw¹ w sierpniu a nie w lipcu 1920 r. Brygada ta jeszcze w pierwszych dniach lipca 1920
r. walczy³a nad rzek¹ Aut¹. Po powrocie z frontu 7. brygada rez. piech. zosta³a przemianowana w miesi¹cu grudniu 1920 r. na 23. Górnoœl¹sk¹ Dywizjê Piechoty.
Myli siê autor (Z. W.), twierdz¹c, ¿e pu³ki te nie mia³y nic wspólnego z walkami na Froncie Zachodnim powstania. Czy¿by autor nic nie wiedzia³ o kompaniach: bukowskiej, szamotulskiej, wolsztyñskiej, koœciañskiej, grodziskiej i innych, które wesz³y w sk³ad 1. pu³ku rez.
(155 p. p.) i ¿e pp³k K. Zenkteler, kpt.: J. Namys³, A. Nieborak, W. Kowalski, E. Zenkteler,
por.: Wagner, bracia Wegnerowie, Leszczyñski, Przyjemski i wielu innych byli powstañcami wielkopolskimi.
W ksi¹¿ce „Na po¿egnanie” in¿. Z. Wieliczka omawia artyku³y opublikowane w „Przegl¹dzie Zachodnim”, Poznañ i twierdzi, ¿e „Dwa z nich pióra Tadeusza Grygiera, oparte
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rzekomo o dokumenty przedwrzeœniowe, wymagaj¹ rzeczowej oceny, bez której gotowe
spowodowaæ w przysz³oœci bezkrytyczne odg³osy”, a w wywodach swoich na str. 28 pisze:
„W dwa dni póŸniej (27. V. 1919 r.) odby³ siê w Kaliszu zjazd trzech Józefów, Pi³sudskiego, Dowbor-Muœnickiego i Hallera”.... „W zwi¹zku z powziêtymi na zjeŸdzie decyzjami,
Grygier podaje (str. 154), ¿e na terenie Wielkopolski zbudowano naówczas dwie linie
obronne. Informacjê tê mo¿emy spokojnie przypisaæ jego fantazji. Jako b. szef sztabu Frontu Po³udniowego powstania i póŸniejszej 3. dyw. wlkp., której podlega³ odcinek od Prosny
po Rawicz, musia³bym cokolwiek wiedzieæ o budowie linii obronnej” od Szubina na Szamotu³y, Koœcian i Zduny” oraz drugiej „od Kruszwicy na Gniezno, Czerniejowo”. Plan ten nigdy nie zaistnia³, a dodatkow¹ informacjê Grygiera o wybudowaniu linii zaporowej „od
W³oc³awka do Gop³a” nale¿y równie¿ w³¹czyæ miêdzy fantazje.”
W tej sprawie przytaczam tylko trzy dokumenty:
1. W Wojskowym Przegl¹dzie Historycznym 2/1961, Warszawa, na str. 70-95 ukaza³
siê bardzo ciekawy artyku³ mgr. Piotra £ossowskiego pt. „GroŸba agresji niemieckiej na Polskê w 1919 r.”, który uzna³ artyku³ mgr. T. Grygiera nie tylko za bardzo cenny, ale sam go
znacznie poszerzy³, podaj¹c nawet zarz¹dzenia obronne dotycz¹ce organizacji obrony od
strony Niemiec, wydane przez Ministra Spraw Wojskowych.
2. Dr. Edward Hanke pisze: „Pozycje naszych wojsk na odcinku wieluñskim przebiega³y
wzd³u¿ rzek Prosny. „Bytomiacy” zastali tam na znacznej przestrzeni przygotowane rowy
strzeleckie. W krótkim czasie rozbudowano brakuj¹ce okopy”. (1. Pu³k Strzelców Bytomskich”, str. 13).
3. W ksi¹¿ce „Na po¿egnanie” na str. 53. autor Z. Wieliczka sam zaprzeczy³ w³asnym,
wy¿ej podanym twierdzeniom i napisa³: „Najlepszym dowodem istnienia grubymi niæmi szytej tendencji politycznej, omawianej publikacji (Kubiaka) jest zupe³ne przemilczenie przygotowañ strony polskiej do odparcia planowanego w maju i czerwca 1919 r. uderzenia niemieckiego. Zorganizowano naówczas liniê obronn¹ od Prus Wschodnich po Œl¹sk”.
4. Na stronach 29 i 30 in¿. Z. Wieliczka polemizuje z drugim artyku³em mgr. T. Grygiera pt. „Powstanie wielkopolskie a plany wyzwolenia reszty zachodniej Polski”, (str. 655670). Polemikê rozpoczyna autor (Z. W.) znów swoim ulubionym zwrotem: „W¹tpliwoœci odnoœnie jego treœci nasuwa ju¿ na wstêpie twierdzenie, ¿e kpt. Boczkowski ze sztabu
Dow. G³. w Poznaniu by³ Kierownikiem Wydz. Wywiadowczego Naczelnej Komendy
Wojsk Polskich w Pary¿u. (N. K. W. P.), str. 655, przypis 2.
Stwierdzam, ¿e treœæ tego przypisu, podana przez autora (Z. W.), nie jest zgodna z treœci¹ artyku³u mgr. T. Grygiera w przypisie drugim. Wobec tego zmuszony jestem podaæ j¹
wiernie z tym przypisem:
„Archiwum Referatu Historycznego D. O. K. VII. zespó³ akt VII. raport kpt. Boczkowskiego do Dowbor- Muœnickiego z dnia 18. III. 1919 r. Kpt. Boczkowski by³ tym, który
utrzymywa³ przez ca³y rok 1919 najœciœlejszy kontakt z Dowództwem G³ównym, a jako
kierownik Wydz. Wywiadowczego N. K. W. P. w Pary¿u posiada³ dobre informacje”.
Autor (Z. W.) robi na wstêpie nieuzasadniony zarzut mgr. T. Grygierowi by prawdopodobnie móc podnieœæ dalsze zarzuty, które mog¹ byæ trudne do obalenia, poniewa¿, jak sam
autor z góry twierdzi, czêœæ aktów historycznych zaginê³a w czasie dzia³añ wojennych.
Twierdzenie, ¿e „miêdzy Komend¹ w Pary¿u a Dowództwem G³ównym w Poznaniu
¿adnego kontaktu listownego nie by³o”, autor (Z. W.) nie popar³ ¿adnymi dowodami. Nie
ulega jednak ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e korespondencjê w imieniu G³. Dowództwa przeprowadza³a NRL (Wydzia³ Wojskowy Wojciech Korfanty), co potwierdza list W³adys³awa Grab-
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skiego do Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 1919 r. i za³¹cznik do tego listu. Korespondowano nie tylko kluczem (szyfrowym) przywiezionym przez I. Paderewskiego, ale po wybuchu powstania, tak¿e za poœrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (Z. Wieliczka, „Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918- 1919”,
str. 103 i 105).
Co do „planu Korfantego” wywo³ania akcji powstañczej w zaborze pruskim w grudniu
1918 r., sporz¹dzonego rzekomo dnia 19 grudnia 1918 r., zajmê stanowisko, w dalszej czêœci mego artyku³u.
Uzasadniaj¹c dalsze zarzuty omawianego artyku³u, autor (Z. W.) przytacza s³owa mgr.
Grygiera, ¿e: „gen. Dowbor-Muœnicki postanowi³ pod koniec stycznia 1919 r. przeprowadziæ wiêksz¹ operacjê wojskow¹, która mia³a zakoñczyæ siê zajêciem Gdañska (str. 661)
i zarazem podnosi dalsze zarzuty i wywody i to nie w kolejnoœci napisanej przez mgr. T.
Grygiera (str. 661 i 662).
Z tego powodu przytaczam s³owa mgr. T. Grygiera dos³ownie: „Dowbor-Muœnicki, pod
koniec stycznia 1919 r. postanowi³ przeprowadziæ wiêksz¹ operacjê wojskow¹, która mia³a siê zakoñczyæ zajêciem Gdañska” (str. 661). Miêdzy postanowieniem a przeprowadzeniem jest ma³a, a jednak istotna i zasadnicza ró¿nica.
O planie tym, sam gen. J. Dowbor-Muœnicki pisze: „W koñcu stycznia 1919 r. przyst¹pi³em do opracowania planu zajêcia Gdañska”. „Wtajemniczyæ chcia³em o planie Komisariat
dopiero po zakoñczeniu przygotowañ. Mia³o siê to staæ, wedle moich przypuszczeñ w po³owie marca. Niestety w urzeczywistnieniu tego przeszkodzi³ tok zdarzeñ pod Lwowem...”. (J. Dowbor-Muœnicki. „Moje wspomnienia”, Warszawa. 1935, str. 304). Rozwodzenie siê nad rzekomymi pu³kami, dywizjami wielkopolskimi w styczniu 1919 r. zbyteczne, bo autor (Z. W.) zna wspomnian¹ ksi¹¿kê. Wystarczy³o stwierdzenie, ¿e mgr T. Grygier pomyli³ miesi¹ce styczeñ zamiast marzec.
Twierdzenie autora (Z. W.), ¿e po zawarciu rozejmu w Trewirze (16 lutego 1919 r.)
upad³y plany zajêcia Pomorza, gdy¿ bez aprobaty koalicji ani Warszawa ani te¿ Poznañ nie
mog³y zaryzykowaæ z³amania umowy miêdzynarodowej, zaprzeczaj¹ fakty, bo ju¿ samo powstanie wielkopolskie, które wybuch³o tak¿e bez aprobaty koalicji i wy³¹cznie na ryzyko
tylko Wielkopolski a nie Warszawy, by³o z³amaniem umowy miêdzynarodowej.
O wys³anie wojsk wielkopolskich na odsiecz Lwowa, zwróci³a siê najpierw Komisja
Aliancka, zaœ Ignacy Paderewski, który w dniu 8 marca 1919 r. przyby³ do Poznania, przedstawi³ krytyczne po³o¿enie wojskowe pod Lwowem, prosi³ równie¿ i to o pospieszne wys³anie tych wojsk. W tej tak wa¿nej i odpowiedzialnej sprawie zadecydowaæ mog³a tylko i jedynie Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu, w której dyspozycji armia ta by³a i za któr¹ Rada ta
wy³¹cznie ponosi³a odpowiedzialnoœæ. W tej sprawie czytamy: „Gdy w marcu 1919 r. Ukraiñcy ponownie odciêli Lwów, Korfanty przepar³ wniosek o wo³anie pu³ków poznañskich na
odsiecz. Lwów zosta³ uratowany.” (Stanis³aw Kozicki, „Sprawa granic Polski na konferencji
pokojowej w Pary¿u”, 1919, str. 22).
„Obydwaj z gen. Dowbor-Muœnickim opieraliœmy siê twardo projektowi wys³ania grupy
wojsk wielkopolskich do Ma³opolski. Stworzyæ j¹ bowiem mo¿na by³o tylko z czêœci oddzia³ów, które przeznaczyliœmy do ofensywy na Pomorze” (W³adys³aw Anders, „Orze³ Bia³y”,
Londyn, 19- 25 grudnia 1958, str. 6). Autor (Z. W.) twierdzi, ¿e uzasadnienie to (gen. W.
Andersa) jest sprzeczne z treœci¹ protoko³u z posiedzenia obraduj¹cej w Poznaniu Misji
Alianckiej z dnia 6 marca 1919 r. (w Recueil des Actes). Stwierdzam, ¿e autor pomin¹³ dalsz¹ czêœæ oœwiadczenia gen. W. Andersa w tej sprawie i to: „Plany te i ich szanse powodze-
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nia przedstawiliœmy Naczelnej Radzie Ludowej i Paderewskiemu”, a wiêc nie Komisji
Alianckiej, wobec której plan ten musia³ byæ zachowany w tajemnicy. Na zebraniu tym byli
ponadto obecni: Aleksander Skarbek ze Lwowa oraz Wielkopolanie Roger Raczyñski i Kajetan Morawski, który w rozdziale „Wahania w sprawie odsieczy dla Lwowa” „Wspólna
droga - wspomnienia”, na str. 183-184) pisze:
„Zamiarem inicjatorów by³o, aby ca³a operacja dokonana zosta³a z porêki i na wy³¹czn¹
odpowiedzialnoœæ Poznañskiej Naczelnej Rady Ludowej tak, aby reprezentowany w Wersalu centralny Rz¹d Polski nie by³ ni¹ obci¹¿any. (...) Komisarze Rady Ludowej Wojciech
Korfanty i ks. pra³at Adamski nie chcieli jednak, mimo formalnej niezale¿noœci od Warszawy, oprzeæ siê stanowczo p³yn¹cym ze stolicy ¿¹daniom. Choæ obarczeni przede wszystkim
trosk¹ o w³asn¹ dzielnicê, dzielili w g³êbi duszy i serca ogólnopolski niepokój o los Lwowa.
Jako kresowcy zachodni uwa¿ali za punkt honoru przyjœæ z pomoc¹ Kresom Wschodnim.
A jako trzeŸwi Wielkopolanie przyznali odsieczy dla zagro¿onego doraŸnie Lwowa
pierwszeñstwo przed nie pozbawion¹ b¹dŸ co b¹dŸ, ryzyka i maj¹c¹ podbudowaæ dopiero
przysz³oœæ, wypraw¹ na Gdañsk. (…) Ca³y przebieg sprawy wykazuje dowodnie jak trudne
do pogodzenia alternatywy stawa³y podówczas przed kierownictwem politycznym”.
Wobec powy¿szego oœwiadczenia, zarzut autora (Z. W.), postawiony gen. W.
Andersowi, jest bezpodstawny.
Rozkaz nakazuj¹cy wys³anie wojsk wielkopolskich na odsiecz Lwowa, podpisali Wojciech
Korfanty i Leon Pluciñski, jako szef wydzia³u wojskowego.
Stan armii wielkopolskiej pod koniec lutego 1919 r. przekroczy³ 60.000 i rós³ dalej (gen.
W. Anders, „Orze³ Bia³y”, 18-25. XII. 1958, str. 6). W dniu 4 marca 1919 r. powo³ano
pod broñ dalsze trzy ju¿ wyszkolone roczniki (1895, 1896 i 1900), a wiêc stan tej armii
w po³owie marca 1919 r. przekroczy³ tak¿e 72.000. Dalsze piêæ roczników (1891-1894
i 1901) powo³ano 24 kwietnia 1919 r., i stan tej armii pod koniec paŸdziernika 1919 r. wynosi³ 1642 oficerów i 92 044 szeregowych, tj. przesz³o 93 000 (bez Obrony Krajowej).
Najwczeœniej rozpoczê³a siê organizacja 1. Dyw. Strzel. Wlkp. bo ju¿ 22 stycznia
1919 r. „Dziesiêciolecie Polski 1918-1928”, Kraków-Warszawa, str. 155). Dnia 6 marca 1919 r., rozkazem dziennym Nr. 61 Dowództwo G³ówne rozkaza³o pp³k. K. Grudzielskiemu przyst¹piæ do sformowania 2. Dyw. Strzel. Wlkp. w sk³adzie 4, 5 i 6 pu³ków
strzel. wlkp. (Organizacjê tych pu³ków ukoñczono ju¿ w lutym 1919 r.) 12. pu³k strzel.
wlkp. by³ ju¿ w³aœciwie 30 stycznia 1919 r. ostatecznie zorganizowany (Z. Wieliczka, „Od
Prosny pod Rawicz”, str. 365).
Wynika z tego, ¿e mgr Grygier poda³ stany tej armii w przybli¿eniu zgodne, a nie urojone. Twierdzenie gen. Niessela, ¿e wojska te nie s¹ zorganizowane w pu³ki i dywizje, tylko
w bataliony i zwyk³e kompanie (protokó³ w Recueil des Aktes z dnia 4 marca 1919 r.), nie
mo¿e byæ brane pod uwagê, poniewa¿ Dowództwo G³ówne w Poznaniu i w tym wypadku
zachowa³o faktyczne stany tej armii w tajemnicy, z powodów, które poda³em powy¿ej.
Dnia 21 marca 1919 r. do Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu nadesz³y od gen. Tadeusza Rozwadowskiego ze Lwowa i Naczelnego Dowództwa z Warszawy nastêpuj¹ce depesze jako uznanie dla Wielkopolski z powodu zwyciêstwa pod Lwowem:
„Witaj¹c zwyciêski pu³k wlkp. ziemi pod Gródkiem Jagielloñskim, czyniê zadoœæ potrzebie serca, wyra¿aj¹c ¿o³nierskie uznanie dla jego bohaterskiego mêstwa i sk³adam
na rêce Panów g³êbok¹ czeœæ dla ca³ej Wielkopolski, która przys³aniem zbrojnej pomocy da³a szczytne œwiadectwo nierozerwalnoœci ca³ej ojczyzny.”
(-) Rozwadowski, genera³

37

„Naczelne Dowództwo ma zaszczyt przes³aæ Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu najserdeczniejsze podziêkowanie za przes³ane pod Lwów posi³ki, które w szeregu zwyciêskich walk przyczyni³y siê do oswobodzenia Lwowa.”
W zastêpstwie Szefa Sztabu
(-) Haller.
Przytoczone powy¿ej dwie krótkie depesze, tak¿e mówi¹ coœ, je¿eli chodzi o prawdê historyczn¹.
Utratê miasta Zdun w dniu 6 lutego 1919 r. autor (Z. W.) przypisuje zwolnieniu przez
W. Korfantego Wac³awa H¹ci, w³aœciciela m³yna w Kêpnie (Z. Wieliczka, „Od Prosny pod
Rawicz”, 1931, str. 163), a w 1971 r. pisze: „Kieruj¹c siê przyjaŸni¹ z zamo¿nymi m³ynarzem Wac³awem H¹ci¹, internowanym przez Grenzschutz w Kêpnie, Korfanty skomplikowa³ w nieodpowiedzialny sposób po³o¿enie pod Krotoszynem, którego militaryzacja napotyka³a na bezustanne utrudnienia ze strony miejscowych polskich dzia³aczy politycznych. Ich
wyrazem by³a zgoda krot. Rady Ludowej na zwolnienie zak³adników. W parze z tym brakiem zdolnoœci przewidywania sz³a bezwolnoœæ Dow. G³ównego, które mimo sprzeciwu
Dow. Frontu Po³udniowego uleg³o naciskowi dygnitarza politycznego. Na te czynniki spada odpowiedzialnoœæ za œmieræ 40 powstañców, poleg³ych pod Krotoszynem. (Z. Wieliczka, „Na po¿egnanie”, str. 62).
Sprawa omawianych zak³adników przedstawia siê nastêpuj¹co…
Dowództwo Frontu Po³udniowego nakaza³o pobranie 5-ciu zak³adników - Niemców
w Krotoszynie i w ten sposób chcia³o zabezpieczyæ spokój na odcinku frontu krotoszyñskiego. Niemcy wziêli w odwecie oko³o 12. 1. 1919 r. 5 zak³adników - Polaków w Kêpnie.
Komisariat NRL dnia 17. 1. 1919 roku zgodzi³ siê na zwolnienie ujêtych tam¿e Niemców,
o ile odzyskaj¹ wolnoœæ ujêci w Kêpnie obywatele polscy, co nakaza³ równie¿ gen. Dowbor-Muœnicki dnia 19. 1. 1919 r. (Z. Wieliczka, „Od Prosny po Rawicz”, str. 165) - depesza
podpisana przez szefa sztabu pp³k. W. Andersa.
Stwierdzam, ¿e autor pomin¹³ fakt, ¿e Wac³aw H¹cia by³ delegatem, wybranym do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu z powiatu kêpiñskiego, a interwencja W. Korfantego nale¿a³a do jego praw i obowi¹zków. „Konwencja Haska” zakazuje surowo branie zak³adników
w czasie wojny i w czasie powstania.
Tak Komisariat NRL w Poznaniu, jak i Dowództwo G³ówne zajê³o siê i uregulowa³o
s³usznie sprawê jeñców i zak³adników, bo to do nich nale¿a³o, a nie do podleg³ych Komendantów Okrêgów czy oddzia³ów. Sam autor (Z. W.) zdradza brak podstawowych wiadomoœci w zasadniczych i znanych, a obowi¹zuj¹cych prawach miêdzynarodowych w czasie
wojny, a twierdz¹c, ¿e w walkach o Rawicz wyszliœmy zgodnie ze wskazówkami Clausewitz'a, udawadnia równie¿, ¿e nie zna podstawowych pojêæ i terminologii wojskowej.
Sam autor (Z. W.), we w³asnej obronie pisze: „Nie mo¿na przeto winiæ Wieliczki o to,
¿e spita do nieprzytomnoœci wiêksza czêœæ za³óg Zdun nie by³a zdolna do obrony, a dowódca odcinka krotoszyñskiego, Marian Modrzejewski, wyjecha³, mimo ostrego pogotowia
owej tragicznej nocy, w niewiadomym kierunku.” („Na po¿egnanie”, str. 62).
Najproœciej i naj³atwiej jest zrzucaæ odpowiedzialnoœæ za b³êdy pope³nione przez poszczególnych dowódców mniejszych jednostek na Naczelne Dowództwo albo kierownictwo
polityczne powstania.
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Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (3-5. XII. 1918 r.) zaleci³, by: „¿o³nierze wstêpowali do
tworz¹cych siê po garnizonach wojskowych Stra¿y Bezpieczeñstwa (Wach-und SicherheitsDienst) wzglêdnie kompanii granicznych (Grenzschutz)” i to tylko na terenie Wielkopolski.
Uwaga autora (Z. W.), ¿e odnosi³o siê to do Szczypiorna (Kongresówki) jest nieœcis³a, gdy¿
w tym czasie baon poznañski, nazwany póŸniej „pograniczny”, jeszcze nie istnia³.
Okolicznoœci agitacji wywrotowej w póŸniejszym baonie poznañskim w Szczypiornie,
o której wspomina autor (Z. W.) na str. 35 „Na po¿egnanie”, twierdz¹c, ¿e by³a równie¿
potêpienia godna, jak walka polityczna rozpêtana przez wojuj¹cych nacjonalistów poznañskich przeciw rz¹dowi warszawskiemu”, nie s¹ mi znane. Poniewa¿ na tych samych warunkach powsta³ w Czêstochowie w dniu 4 lutego 1919 r. 7. Batalion Strzelców, sk³adaj¹cy siê
z ochotników górnoœl¹skich, gdzie agitacja wywrotowa mia³a tak¿e miejsce, przytaczam
znany mi dokument w tej sprawie:
„I. Dnia 7. IX. rb. (1919) odby³a siê poufna konferencja w Sosnowcu, w której wziêli
udzia³: Komisariat Górnoœl¹ski, pose³ Korfanty, dwóch czy trzech innych pos³ów z by³ego
zaboru pruskiego, genera³ wielkopolski Raszewski, p³k ¯ymierski i ja (kpt. Pep³owski).
Wyniki tej konferencji:
1. Wydalenie wszystkich ochotników pochodz¹cych z Królestwa, jako materia³u
zdemoralizowanego, szkodliwego, czêsto wnosz¹cego agitacjê partyjn¹ w szeregi
powstañcze. Maj¹ oni najdalej do 14 bm. byæ odes³ani. Pos. Korfanty oœwiadczy³ w imieniu
Komisariatu, ¿e d³u¿ej Komisariat ochotników tych utrzymywaæ nie bêdzie”.
2. „Oczyszczenie korpusu oficerskiego z elementów nieodpowiednich, ma siê to przeprowadziæ mo¿liwie w najkrótszym czasie. Natychmiast ma byæ wydalony p³k Nowicki (p³k
Nowina) - chodzi prawdopodobnie o pp³k. Macieja Miel¿yñskiego Nowiny Doliwy - i kpt.
Kaufer.” („Ÿród³a do dziejów powstañ œl¹skich”, Tom I, Cz. I, str. 345).
Zajœcia lokalne na granicy polsko-niemieckiej, pod Boczkowem, w godzinach po³udniowych 27 grudnia 1918 r. nie maj¹ nic wspólnego z powstaniem wielkopolskim a twierdzenie autora (Z. W.), ¿e Jan Mertka bv³ pierwszym poleg³ym powstañcem wielkopolskim jest
nieœcis³e i niezgodne z prawd¹. ¯o³nierz Baonu Poznañskiego, Jan Mertka, zosta³ zastrzelony po przekroczeniu tej granicy a zatem w wypadku, które zdarzaj¹ siê na ró¿nych
granicach pañstwowych i z tego powodu nie wywo³uje siê wojny czy powstania.
W Inowroc³awiu Niemcy zastrzelili dnia 15. XI. 1918 r. jednego Polaka, a w dniu 4. XII.
1918 r. czterech Polaków i nikt nie twierdzi, ¿e z tego powodu wybuch³o powstanie
wielkopolskie. Sam autor zaprzecza temu, skoro napisa³ fantastyczn¹ legendê: „¿e dzieñ 27
grudnia 1918 r. jest tylko przyjêt¹ przez nas symboliczn¹ dat¹, poniewa¿ rozruchy uliczne
w Poznaniu, by³y bezwiednym has³em wybuchu powstania. W³aœciwy wybuch nast¹pi³
oko³o Nowego Roku.” (Z. Wieliczka, „Od Prosny pod Rawicz”, str. 50-52 i 357. - J.
Brodziñski, „Powstanie wielkopolskie w Inowroc³awiu 1918 -1919”, str. 20 i 24).
Autor twierdzi, ¿e (Z. W.), ¿e „G³ówn¹ zaœ przeszkod¹ (dalszej walki) by³a wyczekuj¹ca
polityka Kom. NRL, której ob³êdnym wyrazem by³a odezwa z 28 grudnia 1918 r.,
g³osz¹ca, ¿e „po¿a³owania godne wypadki dnia poprzedniego nie œmi¹ siê powtórzyæ”. Na
szczêœcie nie wszyscy „¿a³owali wydarzeñ z dnia 27 grudnia.” „Na po¿egnanie”, str. 83
i Za³. III. str. 8).
W sprawie tej odezwy Ludwik Gomolec pisze: „W niedzielê, dnia 29. XII. ukaza³a siê na
murach w mieœcie odezwa w jêzyku polskim i niemieckim, któr¹ podpisali: „Deutscher
Volksrat) (-) Dr. Houtermans, Rada Ludowa m. Poznania (-) Dr. Meissner, Karol Rzepecki
i In Namen des Soldatenrats (-) St. Rybka”.
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„Odezwê tê og³osi³a prasa polska i niemiecka w Poznaniu w zwi¹zku z wypadkami strzelania do Polaków z okien mieszkañ prywatnych - Niemców”. „Powstanie wielkopolskie
1918-1919”, str. 26).
Wynika z tego, ¿e odezwa ta:
– zosta³a wydana w dniu 29. XII, a nie 28 grudnia 1918 r.,
– nie zosta³a wydana przez Kom. NRL i
– nie odnosi³a siê do dnia 27 grudnia 1918 r. tj. do samego wybuchu powstania, jak to
przedstawi³ powy¿ej autor (Z. W.).
Mamy tu jeszcze jeden wyraŸny dowód sformu³owania przez autora bezpodstawnego
oskar¿enia Kom. NRL, ¿e by³ przeciwny powstaniu.
O tych, co nie ¿a³owali wydarzeñ, autor (Z. W.) pisze:
„Ich dzie³em (Wilkanowicza i Kalinowskiego) i wokó³ nich zgrupowanych powstañców
by³o bezkrwawe zreszt¹ zajêcie kilku niemieckich obiektów wojskowych, których za³ogi
ulotni³y siê w wielu wypadkach na pierwszy ogieñ walki. Dziêki tym dzia³aniom ruch powstañczy nie straci³ na dynamice, wbrew nakazowi w³adzy politycznej”.
Skoro autor nazywa zajêcie opuszczonych obiektów „dalsz¹ walk¹”, to tym bardziej musimy uznaæ, ¿e konferencja z ministrami niemieckimi w dniach 30 i 31 grudnia 1918 r. w Poznaniu i bezkrwawe usuwanie wojsk niemieckich, by³y tak¿e walk¹ o bardzo du¿ym znaczeniu politycznym i wojskowym, które wkrótce mia³y decyduj¹cy wp³yw na dalsze losy tego
powstania. Przyznaje to sam autor (Z. W.), pisz¹c:
„Konferencja zakoñczy³a siê niedocenionym w danej chwili, lecz w skutkach powa¿nym
sukcesem polskim. Delegaci pruscy nie sprzeciwili siê bowiem wyraŸnie myœli wprowadzenia pewnego rodzaju autonomicznej administracji polskiej, wspó³pracuj¹cej z Berlinem.
Wiêksze jednak znaczenie mia³o bezkrwawe zwyciêstwo Kom. NRL nad niemieck¹ za³og¹
Poznania. Za zgod¹ ministrów opuœciæ bowiem musia³ stolicê Wielkopolski 6-ty pu³k grenadierów, który w danej chwili by³ jedyn¹ powa¿n¹ groŸb¹ i rzeczywist¹ przeszkod¹ w rozbudowie powstañczych formacyj wojskowych Poznania.” (Z. Wieliczka „Powiat witkowski
w okresie rewolucji niemieckiej 1918- 1919”, str. 5 i 6).
„Spór o rotê przysiêgi” mia³ miejsce dopiero po 21 stycznia 1919 r., tj. po wydaniu
rozkazu w sprawie zaprzysiê¿enia powstañców wielkopolskich. W sprawie tej roty przysiêgi, dr W. Lewandowski pisze: „W trakcie pertraktacji, o których wy¿ej mowa (z gen.
J. Dowbor-Muœnickim), uzna³y czynniki autorytatywne za konieczne, aby oficjalnie nie anga¿owaæ ca³ego Pañstwa polskiego w sprawie powstania wielkopolskiego. To stanowisko
oficjalnego separatyzmu pozwala³o bowiem powstaj¹cemu Pañstwu polskiemu pozostawaæ na razie w stosunkach dyplomatycznych z pañstwem niemieckim, którego armia
wschodnia zawsze jeszcze zajmowa³a rozleg³e obszary Ukrainy, Polesia i Bia³orusi na Kresach Polski, a poza tym umo¿liwia³a politykê Komitetu Narodowego w Pary¿u w sprawie
Polski”.
Dlatego te¿ rota przysiêgi wojsk polskich b. zaboru pruskiego, tworzonych przez gen.
Dowbor-Muœnickiego, zawiera³a, poza zwyk³¹ treœci¹ przysiêgi ¿o³nierskiej, takie zwroty:
„¿e Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, dowódcom i prze³o¿onym
swoim, mianowanym przez ten¿e Komisariat, zawsze i wszêdzie pos³uszny bêdê...”;
„¿e po zjednoczeniu Polski z³o¿ê przysiêgê ¿o³niersk¹, ustanowion¹ przez polsk¹
zwierzchnoœæ pañstwow¹".
Z chwil¹, kiedy niezaprzysiê¿ony polski powstaniec wskutek z³o¿enia przysiêgi takiej
w³aœnie treœci zamieni³ siê w ¿o³nierza wielkopolskiego, odpowiedzialnoœæ za to, dla jakich
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celów u¿yta bêdzie jego gotowoœæ bojowa, spada³a na Komisariat Nacz. Rady Ludowej
i mianowanego przezeñ g³ównodowodz¹cego "Wyzwolenie Wielkopolski i Pomorza”,
„Dziesiêciolecie Polski”, Kraków, Warszawa, 1928, str. 150 i 151).
Z tego te¿ powodu nale¿y opisane wyst¹pienie B. Hulewicza w dniu 28 grudnia 1918 r.
w Bazarze „Wielkie wczoraj w ma³ym krêgu”, str. 154 i 155), a zarazem wspomnienie o tej
legendzie in¿. Z. Wieliczki „Na po¿egnanie”, Za³. III str. 7) uznaæ za fantastyczn¹ legendê
tym bardziej, ¿e autor (Z. W.) uzupe³ni³ j¹ s³owami: „gdy¿ przyjêcie jej oznacza³oby
zakoñczenie akcji zbrojnej"(!).
Pewne œwiat³o co do roty przysiêgi i zakoñczenia akcji zbrojnej, rzuca tak¿e raport Dowództwa Frontu Po³udniowego, inspirowany przez in¿. Z. Wieliczkê, który przytaczam poni¿ej: „z powodu z³o¿enia przysiêgi wed³ug roty „wielkopolskiej”, prosiliœmy przeto o przys³anie 20 oficerów i 2.000 ¿o³nierzy celem zluzowania nas i obsadzenie frontu. Zaznaczyliœmy przytem, ¿e wracamy do Kalisza, bo s³u¿yæ Polsce chcemy, a w myœl cytowanego rozkazu z dnia 21 stycznia na terenie Wielkopolski s³u¿yæ nam nie wolno”.
Z czyjego to rozkazu i na jakiej to podstawie uzurpowa³ sobie autor (Z. W.) prawo wycofania do Kalisza 20 oficerów i 2 000 ¿o³nierzy-powstañców - Wielkopolan, w czasie trwania powstania wielkopolskiego?
Wreszcie przystêpujê do naœwietlania najbardziej kontrowersyjnych zagadnieñ,
odnosz¹cych siê tak do samego powstania wielkopolskiego, jak i do b. zaboru pruskiego.
Zgadzam siê z autorem (Z. W.), ¿e w owych prze³omowych dniach nie czas by³o na
intrygi polityczne, gdy na czo³o zagadnieñ wysuwa³a siê budowa pañstwa jako siedziby narodu („Na po¿egnanie”, str. 35). Natomiast stanowczo protestujê przeciwko oskar¿eniu,
¿e "na Sejmie (Dzielnicowym) narodzi³ siê separatyzm dzielnicowy, który zatru³ atmosferê
pierwszych lat wolnoœci i utrudnia³ w niebywa³y sposób scalenie dzielnic". Na sejmie tym nie
pad³o ani razu s³owo "separatyzm", a pad³y tam wrêcz przeciwne, wysoce patriotyczne
oœwiadczenia, które, choæ w skrócie, przytaczam:
„(...) wice-marsza³ek ks. Barczewski wyg³asza po¿egnalne przemówienie, zakoñczone
okrzykiem na czeœæ wolnej, zjednoczonej, ludowej Polski”. A potem pose³ Seyda mówi:
„(…) bêdziemy siê starali interesów narodu polskiego w dzielnicy pruskiej broniæ. Œlubujê
w imieniu Naczelnej Rady Ludowej, ¿e bêdziemy bronili praw i interesów narodu polskiego,
a¿ wszyscy z³¹czeni w jedno pañstwo bêdziemy mogli radziæ nad dobrem narodu
polskiego...".
Nastêpnie przemawia pose³ Korfanty:... „Dokonaliœmy wielkiego dzie³a politycznego,
które mo¿e s³u¿yæ przyk³adem ca³emu narodowi polskiemu. To, zachowuj¹c zasadnicz¹
skromnoœæ, o sobie powiedzieæ mo¿emy. I u nas s¹ odcienia polityczne, polityczne partie, ale
u nas nikt w tak wielkiej chwili historycznej, gdy powstaje Polska, gdy zjednoczyæ siê ma
jedna ca³a (…) ojczyzna, której podporz¹dkowaæ siê winne wszystkie interesy, stany i ka¿dy.
Dzisiaj prze¿ywamy ten wielki moment, w którym obowi¹zkiem ka¿dego Polaka jest podaæ
bratu swemu rêkê, ¿ebyœmy wszyscy razem tworzyli ³añcuch, sk³adaj¹cy siê z tak potê¿nych
ogniw, którymi byœmy ten gmach Rzeczypospolitej otoczyli, aby ¿aden wróg, ¿aden
nieprzyjaciel ich przekroczyæ nie œmia³ " i „aby wziêli sobie przyk³ad z ludu polskiego, ¿eby
za naszym przyk³adem podali sobie rêce do zgody w pracy oko³o tego pañstwa polskiego.
(...) i radziliœmy nad przysz³oœci¹ naszej ojczyzny. (...) W imiê ojczyzny - której tyle lat wyczekiwaliœmy, za któr¹ ojcowie nasi tak straszne cierpienia ponieœli, za któr¹ tyle krwi serdecznej przelaliœmy. (…) Nastêpne tygodnie wyzyskujcie wed³ug mo¿noœci si³, a¿eby idee
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pañstwowoœci polskiej i tej naszej ojczyzny rozkrzewiæ wszêdzie, w ka¿dym zak¹tku, ¿eby
wszystkich œpi¹cych obudziæ, ¿eby w krótkim czasie naprawdê powsta³a tak wielka, niepodleg³a, zjednoczona Polska z wolnym dostêpem do morza!!!!”( „Dziennik Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918 r., str. 94-95).
Wa¿noœæ i znaczenie tego Sejmu Dzielnicowego najlepiej oceni³ Niemiec, który napisa³:
„Am 3 Dezember 1918 trat der Ttilgebietslandtag in Posen zusammen. Es war die erste
grossen Aktion der preussischen Polen zur Loslosung vom Deutschen Reich”. - „3 grudnia
1918 r. zebra³ siê w Poznaniu Sejm Dzielnicowy. By³a to pierwsza wielka akcja Polaków
zaboru pruskiego dla oderwania siê od Rzeszy Niemieckiej.” (Dr. Ernst Sontag, „Korfanty”, str. 53).
To nie spo³eczeñstwo zaboru pruskiego intrygowa³o i szuka³o poró¿nieñ z innymi
dzielnicami. Broni³o siê ono tylko przed zmajoryzowaniem go przez pewnych polityków,
d¹¿¹cych do narzucenia obcych narodowi idei, chc¹c ustanowiæ gwa³tem rz¹dy mniejszoœci
nad wiêkszoœci¹ narodu. Polacy b. zaboru pruskiego walczyli z oddaniem i g³êbok¹ wiar¹,
przesz³o 150 wzglêdnie 600 lat o zjednoczenie z Macierz¹ i o to, by byæ równorzêdn¹
czêœci¹ spo³eczeñstwa w Pañstwie polskim, a nie podrzêdn¹ jak to by³o w czasie niewoli
pruskiej. Pierwsze czynnoœci tzw. rz¹du lubelskiego jak: sponiewieranie naszych œwiêtoœci
narodowych (zdjêcie korony z g³owy or³a polskiego i usuwanie krzy¿y z klas szkolnych),
zawieszenie na zamku królewskim w Warszawie czerwonego sztandaru, g³osz¹c, ¿e w tej
chwili rozpoczê³a siê „niepodleg³oœæ Polski”, wstrzymanie poboru do wojska i tworzenie
milicji partyjnej, która próbowa³a rozbrajaæ tworz¹ce siê wojsko polskie oraz nazwanie gen.
T. Rozwadowskiego „¿o³dakiem austriackim”, zrobi³o swoje.
Poniewa¿ autor (Z. W.), jako zaprzeczenie twierdzeniu Markiewicza, napisa³: „nale¿y
napiêtnowaæ jako próbê przerzucenia odpowiedzialnoœci polityków zachodnio-polskich za
zbrodniê separatyzmu dzielnicowego na antycarsk¹, socjalno-demokratyczn¹ Ma³opolskê
i pierwszych ¿o³nierzy zmartwychwstaj¹cej Polski” („Na po¿egnanie”, str. 59), zmuszany
jestem przytoczyæ kilka wypowiedzi osób postronnych, nie pochodz¹cych z b. zaboru pruskiego, które rzucaj¹ pewne œwiat³o na tzw. separatyzm dzielnicowy, a to:
1. List W. Seydy i Korfantego do Pi³sudskiego z 19. XI. 1918 r.
„Oœwiadczenie kó³ poselskich dawnej dzielnicy pruskiej. Skorzystawszy z pierwszej
nadarzaj¹cej siê sposobnoœci, pod¹¿aliœmy do Warszawy, aby wzi¹æ udzia³ w tworzeniu
rz¹du narodowego. Po przybyciu do stolicy Polski jako legitymowani zastêpcy zwartej
i zgodnej dzielnicy naszej, stanêliœmy wobec faktu dokonanego. Pan komendant Pi³sudski,
nie odczekawszy naszego przyjazdu, zamianowa³ ju¿ prezesem rady ministrów pana I.
Daszyñskiego, powierzaj¹c mu misjê utworzenia gabinetu. Jechaliœmy do Warszawy
w przekonaniu, ¿e z naszym wspó³udzia³em powstanie rz¹d narodowy, nie wy³¹czaj¹c
¿adnego kierunku polskiej myœli politycznej i spo³ecznej. Zastaliœmy atoli prawie ju¿
utworzony gabinet z piêtnem wyraŸnie partyjno-klasowym. Mimo to postanowiliœmy dla
dobra sprawy wspó³pracowaæ nawet z takim gabinetem, pragn¹c zabezpieczyæ
naj¿ywotniejsze i najpilniejsze w tej historycznej chwili potrzeby ca³ego narodu. Rokowania
przekona³y nas, ¿e wst¹piwszy w sk³ad tego rz¹du, bylibyœmy pozbawieni dostatecznego
wp³ywu na bieg spraw politycznych. ¯adna z wa¿nych tek politycznych nie mia³a nam
przypaœæ w udziale. Poniewa¿ w liczbie upatrzonych ministrów znajdowali siê prawie
wszyscy cz³onkowie tzw. rz¹du lubelskiego, bylibyœmy tylko poparli naszym kredytem
politycznym i moralnym samozwañczy akt lubelski. Na tak¹ wspó³pracê nie pozwala³o nam
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nasze sumienie i poczucie odpowiedzialnoœci. Protestujemy przeciwko powierzeniu w³adzy
w tej historycznej chwili w rêce rz¹du partyjno-klasowego, który nie przedstawia nawet klas
narodu, lecz tylko nik³e ich czêœci. Nie tracimy nadziei, ¿e nadejdzie wnet moment, w którym powstanie rz¹d prawdziwie narodowy, obejmuj¹cy wszystkie dzielnice Polski. Ko³o Poselskie dawnej dzielnicy pruskiej”. „Kurier Warszawski”, nr 320, z 19. XI. 1918 r.).
2. Sejm Dzielnicowy b. zaboru pruskiego w Poznaniu uchwali³ rezolucjê stwierdzaj¹c¹,
¿e: „Ca³y naród zgodnie stanie za rz¹dem, tworz¹cym wiernie oblicze si³ ca³ego narodu”.
(„Dziennik Sejmu Dzielnicowego” w Poznaniu w grudniu 1918 r., str. 64).
3. Wyj¹tki z artyku³u Stanis³awa Grabskiego pt. „Ku jednoœci”, w którym pisze:
"Ale niezbêdnym warunkiem powodzenia naszej akcji w Pary¿u jest jak najpe³niejsza jednoœæ i harmonia wszystkich czynników politycznych w kraju. Harmonia ta istnieje w Galicji
i Wielkopolsce. Jest to ju¿ powa¿nym argumentem na rzecz naszego postulatu silnej Polski.
Ale nie ma jej w Królestwie.”
„Wiadomoœæ o mym przybyciu do Krakowa dnia 3. grudnia 1918 r. rozesz³a siê szybko
po mieœcie. Tote¿ do pierwszej w nocy trwa³y rozmowy z licznie odwiedzaj¹cymi mnie dzia³aczami politycznymi wszystkich dzia³aj¹cych na terenie Galicji Zachodniej stronnictw. Nastêpnego dnia przyby³ z Wierzchos³awic dla rozmowy ze mn¹ równie¿ Witos. Oœwiadczy³
mi on, ¿e mimo, i¿ Pi³sudski zamianowa³ go ministrem, nie spytawszy siê go zreszt¹ o zgodê, nie weŸmie on, ani nikt z jego stronnictwa udzia³u w gabinecie Moraczewskiego i nie pojedzie do Warszawy, bo to jest rz¹d walki, a nie jednoœci narodowej, ma³o co siê ró¿ni¹cy
od rz¹du lubelskiego, do którego nie da³ siê wci¹gn¹æ, choæ siê bardzo o to starano. Odwiedzi³ mnie te¿ Daszyñski. Po d³u¿szej rozmowie uzna³ on koniecznoœæ powstania rz¹du ciesz¹cego siê zaufaniem mocarstw zwyciêskiej koalicji i rz¹dem takim mo¿e byæ tylko rz¹d reprezentuj¹cy wszystkie stronnictwa, przede wszystkim antyniemieckiej orientacji w czasie
wojny.” („Znak”, Kraków, listopad - grudzieñ, (11- 12) 1968 r. 173-174, str. 1408-1409).
4. Redaktor naczelny W. Zabawski, omawiaj¹c „Pamiêtniki G³¹biñskiego” przytacza jego wypowiedzi:
„Na jakikolwiek ustrój nowa Polska siê zdecyduje, musi to byæ ustrój, jednocz¹cy ca³y naród z w³adz¹ pañstwow¹ nie tylko zewnêtrznie „obywatelstwem” i obowi¹zkami st¹d p³yn¹cymi, ale tak¿e wewnêtrznie, duchowo, przez odczuwanie i uznawanie tej w³adzy jako
swojej i darzenie jej zaufaniem i mi³oœci¹ „... „¿e Polska d¹¿¹c do odrodzenia, musi zjednoczyæ swe w³asne si³y narodowe, aby mog³a wyst¹piæ tak¿e na zewn¹trz jako organiczna ca³oœæ wielkiego narodu, œwiadomego swego pos³annictwa dziejowego i wznosz¹cego siê ponad partykularne interesy stronnictw, ponad partyjne „œwiatopogl¹dy” a ju¿ zgo³a ponad
zmierzch³e „orientacje” z czasów wojny œwiatowej i ambicje osobiste „Wodzów”. Autor artyku³u zaznacza, ¿e apel ten, starego, zas³u¿onego polityka, aktualny jest zw³aszcza w chwili dziejowej „Polonia”, Katowice, nr 5288 z 8. lipca 1939 r.).
5. Wyj¹tki z artyku³u redakcyjnego, og³oszonego w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, Kraków, nr 226, z dnia 19. listopada 1918 r. odnosz¹cego siê do b. zaboru pruskiego pt. „Wielkopolska wzorem rozwagi i si³y narodowej”.
„Najbardziej uciskana, najbardziej gnêbiona dzielnica Polski okaza³a od chwili wybuchu
wojny nie tylko najwiêkszy rozum polityczny, ale tak¿e najwiêksz¹ si³ê wewnêtrzn¹ i spoistoœæ. Gdy w Galicji i Kongresówce toczy³y siê gorsz¹ce walki o najrozmaitsze orientacje obce, zabór pruski, choæ najdotkliwiej odczuwa³ na sobie piêœæ krzy¿ack¹, stan¹³ i sta³ niewzruszenie pod sztandarem jednej, jedynej, prawdziwie polskiej „orientacji”, pod sztandarem wolnej, naprawdê niezale¿nej i zjednoczonej Polski. Jeszcze bardziej godna podziwu jest jednoœæ
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i organizacja dzielnicy poznañskiej wobec rozgrywaj¹cych siê tam obecnie wydarzeñ. Dziœ widzimy, ¿e tylko tam nag³y przewrót nie zaskoczy³ bynajmniej spo³eczeñstwa polskiego.
Choæ do ostatnich dni ¿y³o ono pod jarzmem pruskiej niewoli, w kilka dni zaledwie potrafi³o wyst¹piæ w zmienionych warunkach jako potê¿na organizacja zjednoczonych si³ narodu, jako organizacja, obejmuj¹ca wszystkie warstwy: robotników i w³oœcian, mieszczan
i inteligencjê, przejêtych w tej wielkiej chwili jedn¹ myœl¹, zrzucenia obcego jarzma i budowy
w³adnego pañstwa. Gdy Galicja i Królestwo Kongresowe od 1906 r., maj¹c b¹dŸ co b¹dŸ
mo¿noœæ jawnej pracy nad budow¹ pañstwa, sta³y siê tylko widowni¹ gorsz¹cych walk i nie
wytworzy³y dotychczas cienia jakiejœ myœli politycznej, ale nawet w tej pracy „pañstwowo-twórczej” rozproszkowa³y siê jeszcze bardziej na koterje i koteryjki, targuj¹c siê o mandaty, b. zabór pruski w ci¹gu trzech dni, wyraŸnie trzech dni od chwili, gdy odpad³y okowy
pruskiego militaryzmu, stan¹³ jako jednolity, œwietnie zorganizowany, na nowych demokratycznych zasadach oparty czynnik polityczny. W tym krótkim czasie we wszystkich miejscowoœciach zaboru pruskiego potworzono rady ludowe, z których wy³oni³ siê Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, a ca³e spo³eczeñstwo bez ¿adnego protestu uzna³o tê w³adzê, która
na dzieñ 3. grudnia zwo³uje sejm dzielnicowy.
... Tak wiêc ju¿ w d. 3. grudnia Poznañ przemówi wol¹ tej czêœci narodu polskiego, która
okaza³a najwiêkszy hart i najwiêkszy rozum polityczny. Przemówi niew¹tpliwie g³osem
potê¿nym ludu miejskiego i wiejskiego nie zam¹conego ¿adnymi rozdŸwiêkami, ¿adnymi
zgrzytami. W ten g³os musi z uwag¹ ws³uchaæ siê ca³a Polska. Wprawdzie Warszawa jest jej
stolic¹, a Kraków sercem, ale z Poznania, z tej w³aœnie lechickiej kolebki narodu polskiego
promienieje dziœ si³a twórcza narodu, która powinna staæ siê oœrodkiem powstaj¹cego
pañstwa polskiego. Poznañ, który pewni politycy krakowscy i warszawscy gotowi byli
„podarowaæ” Prusakom -dziwnem zarz¹dzeniem losu staje siê pierwszym jasnym promieniem wœród unosz¹cych siê jeszcze nad ziemi¹ polsk¹ oparów wojennego chaosu, pierwsz¹
trwa³¹ ceg³¹ pod budowê zmartwychwstaj¹cego pañstwa polskiego. Czeœæ mu i chwa³a”.
6. Ralph Butler og³osi³ w r. 1919 zbiór swoich artyku³ów p. t. „The New Eastern Europe”, w których - podobnie jak Salisbury - zarzuca nam co prawda pró¿noœæ, brak karnoœci,
megalomaniê i brak twórczych zdolnoœci politycznych, stwierdza jednak, ¿e kto by chcia³
wszystkich Polaków tak os¹dzaæ, ten „nie powinien ani na chwilê traciæ z oczu tego, czego
Polacy dokonali, w Poznañskim (ma na myœli ca³y zabór pruski, jak to wynika z dalszych jego wywodów) powoli, za pomoc¹ metodycznego wysi³ku, z ¿elazn¹ dyscyplin¹ i z takim zaparciem siê siebie, na jakie patrzeæ mo¿na tylko z bólem serca. Dodaje te¿, ¿e w jego opinii
„przysz³oœæ Polski w najbli¿szych dziesiêciu latach, w znacznej mierze zale¿y od tego, jak dalece Warszawa bêdzie gotowa szukaæ inspiracji w Poznaniu”.
7. „To, czego ludnoœæ poznañskiego dokona³a, pozostanie na wszelkie czasy przyk³adem
dla narodu polskiego” stwierdza obcy znawca Polski, prof. W. Rose, (The Rise of Polish Demokracy”, London, 1944 r.)
8. Stanis³aw Thugutt, w artykule „Zgoda czy niezgoda” (Ruch Ludowy, nr 5 z 1926 r.)
napisa³: „Czy prawo jest z³ym czy dobrym, wolno to ka¿demu w swoim sumieniu rozwa¿aæ. Wolno te¿ ka¿demu d¹¿yæ do zmiany z³ego prawa na dobre. Ale o tym, czy prawo,
choæby z³e, ma byæ wykonywane, stanowi tylko wiêkszoœæ. Kto siê nie chce poddaæ woli
wiêkszoœci, ten jest warcho³, trzeba go jak z³y chwast wyrwaæ i spaliæ.
Nic to nie zmienia postaci rzeczy, je¿eli ktoœ ³ami¹c prawo, sieje niezgodê nie dla swojej
osobistej korzyœci, ale przez swój upór, przez swoj¹ zarozumia³oœæ, po prostu dlatego, ¿e
tak mu siê lepiej wydaje. Pycha jest tak samo przeklêtym wspomnieniem naszej przesz³o-
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œci, jak warcholstwo. Trzeba j¹ zakopaæ w najg³êbszy dó³ i przywaliæ najciê¿szym g³azem”.
(„Wybór pism i autobiografia”, str. 160).
Wielka szkoda, ¿e autor tak póŸno przejrza³ i nie g³osi³ tego pogl¹du ju¿ w 1918 lub
1919 r. Sam bowiem by³ tym, który jako minister kaza³ usuwaæ krzy¿e ze szkó³ i korony
z naszych or³ów.
Od samego pocz¹tku odzyskania naszej niepodleg³oœci brak³o nam rozumnej i zdrowej
demokracji. D¹¿enia do absolutyzmu jednostki i pewnych partii, przekracza³y niektóre absolutyzmy monarchistyczne, co pog³êbia³o konflikt miêdzy w³adz¹ a wiêkszoœci¹ narodu
i walnie przyczyni³o siê do tzw. separatyzmu dzielnicowego, a nie znik³o nawet w obliczu
nadci¹gaj¹cej najwiêkszej w naszych dziejach katastrofy w 1939 r.
Œlady tego separatyzmu odbi³y siê jeszcze w czasie tej wojny, gdy Marian Koœcia³kowski,
b. premier rz¹du polskiego w latach 1935-1936, po napadzie Hitlera na Zwi¹zek Radziecki w 1941 r. oœwiadczy³ wobec grupy oficerów, w której znajdowali siê równie¿ Œl¹zacy,
miêdzy innymi major dr. Adam Kocur: „Gdybyœmy po roku 1918 nie pchali siê na Pomorze, Poznañskie i Œl¹sk, nie marnielibyœmy teraz bezczynnie w Szkocji, lecz razem z Niemcami bilibyœmy Rosjê i pobilibyœmy j¹.” („Studia œl¹skie”, 1973, str. 241).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyda³ pracê Krzysztofa Dembiñskiego
pt. „Wielkopolska w pocz¹tkach II Rzeczypospolitej” (Praca Wydzia³u Prawa nr 56), w której autor podaje bardzo wiele ciekawego, a dotychczas nieznanego materia³u, odnosz¹cego
siê do tzw. separatyzmu dzielnicowego, przy czym zastanawia siê, czym by³ w swej istocie
ten „separatyzm” i jakie przyczyny spowodowa³y jego powstanie.
Pod jednym wzglêdem wszyscy autorzy s¹ zgodni, ¿e przyjazd Ignacego Paderewskiego
sta³ siê has³em do wybuchu powstania wielkopolskiego, a raczej przyœpieszy³ jego wybuch.
Ignacy Paderewski przyby³ do Pary¿a w pierwszych dniach grudnia 1918 r. i wiadomo by³o, ¿e oko³o Bo¿ego Narodzenia ma przybyæ do Warszawy przez Gdañsk. Niemcy pozwoli³y I. Paderewskiemu na przejazd z Gdañska tylko wprost do Warszawy. Z tego powodu
Narodowa Rada Ludowa w Poznaniu wys³a³a do Pary¿a swojego specjalnego wys³annika
z proœb¹ do I. Paderewskiego, aby podró¿ z Gdañska do Warszawy odby³a siê przez Poznañ.” „WiêŸ”, nr 11/12, listopad/grudzieñ 1968 r., str. 177). Z polecenia Narodowej
Rady Ludowej na powitanie powracaj¹cego do kraju I. Paderewskiego wyjecha³ do Gdañska sam Wojciech Korfanty, który mimo stawianych trudnoœci i sprzeciwu w³adz niemieckich, przy poparciu dwóch oficerów angielskich, przywozi go dnia 26. grudnia 1918 r. do
Poznania. Potwierdza to tak¿e pisarz niemiecki, który pisze: „Vom Besuche Paderewskis ab
bekam die Posener Losreissungsbewegung ein beschwingtes Tempo, auf den Mann aber,
der den politisierenden Tonk nstler nach Posen gebracht hatte, fiel ein Teil des Glanzes, und
das war Korfanty”. (Od przyjazdu Paderewskiego, poznañski wolnoœciowy ruch powstañczy, nabra³ przyspieszonego tempa, za co czêœæ zas³ugi, spad³a na cz³owieka, który tego politykuj¹cego mistrza tonów przywióz³ do Poznania, tj. na Korfantego) (Dr. Sontag, „Korfanty”, str. 56).
Do kontrowersyjnych zagadnieñ nale¿y tak¿e przygotowanie i plany wywo³ania powstania wielkopolskiego. Autor (Z. W.) twierdzi, ¿e: „By³o (powstanie) zarazem protestem
przeciw wyczekuj¹cej postawie ówczesnych kierowników politycznych naszych ziem zachodnich, którzy wraz z Dmowskim ³udzili siê, ¿e granice naszej siedziby narodowej otrzymamy darmo, zgodnie z obietnicami rz¹dów pañstw koalicyjnych: ka¿d¹ piêdŸ ziemi okupiæ
nam przysz³o g³ow¹ ¿o³nierza polskiego.” „Na po¿egnanie”, str. 56). W literaturze powstañczej natrafiamy na nastêpuj¹ce plany wywo³ania powstania:
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1. Plan polskiego Komitetu Narodowego (R. Dmowskiego) zajêcia zaboru pruskiego militarnie przez zwyciêsk¹ koalicjê i armiê gen. J. Hallera, uderzeniem od strony Bu³garii. Plan
ten upad³, kiedy zakoñczenie wojny zaczê³o siê zbli¿aæ szybciej ni¿ oczekiwa³o nawet Naczelne Dowództwo wojsk alianckich. (Krzysztof Dembiñski, „Wielkopolska w pocz¹tkach
II Rzeczypospolitej”, str. 32).
2. Plan Wojciecha Korfantego - 19 wzglêdnie oko³o 26 grudnia 1918 r.
3. Plan Mieczys³awa Palucha - 15 stycznia 1919 r., który okaza³ siê jednak tylko legend¹
stworzon¹ w latach póŸniejszych.
4. Plan z 21 na 22 kwietnia 1919 roku. By³ to najwiarygodniejszy plan, który wi¹za³ siê
ze znanym ju¿ planem wywo³ania równoczeœnie powstania na Górnym Œl¹sku. Do zrealizowania tego planu nie dopuœci³aby jednak, tak Naczelna Rada Ludowa w, ak i Rz¹d Polski,
co mia³o miejsce na Górnym Œl¹sku i to z nastêpuj¹cych powodów: przejazd przez Niemcy wracaj¹cej do kraju od dawna oczekiwanej armii gen. J. Hallera, od 20. IV. 1919 r.
(383 poci¹gi z wojskiem i tak potrzebn¹ broni¹ i amunicj¹), planowane zajêcie Wilna 19.
IV. 1919 r. i zbli¿anie siê terminu przedstawienia Niemcom projektu traktatu pokojowego
(7. V. 1919 r.).
Pozostaje wiêc do omówienia tylko plan Korfantego, przedstawiony przez mgr. T. Grygiera w artykule „Powstanie wielkopolskie a plany wyzwolenia reszty ziem zachodnich Polski” (str. 655-670), og³oszonym w „Przegl¹dnie Zachodnim”, Poznañ, grudzieñ 1948, nr
12. Autor (Z. W.) twierdzi, ¿e: „Plan ogólnego powstania przypisuje T. Grygier Korfantemu, o którym wiemy, ¿e by³ zdeklarowanym przeciwnikiem myœli wyzwolenia ziem zachodnich drog¹ zamachu zbrojnego. Zdziwienie musi przeto wywo³aæ zamieszczona na str. 660
mapka „Plan Korfantego”, sporz¹dzona rzekomo 19 grudnia 1918 r. Wi¹za³ siê on z nadziej¹ równoczesnego l¹dowania armii gen. J. Hallera w Gdañsku. W Arch. Ref. Hist. DOK
VII w Poznaniu, ani mapki, ani te¿ materia³ów do planu wywo³ania powstania w grudniu
1918 r. nie by³o, wobec czego nad opisanymi przez Grygiera szczegó³ami nie warto siê d³u¿ej rozwodziæ”.”Na po¿egnanie”, str. 29).
Protestujê jednak kategorycznie przeciwko ustawicznym twierdzeniom, ¿e Wojciech
Korfanty „by³ zdeklarowanym przeciwnikiem myœli wyzwolenia ziem zachodnich drog¹ zamachu zbrojnego”. Uzasadni³em to ju¿ w cz. III niniejszego artyku³u „Przegl¹d Zachodni”,
5-7, maj-lipiec 1976 r., str. 11-13), a tu uzupe³niam moje wywody w³asnymi s³owami autora (Z. W.): „Nikt te¿ nie zaprzeczy chyba, ¿e wobec perspektywy osi¹gniêcia swych celów
drog¹ obrad, w³adza polityczna, odpowiedzialna za losy mas, nie ma powodu a nawet prawa uciekania siê do ostatecznoœci, tj. rozprawy orê¿nej. W tym naœwietleniu odrzuciæ stanowczo nale¿y pokutuj¹c¹ do dziœ jeszcze wersjê, jakoby Komisariat NRL by³ zasadniczo
przeciwny powstaniu i po wybuchu d¹¿y³ do jego likwidacji.” (Z. Wieliczka, „Powiat
witkowski w okresie rewolucji, 1918-1919", Kurytyba, str. 7).
Twierdzenie autora (Z. W.), ¿e mapka „Planu Korfantego” zosta³a sporz¹dzona rzekomo dnia 19 grudnia 1918 r. jest tak¿e nieœcis³a. Z artyku³u mgr. T. Grygiera, który autor zna,
jasno wynika, ¿e by³ to plan wywo³ania powstania w dniu 19 grudnia 1918 r., poniewa¿
w tym dniu by³ zapowiedziany przyjazd armii gen. J. Hallera do Gdañska. Mgr T. Grygier
twierdzi, ¿e na wniosek Korfantego naznaczono datê wybuchu powstania na oko³o 26
grudnia 1918 r., dlatego, ¿e nie mo¿na by³o rozpoczynaæ powstania w ci¹gu trwania wy³adowania tej armii, a powstanie to mog³oby wybuchn¹æ dopiero wtedy, gdy pierwsze eszelony tej armii, przyby³yby do Torunia. Trzeba by³o poczekaæ, a¿ 30-tysiêczna armia twardo
stanie na sta³ym l¹dzie i razem z armi¹ gen. J. Hallera, przybêdzie równie¿ I. Paderewski. Po-
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niewa¿ wiêkszoœæ dokumentów z okresu powstania wielkopolskiego zaginê³a, nie zamierzam prowadziæ polemiki z autorem (Z. W.), czy materia³y te by³y, czy te¿ nie by³y w Arch.
Ref. Hist. DOK VII. Stwierdzam natomiast, ¿e wielu historyków powo³uje siê na prace (czy
zestawy) mgr. T. Grygiera i czêsto przytacza wiele dokumentów, które zachowa³y siê dziêki jego pracy, nie kwestionuj¹c ich autentycznoœci. Sam autor (Z. W.) powo³ywa³ i nadal powo³uje siê w swoich ksi¹¿kach i artyku³ach na dokumenty, które równie¿ zaginê³y w czasie
wojny i nikt z tego tytu³u nie kwestionuje ich wiarogodnoœci.
Z tego te¿ powodu przedstawiam, choæ krótko, plan Wojciecha Korfantego (w oparciu
o pracê mgr. T. Grygiera). Plan ten przewidywa³ wybuch powstania w dniu 19. wzglêdnie
oko³o 26 grudnia 1918 r. i to w ca³ym zaborze pruskim i by³ najbardziej aktualnym planem,
opartym na podstawach realnych, a opiera³ siê w pierwszej chwili na: pomocy wojsk polskich
(Kongresówki), armii gen. J. Hallera i w grudniu 1918 r. zosta³ uzupe³niony i wzmocniony
zapowiedzianym przyjazdem I. Paderewskiego do kraju.
Potwierdzaj¹ to dokumenty i to: Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, która zwraca³a
siê przed wybuchem powstania trzykrotnie do Naczelnika Pañstwa J. Pi³sudskiego o pomoc
wojskow¹ i materia³ow¹ oraz wyznaczenie dowódcy. Naczelnik Pañstwa odmówi³ jakiejkolwiek pomocy. W sprawie tej interweniowali: ks. kan. Józef Pr¹dzyñski, Wojciech Korfanty
i Wojciech Tr¹mpczyñski.
Przyjazd armii gen. J. Hallera by³ trzykrotnie zapowiadany i to 19 grudnia 1918 r., w marcu i 20 kwietnia 1919 r. Przyjazd I. Paderewskiego do kraju nast¹pi³ w dniu 26 grudnia 1918
r. Kiedy wy¿ej wymienione plany zawiod³y, okaza³o siê, ¿e w³aœnie przyjazd I. Paderewskiego do Poznania spowodowa³ powstanie, ale tylko w Wielkopolsce. Potwierdzi³o to przewidywanie Wojciecha Korfantego, który twierdzi³, ¿e „w razie podjêcia walk Wielkopolska
siê prawdopodobnie wyzwoli, nigdy jednak o w³asnych si³ach nie zwyciê¿¹ powstañcy
pomorscy i œl¹scy” - podaje mgr. T. Grygier (str. 657). Pozosta³ jednak jeden dowód
istnienia planu Wojciecha Korfantego, a mianowicie plan gen. J. Dowbor- Muœnickiego
zajêcia Pomorza z marca 1919 r., o którym wspomnia³em ju¿ poprzednio i którego autor
(Z. W.) nie zakwestionowa³. W planie gen. J. Dowbor-Muœnickiego s¹ o tym planie trzy
wzmianki „wed³ug planu Korfantego” - objaœnienia do tej mapki 3, 5 i 7.
Skoro autor (Z. W.) tak wiele pisze o tym tzw. „spontanicznym udziale ¿o³nierza z poza
kordonu granicznego” i rzekomej du¿ej materialnej pomocy Warszawy dla powstania
wielkopolskiego, o których wspomnia³em poprzednio, niech i mnie bêdzie wolno
zanotowaæ choæ skromny wk³ad, jaki wniós³ b. zabór pruski, a przede wszystkim
Wielkopolska, dla pozosta³ej Polski do koñca sierpnia 1919 roku, tj. do chwili po³¹czenia
armii zaboru pruskiego z armi¹ polsk¹. Wpierw jednak przytoczê trzy tak wiele mówi¹ce
wypowiedzi, odnosz¹ce siê do tego zaboru. I tak:
„Lud Œl¹ski - pisa³ Korfanty - wracaj¹c do Polski, przyniós³ jej w darze nieocenione wiano.
Nie tylko te skarby podziemne i bogactwa materialne, które stanowi¹ podstawê jej mocarstwowoœci, ale co wa¿niejsze, bogactwa moralne i duchowe, rzadko kiedy i gdzie w Polsce
spotykane, bezgraniczne przywi¹zanie do wiary ojców i jêzyka ojczystego, bezwzglêdn¹
wiarê w Polskê, ofiarnoœæ i walecznoœæ, cnotê pracowitoœci i oszczêdnoœci, niez³omn¹ wolê
wspó³pracy nad odbudowaniem Polski i wolê postawienia jej na tym wysokim poziomie, na
którym znajdowa³ siê sam.” „Po piêtnastu latach”, Polonia, Katowice, 20 czerwca 1937 r.).
WypowiedŸ ta odnosi siê tak¿e do ca³ego b. zaboru pruskiego, co potwierdzaj¹ nastêpuj¹ce wypowiedzi:
„Henryk Gruber w swoich wspomnieniach i uwagach na str. 121 twierdzi, ¿e stosunki
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miêdzy Poznaniem a Warszaw¹ nie by³y uregulowane, mimo ¿e w gabinecie Paderewskiego znalaz³o siê dwóch ministrów Poznaniaków: Kazimierz H¹cia - minister przemys³u i handlu i Józef Englich jako minister skarbu, którzy politycznie nie mieli du¿ego znaczenia. Podkreœla, ¿e kierunek „poznañski” nadawa³ Tr¹mpczyñski, Seyda, a przede wszystkim tak popularny na Œl¹sku Korfanty, którzy przed warszawsk¹ demagogi¹ bronili duszê pracowitego ludu poznañskiego.
„Ksi¹dz Biskup Józef Gawlina, w kazaniu wyg³oszonym w dniu 27 grudnia 1943 r. z okazji 25. lecia Powstania Wielkopolskiego w katedrze w Edynburgu powiedzia³: „Wszak to
wróg w wydawnictwach swoich trafnie uj¹³ jeden z braków rzeczywistoœci przedwojennej:
„Szczêœciem dla nas by³o - pisali Niemcy - ¿e do kierowania Polsk¹ nie dopuszczono ludzi
z dzielnic zachodnich”. „Wiadomo ludzie o twardym charakterze, o myœli realnej, z prawd¹ w mowie, z prawoœci¹ w czynie. I któ¿ zna³ lepiej od was, jak walczyæ nale¿a³o z najazdem
germañskim".
A oto pomoc, jak¹ udzieli³a Macierzy b. dzielnica zaboru pruskiego, w czasie, kiedy sytuacja na granicy Wielkopolski by³a jeszcze bardzo groŸna:
1. oddzia³ ochotniczy p³k. O. K. Józewskiego w Bia³ymstoku, którêdy sz³y transporty armii
niemieckiej z Ukrainy do Niemiec przez Pomorze: 8 oficerów, 352 szeregowych (czas pobytu nieznany - przypuszczalnie od pierwszych dni lutego do koñca maja 1919 r.),
2. 7. Baon Strzelców w Czêstochowie od 4. lutego 1919 r., przemianowany 17. V.
1919 r. na 1 Pu³k Strzelców Bytomskich, stan z 25. V. 1919 roku - 14 oficerów i 1 056
szeregowych,
3. kompania ochotnicza ppor. Ciaciucha pod Lwowem od 10. III. - 6. VIII. 1919 r., pocz¹tkowo 2 oficerów i 331 szeregowych,
4. I. Grupa Operacyjna, wys³ana jako odsiecz dla zagro¿onego Lwowa: 1. pu³k strzel,
wlkp., 3 baterie art. lekkiej i 1 bateria art. ciê¿kiej (16 dzia³), eskadra lotnicza (7 samolotów), komp. sap. i w³asna organizacja sanitarna i zaopatrzenia, stan oko³o 4.500 ¿o³nierzy, pod dowództwem p³k. D. Konarzewskiego od 14. III. - 8. VI. 1919 r.,
5.poznañski baon œmierci do litewsko-bia³oruskiej dywizji dla zajêcia Wilna (dok³adny stan
nieznany, prawdopodobnie oko³o 800 ¿o³nierzy od 16. IV. 1919 r.,
6.II. Grupa Operacyjna, wys³ana jako odsiecz dla zagro¿onej Ma³opolski Wschodniej: 10.
pu³k strzel, wlkp., 3 baterie ant. lekkiej i 1 bateria art. ciê¿kiej (16 dzia³), eskadra lotnicza
(7 aparatów), komp. sap. i w³asna organizacja sanitarna i zaopatrzenia, stan oko³o 5.000
¿o³nierzy, pod dowództwem p³k. D. Konarzewskiego od 22. VI. - 19. IX. 1919 r.,
7.1 dywizja strzel. wlkp. na front wschodni: 3. pu³k strzel, wlkp. dnia 29. VII. 1919 r., 4.
pu³k strzel, wlkp. dnia 1. VIII. 1919 r., 3. pu³k art. lekkiej wlkp. dnia 28. VIII. 1919 r., 1.
pu³k u³anów wlkp. dnia 29. ¥II. 1919 r. i 2. bat. konna 30. VII. 1919 r. i 1 eskadra lotnicza.
Prócz tego, oko³o 40 000 ¿o³nierzy z b. zaboru pruskiego (Wielkopolan, Pomorzan
i Górnoœl¹zaków) s³u¿y³o jeszcze w armii gen. J. Hallera, której dywizje, wraz z wojskami
wielkopolskimi przyczyni³y siê walnie do ostatecznego zwyciêstwa i uwolnienia Lwowa oraz
ca³ej wschodniej Galicji do Zbrucza.
Armia wielkopolska, od chwili wybuchu powstania wielkopolskiego a¿ do koñca paŸdziernika 1919 r. by³a utrzymywana wy³¹cznie przez spo³eczeñstwo zaboru pruskiego, nawet w czasie pobytu na froncie wschodnim. Za powstañcami pod Lwów sz³o nie tylko zaopatrzenie dla wojsk wielkopolskich, ale i wagony ze zbo¿em i ¿ywnoœci¹ dla tamtejszej ludnoœci.

48

Dalsze pu³ki, brygady i dywizje b. zaboru pruskiego posz³y na front wschodni ju¿ w ramach dzia³añ ogólnopolskich, choæ nie wszystkie. Jako dalsz¹ pomoc b. zaboru pruskiego
dla pozosta³ej Polski nale¿y nadal zaliczyæ oko³o 15 000 ochotników - Górnoœl¹zaków (poprzednio zdemobilizowano oko³o 10 000 ¿o³nierzy i to starsze roczniki z armii gen. J. Hallera i do pracy plebiscytowej), do czasu zawarcia rozejmu w dniu 12 paŸdziernika 1920 r.
W tym zestawieniu nie poda³em strat poleg³ych i rannych ¿o³nierzy, jakie wojska te ponios³y w tym czasie, poniewa¿ ustalenie ich, po przesz³o 50. latach, jest niemo¿liwe. Nastêpcy pokolenia, które nam tê Niepodleg³oœæ wywalczy³o, niestety nie wykonali, zapomnieli
i zaniedbali swój podstawowy i moralny obowi¹zek tj. ustalenia i uwiecznienia w pierwszym
rzêdzie tych, którzy polegli na Polu Chwa³y w obronie naszej Ojczyzny, o któr¹ walczyli
i dla której ginêli. Tej smutnej i bolesnej prawdy historycznej nie wyma¿¹ ¿adne legendy,
choæbyœmy je od œwitu do nocy powtarzali bez przerwy.
Przypominaj¹c powy¿sz¹ pomoc, nie wolno nam jednak zapominaæ o innej prawdzie historycznej. Kto pamiêta sierpieñ 1920 r., dni bitwy warszawskiej, gdy ledwie zmartwychwsta³a Polska sta³a na progu jednej z najciê¿szych prób swoich dziejów, ten wie, jakie prze¿ywaliœmy wszyscy uczucia i jak ³atwo mo¿na by³o straciæ g³owê. Niemcy ju¿ wówczas ¿¹dali pozwolenia przemarszu dla swych wojsk przez Pomorze, pozostawienia im Górnego Œl¹ska bez plebiscytu, a nawet zwrotu Wielkopolski i Pomorza. Na Górnym Œl¹sku wybuch³o
prawie w tym samym czasie znów powstanie. Wtedy to znalaz³ siê jednak jeden genera³,
który nawet w tej krytycznej dla ca³ej Polski chwili myœla³ o pomocy dla zagro¿onego Górnego Œl¹ska, Wielkopolski i Pomorza. Z tego te¿ powodu przytaczam wyj¹tki z bardzo ciekawego listu kpt. Hieronima Morstina, oficera ³¹cznikowego Naczelnego Dowództwa
Wojsk Polskich przy sztabie marsza³ka Focha z dnia 14 wrzeœnia 1920 r., skierowanego do
genera³a T. Rozwadowskiego:
„Panie Generale!
Po otrzymaniu listu Pana Genera³a z dnia 8 wrzeœnia b. r. przywiezionego przez P. Majora Matkowskiego, w zrozumieniu ca³ej donios³oœci zawartych w nim instrukcji i informacji,
uda³em siê natychmiast do Szefa Sztabu Marsza³ka, gen. Destickera z proœb¹, by mnie zameldowa³ obecnemu w³aœnie w Pary¿u Marsza³kowi Fochowi.
Przede wszystkim przedstawi³em Marsza³kowi (w obecnoœci gen. Destickera) plan Pana
Genera³a osi¹gniêcia na wschodzie takiego frontu, który by nam umo¿liwi³ pozostawienie na
tym froncie tylko 8 do 12 dywizji (³¹cznie z rezerwami), a przerzucenie reszty tj. oko³o 16
dywizji na zachód, celem u¿ycia ich w razie potrzeby przy przeprowadzeniu postanowieñ
traktatu wersalskiego i postanowieñ Konferencji w SPA.
Marsza³ek z widocznym zadowoleniem wys³ucha³ tego; rozumie on w zupe³noœci, ¿e nie
jesteœmy w stanie utrzymywaæ przez d³ugi czas naszej armii zmobilizowanej, w¹tpi jednak
czy siê uda Panu Genera³owi do tego stopnia pobiæ bolszewików by móc front wschodni
utrzymaæ 8-ma dywizjami,” „Niepodleg³oœæ”, Tom Drugi, 1950, str. 215).
Poniewa¿ sytuacja na granicy zachodniej by³a wówczas bardzo groŸna, niezale¿nie od powy¿szej interwencji, gen. T. Rozwadowski nakaza³ w czasie gdy bitwa warszawska by³a jeszcze w pe³nym toku, natychmiastowe wycofanie z frontu 7. brygady rezerwowej piechoty,
dowodzonej przez pp³k. Kazimierza Zenktelera, z chwil¹ zakoñczenia tej bitwy i przerzucenia jej na najbardziej zagro¿ony odcinek tej granicy w rejonie Bydgoszcz - Inowroc³aw, co nast¹pi³o 13 wrzeœnia 1920 r.
Wyjaœnienia wymaga jeszcze jedna „nieszczêsna interwencja”. W „Bellonie”, Zeszyt
III., lipiec-wrzesieñ 1959 rok, na str. 281 autor (Z. W.) napisa³: „Jarociniaków widzimy
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nawet w wypadzie na Pomorze w pierwszych dniach stycznia, storpedowanym przez
znan¹ nieszczêsn¹ interwencjê Korfantego”, z któr¹ wi¹¿¹ siê dalsze zarzuty tego autora i to - w 1932 r. - „Najtrudniej zrozumieæ propozycje Korfantego oddania Niemcom
dworca nakielskiego.” „Powiat witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918- 1919”,
str. 18).
Autor (Z. W.) ma na myœli zwyciêsk¹ bitwê dla odzyskania Mroczy (a nie wypad na Pomorze), która toczy³a siê w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r., w której bra³ udzia³, miêdzy innymi, oddzia³ jarociñski. Interwencja W. Korfantego w Bydgoszczy w dniu 4 stycznia w ¿adnym wypadku nie mog³a wp³yn¹æ na storpedowanie bitwy, która toczy³a siê dopiero w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku. Sam autor temu ju¿ w 1932 r. zaprzeczy³ i napisa³: „Na
szczêœcie rokowania bydgoskie nie wstrzyma³y parcia powstañców w kierunku pó³nocnym”. „Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918-1919”, str. 73).
Gdzie¿ wiêc ta znana nieszczêsna interwencja Korfantego?
Sprostowania wymaga tak¿e twierdzenie p³k. B. Hulewicza, odnosz¹ce siê do tej nieszczêsnej interwencji, ¿e: „Opuszczenie Nak³a na skutek interwencji NRL spowodowa³o
krytyczn¹ sytuacjê pod Szubinem, który w dniu 8 stycznia 1919 r. zosta³ zaatakowany przez
znaczne si³y niemieckie, nadci¹gaj¹ce z niedalekiej Bydgoszczy. Aby znów zdobyæ Nak³o,
trzeba by³o stoczyæ zaciêty bój i zaanga¿owaæ niemal wszystkie oddzia³y, znajduj¹ce siê na
tym froncie „Wielkie wczoraj w ma³ym krêgu”, str. 160).
Zaprzecza temu kpt. Jan Tomaszewski, który napisa³: „Klêska ta (pod Szubinem), by³a
w skutkach swych fatalna, gdy¿ spowodowa³a opuszczenie Nak³a, Wyrzyska i ¯nina oraz
upadek ducha wœród powstañców pó³nocy.” („Bój o Szubin 11 stycznia 1919 r.”, str. 38).
Wyprawa na Szubin w dniu 8 stycznia 1919 r. by³a najwiêksz¹ klêsk¹, jak¹ ponieœli powstañcy wielkopolscy i to z braku jednolitego dowództwa, nieskoordynowania dzia³añ
wszystkich grup, a grupa wschodnia - pod dowództwem W³adys³awa Wywiórowskiego która sz³a do bitwy 32 km do podstawy wyjœciowej, przyby³a za póŸno i wkroczy³a do walki, gdy ju¿ inne grupy zosta³y pobite.
Nak³o zosta³o zdobyte ju¿ 1 stycznia 1919 r. i do dnia 11 i 12 stycznia nie by³o jeszcze
zajête przez wojska niemieckie, wiêc nie trzeba by³o Nak³a zdobywaæ. Zaciête boje toczy³y
siê o Mroczê, Szubin, ¯nin, £abiszyn oraz Z³otniki, gdzie zosta³y zaanga¿owane niemal
wszystkie oddzia³y frontu pó³nocnego i znaczna pomoc z Poznania, Gniezna, Wrzeœni,
Jarocina, Œrody i innych miejscowoœci. Potwierdza to rozkaz mobilizacyjny D-twa G³ównego
z dnia 9 stycznia 1919 r. L. dz. I/a 1/19, pkt. 2.: „dla wyparcia Niemców ze ¯nina i Szubina
oraz dla zabezpieczenia za³ogi polskiej w Nakle…”
Twierdzenie Stanis³awa Kubiaka, ¿e: „Powziêto tam (na konferencji w Bydgoszczy 4. I.
1919 r.) szereg uchwa³, które okaza³y siê bardzo niekorzystne dla dalszego rozwoju akcji
powstañczej („Studia z historii powstania wielkopolskiego 1918-1919”, praca zbiorowa
pod redakcj¹ Z. Kaczmarczyka, str. 170) jest nieœcis³e, poniewa¿ na tej konferencji nie zapad³y ¿adne uchwa³y. Walki na tym froncie, które by³y decyduj¹ce dla ca³ego powstania oraz
zwi¹zana z nimi konferencja w Bydgoszczy, wymagaj¹ obszerniejszego omówienia, co przekracza ramy tego artyku³u.
Pozosta³a jeszcze jedna sprawa, która wymaga wyjaœnienia, a mianowicie, czy spo³eczeñstwo do powstania, jak i samo powstanie wielkopolskie by³o przygotowane.
Nikt chyba nie zaprzeczy, ¿e spo³eczeñstwo b. zaboru pruskiego, a zw³aszcza Wielkopolska nie by³y przygotowane do powstania, albowiem przygotowywa³o siê do niego przez
dziesi¹tki lat - choæ nie w sensie militarnym - a¿ do chwili prze³omowej lat 1918-1919.
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Warunki polityczne i militarne w b. zaborze pruskim by³y najtrudniejsze i nie pozwala³y
na jawn¹, czy te¿ konspiracyjn¹ pracê militarn¹. Dlatego te¿ b. zabór pruski w chwili zakoñczenia I wojny œwiatowej, znalaz³ siê w o wiele gorszej sytuacji politycznej. Niemcy, choæ pobite na Zachodzie, na Wschodzie nadal pozosta³y, wobec rewolucji w Rosji i rozpadniêcia
siê Austrii, potêg¹ militarn¹, z któr¹ liczy³a siê jeszcze Koalicja, a tym bardziej musieli liczyæ
siê Polacy, poniewa¿ zabór ten, w tym czasie, stanowi³ jeszcze prawnie czêœæ Rzeszy Niemieckiej.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e Niemcy, je¿eli chodzi o Wschód, mieli poparcie Anglii - Lloyd George'a i Niemcy dobrze to rozumieli nawet w czasie nadchodz¹cej klêski militarnej, jak to
ujawni³ Wojciech Korfanty w parlamencie niemieckim dnia 25. X. 1918 roku. Po og³oszeniu swej pamiêtnej i historycznej mowy odczyta³ telegram Luddendorfa z 19 wrzeœnia 1918
r., w którym ten¿e podtrzymuje daleko id¹ce ¿¹dania aneksji wobec Polski.
Polska jeszcze nie zaistnia³a jako pañstwo, ale ju¿ j¹ „rozbierali”.
Spo³eczeñstwo polskie tego zaboru, od pocz¹tku XIX w., z pokolenia na pokolenie,
zwraca³o ca³¹ uwagê na walkê obronn¹ i na zagadnienia: narodowe, gospodarcze, spo³eczno-kulturalne i polityczne, które mog³yby daæ w przysz³oœci podstawy dla organizacji wojskowej. Rozbudowano ducha narodowego, dbano o utrzymanie wiary i szerzono naukê jêzyka polskiego, rzucaj¹c has³o pozytywizmu: odbudowaæ gospodarkê narodow¹, wzmocniæ siê materialnie i t¹ drog¹ odzyskaæ znaczenie.
Walkê obronn¹ Polacy na Ziemiach Zachodnich prowadzili w myœl wskazañ jednego
z najwiêkszych i najszlachetniejszych Polaków XIX w., dr. Karola Marcinkowskiego: „Zaniechajmy liczyæ na orê¿, na zbrojne powstania, na pomoc obcych mocarstw i ludów, a natomiast liczmy na siebie samych, kszta³æmy siê na wszystkich polach, pracujmy nie tylko w zawodach naukowych, ale tak¿e w handlu, przemyœle, rêkodzielnictwie, stwórzmy stan œredni, usi³ujmy podnieœæ siê moralnie i ekonomicznie, a wtedy z nami liczyæ siê bêd¹”.
Najwiêksze zas³ugi w tych dziedzinach oddali: dr. Karol Marcinkowski, Maksymilian Jackowski, ks. Piotr Wawrzyniak. ks. - patron Stanis³aw Adamski i wielu innych.
Pod wzglêdem politycznym Polacy w b. zaborze pruskim mieli bardzo ograniczone
mo¿liwoœci, z uwagi na znikom¹ iloœæ pos³ów - Polaków do cia³ ustawodawczych Rzeszy
Niemieckiej. Dbali oni przede wszystkim o równouprawnienia, tak polityczne, jak i gospodarczo-spo³eczne.
W momencie prze³omowym, a wiêc w listopadzie 1918 r., w ci¹gu kilku dni powo³ano
tzw. Rady Ludowe, og³oszono wybory do Sejmu Dzielnicowego, który by³ najwiêkszym
osi¹gniêciem politycznym przed wybuchem powstania i dowodem dojrza³oœci politycznej
Polaków tego zaboru. Sejm ten w czasie od 3 do 5 grudnia 1918 roku podj¹³ szereg bardzo
wa¿nych uchwa³, tak politycznych, jak i gospodarczych, które póŸniej u³atwi³y prowadzenie
powstania.
Poniewa¿ polsk¹ polityk¹ w b. zaborze pruskim kierowali wybitni i doœwiadczeni politycy, nie by³o tam tyle lekkomyœlnego pêdu do walki, jak gdzie indziej. Polacy, maj¹c do czynienia z tak¹ potêg¹ militarn¹, jak¹ byli Niemcy, skierowali ca³¹ uwagê i wysi³ki spo³eczeñstwa polskiego na walkê obronn¹, co w konsekwencji da³o dopiero we w³aœciwym czasie
podstawy do przygotowania militarnego, a nawet przyst¹pienia do walki czynnej w obronie
godnoœci narodowej, gdy zasz³a ku temu potrzeba.
W przygotowaniu militarnym do powstania Naczelna Rada Ludowa da³a nieocenion¹
wprost pomoc przez idee stworzenia Stra¿y Obywatelskiej, przemianowanej póŸniej na
Stra¿ Ludow¹, która stanowi³a po wybuchu powstania, wraz ze S³u¿b¹ Stra¿y
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Bezpieczeñstwa (S. S. iB.), kadrê wojsk powstañczych. Najwiêksz¹ zas³ug¹ NRL by³o jednak
opanowanie Rad Robotniczych i Rad ¯o³nierskich przy pomocy b. ¿o³nierzy - Polaków.
Dnia 15 listopada 1918 r. Niemcy utworzyli w swoich prowincjach wschodnich, zamieszka³ych przez Polaków, S³u¿bê Stra¿y i Bezpieczeñstwa (S. S. iB.), któr¹ Polacy uwa¿ali za
przeszkodê w swoich przygotowaniach militarnych do powstania.
Z tego powodu Wydzia³ Wykonawczy Poznañskiej Rady Robotniczej- ¯o³nierskiej wyda³ dnia 23 listopada 1918 r. odezwê w jêzyku polskim, wzywaj¹c¹ by³ych ¿o³nierzy - Polaków do wstêpowania w szeregi S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa (S. S. iB.). Odezwê tê wydano pod naciskiem Naczelnej Rady Ludowej za poœrednictwem jej polskich cz³onków. Masowe wstêpowanie b. ¿o³nierzy - Polaków doprowadzi³o do tego, ¿e ta organizacja wojskowa
(niemiecka) zosta³a opanowana przez Polaków. Jeszcze przed wybuchem powstania wielkopolskiego Sejm Dzielnicowy zaleca³ ¿o³nierzom - Polakom wstêpowanie do S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa (S. S. iB.), a tak¿e do kompanii granicznych na terenie Wielkopolski.
Fakty te dowodz¹, ¿e zarzuty stawiane Naczelnej Radzie Ludowej, ¿e by³a przeciwna powstaniu, s¹ nieœcis³e. Niew¹tpliwie i bezsprzecznie bardzo du¿e zas³ugi w przygotowaniu
militarnym do powstania wielkopolskiego maj¹ byli wojskowi Wydzia³u Wojskowego
NRL. Niestety niektórzy z nich próbowali jednak z czasem uniezale¿niæ siê od w³adz politycznych.
O ich dzia³alnoœci wspomina i szeroko siê rozwodzi p³k. B. Hulewicz w swej ksi¹¿ce pt.
„Wielkie wczoraj w ma³ym krêgu”, okreœlaj¹c ich jako: „My wojskowi”. Ci „My wojskowi”, zapominaj¹ jednak o jednej z podstawowych myœli Clausewitza, który twierdzi³, ¿e:
„Podporz¹dkowaæ polityczny punkt widzenia wojskowemu jest nonsensem, poniewa¿
polityka rodzi wojnê. Polityka - to rozum, wojna zaœ - tylko narzêdzie, a nie odwrotnie....
Wy¿szym punktem widzenia, z którego powinny wychodziæ kierunkowe linie, mo¿e byæ
tylko punkt widzenia polityki.” „Clausewitz o wojnie”, t. II, str. 379).
W czasie naszej niepodleg³oœci tê zasadê ignorowano od pocz¹tku a¿ do nadejœcia naszej najwiêkszej klêski narodowej w naszych dziejach. Tu na emigracji znajduje siê kilka
bardzo ciekawych dokumentów, odnosz¹cych siê do okresu przedpowstaniowego, które
dotychczas nie zosta³y og³oszone. Wœród nich jest list p. p³k. Wincentego Wierzejewskiego z dnia 24. maja 1972 r. Z tego te¿ powodu pozostawiam szersze naœwietlenie przygotowania wojskowego do tego powstania osobom kompetentnym i bardziej do tego powo³anym, w których rêkach znajduj¹ siê te dokumenty. Rzuci to na pewno jeszcze niejedno
œwiat³o na te wydarzenia i da mo¿e odpowiedŸ, sk¹d siê wziê³a, z chwil¹ i zaraz po wybuchu powstania wielkopolskiego, nagle i b¹dŸ co b¹dŸ doœæ du¿a, si³a wojskowa i tak du¿e
zapasy broni, amunicji i umundurowania. W historii naszej a¿ siê roi od falsyfikatów, preparowanych szczególnie przez tych, którzy sami wpisuj¹ siê do historii, nie pozwalaj¹c innym wnosiæ poprawek, obdzieraj¹c systematycznie z zas³ug wielu zas³u¿onych, a nawet
wybitnych Polaków. Obowi¹zkiem naszego pokolenia jest przekazaæ potomnoœci prawdê
historyczn¹ o dzia³aniach zwi¹zanych z okresem wielkiego prze³omu w dziejach Polski, a nie
legendy, aby przysz³y historyk móg³ oddzieliæ ziarno od plew. Na zakoñczenie niniejszego
artyku³u myœlê, ¿e warto przypomnieæ zalecenie Wita Stwosza:
Bo ona wtenczas jest czysta
i trwa³a,
I wolna od zmazy, gdy j¹ wieki
pisz¹”.

„IdŸmy przez ¿ycie z mi³oœci¹
i wiar¹,
S³awê zostawmy póŸnym
pokoleniom.
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Zarazem pamiêtaæ musimy, ¿e po tylu wiekach powróciliœmy na nasze historyczne ziemie
piastowskie, nad Odrê, Nysê i Ba³tyk. Obrona tych ziem i tej granicy jest pierwszym i podstawowym obowi¹zkiem naszym i pokoleñ Polaków, które po nas przyjd¹.
Z tego te¿ powodu, godne zapamiêtania s¹ wypowiedzi, które powinny stanowiæ dla nas
sta³¹ przestrogê:
„W Rzeszy Niemieckiej gen. von Seeckt ju¿ we wrzeœniu 1922 pisa³, ¿e: „istnienie Polski jest nie do zniesienia, nie do pogodzenia z warunkami ¿ycia Niemiec. Polska musi znikn¹æ i zniknie.”;
„We wrzeœniu 1944 r. Heinrich Himmler mówi³ o losie stolicy po zd³awieniu powstania
warszawskiego: „Warszawa, stolica, g³owa, kwiat inteligencji tego by³ego 16-17 milionów
narodu Polaków bêdzie starta, tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód i od
czasów pierwszej bitwy ko³o Tannenberga (pod Grunwaldem - A K.) stale le¿y nam na drodze. I wówczas polski problem historycznie dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po
nas przyjd¹, ba nawet dla nas samych, nie bêdzie wiêcej ¿adnym problemem”.
Niemcy zapominaj¹, ¿e my Polacy byliœmy tu przed lat tysi¹cem, jesteœmy i pozostaniemy na tych odwiecznie polskich ziemiach.
W tym miejscu przypominaj¹ mi siê s³owa wielkiego cz³owieka i kap³ana ks. kardyna³a dr.
Boles³awa Kominka, wypowiedziane w roku 1965 do biskupów niemieckich:
„Faktem jest, ¿e narody nasze s¹ s¹siadami i tego nikt nie mo¿e zmieniæ. Tak by³o, tak
jest i tak te¿ pozostanie w przysz³oœci”.
Za g³êboki tragizm w dziejach dwóch narodów, które by³y s¹siadami przez przesz³o tysi¹c lat, a przyjació³mi - nigdy, my Polacy, nie ponosimy ¿adnej winy. (Koniec)
A. Kossmann London, dnia 21. marca 1978 r.
17 Tennyson - Ave,
Kingsbury-London, NW9,
9JA, England.
Do PP. Czytelników „Przegl¹du Zachodniego” (Londyn).
W „Przegl¹dach Zachodnich” (Londyn) w latach 1976-1977. og³oszono w kolejnych numerach mój artyku³ pt. „Gdy zabrzmia³ z³oty róg, w którym znalaz³o siê sporo b³êdów, tzw.
chochlików drukarskich. Czytelnicy na pewno b³êdy te zauwa¿yli i sami poprawili.
W artykule tym umieszczono szereg wypowiedzi, których nie napisa³em, poprawiono
i opuszczono niektóre dokumenty historyczne, które wypaczaj¹ i os³abiaj¹ sens i treœæ mej
pracy.
Z tego powodu proszê Czytelników o uskutecznienie poprawek, podanych na stronie
odwrotnej, w posiadanych „Przegl¹dach Zachodnich”.
Poniewa¿ wspomnienia te to tylko skromne przyczynki do historii, któr¹ napisz¹ bardziej
do tego powo³ani i z powodów, które przytoczy³em wy¿ej, proszê Instytucje Naukowe i Biblioteki, tak w Anglii, w kraju, jak i za granic¹, o do³¹czenie tych poprawek do „Przegl¹du
Zachodniego” (Londyn), marzec-kwiecieñ 1976, Nr. 3-4 (285-286), by czytelnicy,
a zw³aszcza historycy mogli zauwa¿yæ moje poprawki, poniewa¿ nie zosta³y dotychczas, mimo moich próœb, og³oszone w „Przegl¹dzie Zachodnim” po dokoñczeniu mego artyku³u.
Z powa¿aniem:
/ A. Kossmann. /
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Proszê o uskutecznienie nastêpuj¹cych poprawek:
W „Przegl¹dzie Zachodnim”, marzec-kwiecieñ 1976., Nr 3-4 (280-286):
str. 11. szpalta 1, wiersz 3 od do³u, ma byæ: l6. lipca.
'' 18. '' 2, '' 3 '' '', po 1923 dopisaæ: str 98/.
'' 19. '' 1, '' 2 '' '', ma byæ: II-gim.
'' 19. '' 2, '' 12 od do³u,. skreœliæ VIII a wpisaæ: IX.
'' 22. '' 1, '' 21 od góry, skreœliæ: w 1968. r. i w wierszu 25 od góry góry po 1921. r. wpisaæ: „Przegl¹d. Zachodni”, czerwiec 1964, Nr 6/155, str. 9-16 i „Tydzieñ Polski” z dnia 2.
maja 1964, r. str. 6-7/. w szpalcie 2, wiersz 18, od góry skreœliæ: 1 /pos³owie szpalta/ a wpisaæ: 4.
str. 23, szpalta 2, wiersz 9 od góry po s³owie Cymsem wpisaæ: kpt. Janem Kellerem.
str. 24, szpalta 2 od do³u skreœliæ: I a wpisaæ: II.
W „Przegl¹dzie Zachodnim”, maj-lipiec 1976, Nr 5-7 (287-289):
str. 6. w tytule po s³owie: GDY ma byæ: ZABRZMIA£.
str. 8. szpalta 2, wiersz 8 od góry skreœliæ: Zniñsch a wpisaæ: Zniñskich, i w wierszu 17 od
góry skreœliæ: kpt. Janem Hellerem.
str. 9. szpalta 2, wiersz 18 od do³u skreœliæ: Wygodzkiego a wpisaæ: Wygockiego.
str. 13. szpalta 2, wiersz 21 od do³u po s³owie Thielem wpisaæ: /str. 26 i Za³¹cznik III. str.
5/, ale tak¿e z Mieczys³awem Paluchem.
str. 14. szpalta 1, wiersz 16 od góry skreœliæ: miewaj¹ce a wpisa
miewaj¹cych.
W "Przegl¹dzie Zachodnim", sierpieñ-paŸdziernik 1976, Nr 8-10 (290-292):
str. 24. szpalta 2.wiersz 9 od do³u skreœliæ: Stra¿e a wpisaæ: Starcie.
str. 25. szpalta 1, wiersz 5 od góry skreœliæ s³owo: reaktywowanie a wpisaæ: referat
/wydzia³y wojskowy i.
str. 26. szpalta 2, wiersz 26 od do³u w s³owie: freles skreœliæ l a wpisaæ: i, w wierszu 17.
od do³u ma byæ: Platz a w wierszu 13 od do³u skreœliæ: nicht a wpisaæ: sich i skreœliæ Wern a
wpisaæ: Wenn i w 5 od do³u po s³owie: Poznaniem wpisaæ: /w RogoŸnie?.
W "Przegl¹dzie Zachodnim", listopad-grudzieñ 1976, Nr 11-12 (293-294):
str. 13. W szpalcie 1, wiersz 20 od do³u ma byæ: 1918, w szpalcie 2, wiersz 17 od góry
skreœliæ: Komisarzem a wpisaæ: Komisariatem, w wierszu 21 od góry ma byæ: str. 21, w
wierszu 20 od do³u ma byæ: 10. komp. I w wierszu 8 od do³u skreœliæ: 378 a wpisaæ: 375 i
376/.
W "Przegl¹dzie Zachodnim", styczeñ-luty 1977, Nr 1-2 (295-296):
str. 4. szpalta 2, wiersz 7 od do³u po s³owie: tworzyli wpisaæ: jeden.
str. 5. szpalta 1, wiersz 1 od do³u ma byæ: Teilgebietslandtag, w szpalcie 2, wiersz 2 od
góry ma byæ: grosse i w wierszu 3. ma byæ Loslösung.
str. 9. szpalta 1, wiersz 19 od do³u skreœliæ: jednostki a wpisaæ: jednostek, w szpalcie 2 w
wierszu 17 od do³u skreœliæ: Narodowa a wpisaæ: Naczelna i w wierszu 10 od do³u skreœliæ:
Narodowej a wpisaæ: Naczelnej.
str. 11. szpalta 1, wiersz 2 od góry ma byæ: 52 i w szpalcie 2 w wierszu 5 od do³u skreœliæ:
naznaczonego a wpisaæ: naznaczono.
str. 13. szpalta 2, wiersz 14 od do³u po s³owie: oficerów wpisaæ: i szeregowych,
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uzupe³niona póŸniej do stanu 2 oficerów.
str. 14. szpalta 1, wiersz 19 od góry skreœliæ: AII a wpisaæ: VII.
str. 15. szpalta 2, wiersz 7 od do³u po s³owie: nakielskiego wpisaæ: /"Wielkopolska a
Prusy w dobie powstania 1918-1919", str. 73/ i w 1964. r. "oddanie dobrowolne przez
Korfantego dworca nakielskiego".
str. 16. szpalta 2, wiersz 4 od do³u skreœliæ: nie.
str. 17. szpalta 1, wiersz 22 od do³u skreœliæ: og³oszeniu a wpisaæ: wyg³oszeniu.

Autorzy s¹ laureatami Nagrody Honorowej TPPW
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”,
badaczami i dokumentalistami dziejów Powstania Wielkopolskiego,
pracownikami Politechniki Koszaliñskiej.
Bogus³aw jest prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych,
Micha³ - prof. dr hab. nauk humanistycznych.
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Tomasz Koœciañski

Zjazd Powstañców Grupy „Leszno” w 1929 roku
5 i 6 stycznia 1929 roku w Lesznie odby³ siê Zjazd Powstañców Grupy „Leszno”. By³a
to inicjatywa towarzysz¹ca 10. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Data wydarzenia nawi¹zywa³a do pocz¹tków formowania siê oddzia³ów powstañczych w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce, m. in. w Bukówcu, Gostyniu, Koœcianie, Poniecu, Przemêcie1.
W styczniu 1929 roku Leszno liczy³o 18 276 mieszkañców (94,03% Polaków, 5,13%
Niemców, 0,84% ¯ydów). Sporym problemem spo³eczno-ekonomicznym by³o bezrobocie, a wielu z bezrobotnych ¿y³o w nêdzy. W po³owie stycznia w³adze miasta szacowa³y oficjalnie, ¿e osób bezrobotnych by³o oko³o 300. Liczba ta utrzymywa³a siê na podobnym poziomie ju¿ od kilku lat. 22 listopada 1928 roku odby³ siê w Lesznie wiec protestacyjny, którego uczestnicy sprzeciwiali siê realizowanej przez w³adze miasta polityce ekonomicznej.
Mia³o w nim uczestniczyæ nawet oko³o 5 000 osób. 14 grudnia Rada Miejska zdecydowa³a,
aby do prac dekoracyjnych w mieœcie, przygotowywanych na okolicznoœæ Zjazdu, zatrudniæ
w³aœnie bezrobotnych2. Sezon zimowy 1928/1929 by³ mroŸny. Pojawi³y siê problemy
z dogrzaniem koszar, wiêc u³ani - stacjonuj¹cego w Lesznie - 17. Pu³ku U³anów Wielkopolskich przez dwa tygodnie spali w stajniach3. „Dziennik Bydgoski” poinformowa³, ¿e 5 stycznia 1929 roku swe 10. lecie obchodzi³ Zwi¹zek Inwalidów Wojennych w Lesznie4.
Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego w 1928 roku by³y liczne i imponuj¹ce5.
W Lesznie rocznicê wybuchu powstania w Poznaniu obchodzono 27 grudnia, „choæ skromnie, ale uroczyœcie” - jak pisa³a prasa. Inicjatyw¹ organizacyjn¹ wykaza³ siê dr med. Stanis³aw
Polewski, dyrektor Szpitala Miejskiego. Pochód, z³o¿ony z cz³onków Bractwa Kurkowego,
towarzystw - Gimnastycznego „Sokó³”, Powstañców i Wojaków, Oficerów i Podoficerów
Rezerwy, Hallerczyków, Inwalidów Wojennych oraz w³adz miejskich wyruszy³ z Rynku
pod Pomnik Wdziêcznoœci. Z³o¿ono wieñce, przemówi³ dr Polewski. Nastêpnie pod Ratuszem, przy akompaniamencie orkiestry kolejowej, odœpiewano „Rotê”. Potem w Strzelnicy odby³a siê akademia, a „przebieg uroczystoœci by³ bardzo wznios³y”. Rozpocz¹³ j¹ radca
Antoni ¯akowski. Wyst¹pi³ chór „Chopin”, a wyk³ad o powstaniu wyg³osi³ dr Polewski.
W „Kurierze Poznañskim” scharakteryzowano to wyst¹pienie nastêpuj¹co: „Prelegent
wskaza³ w swojem wyk³adzie na zas³ugi Romana Dmowskiego i podkreœli³, ¿e Wielkopolska zrzuci³a jarzmo tylko o w³asnej sile”. Ponownie odœpiewano „Rotê”, ponownie gra³a orkiestra kolejowa6.
Informacje o planowanych obchodach 10. lecia Grupy „Leszno” pojawi³y siê w prasie kilka miesiêcy wczeœniej. O wydarzeniu zawiadamia³ Komitet Wykonawczy powo³any do
uczczenia tej rocznicy. Wezwa³ on wszystkich powstañców do wziêcia udzia³u w obchodach, prosz¹c równoczeœnie o kierowanie zg³oszeñ na adres Komitetu, na ul. Garbary w Poznaniu. W sk³ad Komitetu Wykonawczego weszli: p³k rez. dr praw Bernard Œliwiñski, by³y
dowódca Grupy „Leszno” i wywodz¹cego siê z niej (6. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich)
60. Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej; por. rez. Stefan Gniatczyñski - by³y adiutant; por. rez.
Stefan M¹drach - by³y adiutant; Jan Kowalski - pierwszy burmistrz Leszna; ksi¹dz dziekan Pawe³ Steinmetz - by³y kapelan Grupy „Leszno”; Edward Potworowski z Goli - by³y kwater-
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mistrz oraz powstañcy: sier¿. rez. W³adys³aw Kêdziora, kpr. rez. Jan Lenartowicz i kpr. rez.
Beszkiewicz7. Nale¿y dodaæ, ¿e 60. pu³k piechoty stacjonowa³ w Ostrowie, a œwiêto pu³kowe obchodzono w nim 9 maja, na pami¹tkê walk pod Kijowem w 1920 roku.
Burmistrz Leszna Kowalski w „Odezwie”, datowanej na 1 stycznia 1929 roku, zachêca³
mieszkañców miasta do przystrojenia domów i okien „w zieleñ i barwy narodowe”, szczególnie w miejscach, w których mia³y odbywaæ siê zjazdowe wydarzenia8.
W 1929 roku 5 i 6 stycznia przypad³y w sobotê i niedzielê. Pierwszego dnia o godz.
18.00 mia³ siê rozpocz¹æ capstrzyk z udzia³em kompanii honorowej 55. Poznañskiego Pu³ku Piechoty, Towarzystwa Powstañców i Wojaków, Zwi¹zku Podoficerów Rezerwy i oddzia³ów Przysposobienia Wojskowego. Na Rynku zamierzano odczytaæ listê bitew z udzia³em Grupy „Leszno”, odmówiæ modlitwê wieczorn¹ poœwiêcon¹ poleg³ym powstañcom
oraz poœwiêciæ im trzy minuty ciszy9. G³ówne wydarzenia odbywa³y siê jednak w niedzielê.
Ich program prezentowa³ siê nastêpuj¹co:
„1. Zbiórka na dworcu (wszystkie Towarzystwa m. Leszna i Kó³ko Rolnicze) o godz. 10tej [pochód uformowany w kolejnoœci: kompania honorowa 55. pu³ku piechoty, w³adze i Komitet Honorowy Zjazdu, goœcie, cz³onkowie Grupy „Leszno”, orkiestra z 17.
pu³ku u³anów z szwadronem honorowym, towarzystwa PW, orkiestra kolejowa, towarzystwa cywilne - przyp. TK]
2. Wymarsz do koœcio³a na nabo¿eñstwo o g. 10.30 [przemarsz ulicami Dworcow¹ i Koœcieln¹ - przyp. TK]
3. Nabo¿eñstwo o godz. 11-tej
4. Po nabo¿eñstwie zbiórka przed koœcio³em i wymarsz pod pomnik poleg³ych
5. Z³o¿enie wieñca u stóp pomnika poleg³ych [oraz raport poleg³ych - przyp. TK]
6. Defilada na rynku (Bior¹ w niej udzia³ wszystkie Towarzystwa)
7. Oddanie sztandaru Miastu Lesznu
Przerwa obiadowa
8. Uroczyste zebranie o godz. 16-tej w Hotelu Polskim
a) zagajenie i powitanie goœci
b) przemówienie inauguracyjne
c) odczyt p. Dr. Lewandowskiego o historji powstania „Grupy Leszno”
d) przemówienia
e) œpiew (Rota)
9. Zebranie kole¿eñskie i koncert w Hotelu Polskim
10. Wydanie odznak pami¹tkowych
11. Zabawa taneczna o godz. 20-tej w sali Hotelu Polskiego” [oraz w Strzelnicy - przyp.
TK]10.
Wiêcej o przebiegu wydarzeñ dowiadujemy siê z relacji uczestników zjazdu. Wydarzenia sobotnie przebieg³y zgodnie z programem. W niedzielê, w godz. 7.15-10.15 Czerwony Krzy¿ przyjmowa³ na dworcu kolejowym przybywaj¹cych na uroczystoœci. O godz. 8.50
przyjecha³ z Kalisza gen. Marian Jasiñski. Zastêpowa³ on dowódcê Okrêgu Korpusu nr VII,
gen. Kazimierza Dzier¿anowskiego, który bra³ udzia³ w trwaj¹cych od 4 do 6 stycznia uroczystoœciach 3. pu³ku lotniczego na £awicy, wpisuj¹cych siê w 10. lecie istnienia pu³ku oraz
zdobycia £awicy11. O godz. 10.00 przyby³ z Poznania radca dr Józef Rzóska, ekonomista,
przedstawiciel wojewody poznañskiego Piotra hr. Dunin-Borkowskiego. „Wiadomoœci Miasta Leszna” poda³y, ¿e zgromadzona na ulicach Wschowskiej (obecnie Sebastiana
Klonowicza) i Dworcowej (obecnie S³owiañska) grupa uczestników liczy³a ok. 2 000 osób,
z czego ok. 1 000 to przybyli powstañcy12. W innych relacjach liczba uczestników by³a nie-
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Widok na leszczyñsk¹ farê. Po lewej stronie wie¿a ratusza, 1925 r.
[Archiwum Pañstwowe w Lesznie, Henryk Fr¹ckowiak - spuœcizna (1922-1994,
fotograf Leszna i regionu leszczyñskiego), sygn. 2]

co inna, np. „Dziennik Bydgoski”, „Kurier Poznañski” i koœciañska „Gazeta Polska” pisa³y
o ponad 1 500 powstañcach13. Stowarzyszeniami miejskimi kierowa³ por. rez. Adam Misiak14.
Cich¹ mszê œwiêt¹ odprawi³ w koœciele parafialnym pw. œw. Miko³aja15 ks. prof. Kazimierz Kowalski - wicerektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w GnieŸnie, (podczas powstania dowodzi³ pod Lesznem bateri¹ artylerii ciê¿kiej), kazanie zaœ wyg³osi³ ks. Steinmetz. Po mszy œwiêtej, oko³o 12.15, uczestnicy przeszli ulic¹ Leszczyñskich, Rynkiem i ulic¹ Wolnoœci na plac Koœciuszki, gdzie pod Pomnikiem Wdziêcznoœci z³o¿ono wieñce. Sk³adali je p³k rez. Œliwiñski, uczestnicy powstania z Koœciana oraz pu³kownicy Józef Kustroñ
i W³odzimierz Podhorski, dowódcy pu³ków stacjonuj¹cych w Lesznie. Tutaj por. rez. M¹drach odczyta³ „listê poleg³ych na froncie leszczyñskim w liczbie 60-ciu”. Orkiestry 55. pu³ku piechoty, 17. pu³ku u³anów i kolejowa odegra³y marsz ¿a³obny Fryderyka Chopina16.
Defilada na Rynku (po stronie zachodniej) trwa³a oko³o 30 minut. Defilowa³y oddzia³y
honorowe, powstañcy, stowarzyszenia. Po defiladzie uczestnicy rozstawili siê na wschodniej
i po³udniowej stronie Rynku, a „gen. Jasiñski w towarzystwie przedstawiciela p. Wojewody
oraz œwity obszed³ front, poczem, stan¹wszy na wywy¿szeniu przed g³ównem wejœciem do
ratusza, w otoczeniu przedstawicieli wszystkich w³adz i korpusu oficerskiego wraz z b. dowódc¹ powstañców na froncie leszczyñskim, p. pp³k. rez. dr. Œliwiñskim, wzniós³ okrzyk
trzykrotny na czeœæ Rzeczypospolitej. Orkiestry odegra³y hymn narodowy, poczem pochód
siê rozwin¹³”. Powstañcy udali siê na obiad, natomiast w³adze, cz³onkowie Komitetu Honorowego i zaproszeni goœcie na œniadanie do Strzelnicy. Tutaj zgromadzonych przywita³ Fran-
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Pomnik Wdziêcznoœci w Lesznie, 1925 r.
[Archiwum Pañstwowe w Lesznie, Henryk Fr¹ckowiak - spuœcizna (1922-1994,
fotograf Leszna i regionu leszczyñskiego), sygn. 2]
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ciszek Nowakowski, prezes Rady Miejskiej. Dr Œliwiñski wzniós³ toast na czeœæ mieszkañców
miasta17.
O godz. 16.00 w Hotelu Polskim rozpoczê³a siê akademia. Rozpocz¹³ j¹ gen. Jasiñski,
który „wzniós³ okrzyk na czeœæ Rzeczypospolitej”. Burmistrz Kowalski powitanie zgromadzonych zakoñczy³ okrzykiem na czeœæ powstañców i ich dowódcy. Orkiestra zagra³a „Rotê”. Bernard Œliwiñski w mowie inauguracyjnej „wskaza³ […] na sytuacjê, jaka by³a przy rozpoczêciu i podczas wojny œwiatowej i rewolucji i jak ta ostatnia wp³ynê³a na Powstanie Wielkopolskie. Opisa³ dolê powstañca polskiego oraz dzia³alnoœæ naczelnego wodza wszystkich
si³ zbrojnych zrzeszonego ju¿ pañstwa, marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego, wznosz¹c
okrzyk na czeœæ jego, jako naczelnego wodza”. Po odegraniu hymnu narodowego, gen. Jasiñski „z³o¿y³ zjazdowi ¿yczenia”, przemówi³ te¿ dr Rzóska. Nastêpnie dr filozofii W³odzimierz Lewandowski wyg³osi³ referat historyczny, z którym i dzisiaj mo¿na siê zapoznaæ, poniewa¿ kilka lat póŸniej wydano go drukiem18. Edmund Zenkteler, starosta powiatowy
z Leszna, „imieniem Sejmiku Powiatowego nawo³ywa³ do zgodnej pracy dla dobra Ojczyzny”. „Gazeta Powszechna” tak scharakteryzowa³a te przemówienia: „[...] przemówienia
nastrojone by³y na nadzwyczaj serdeczn¹ nutê, wyra¿a³y ho³d i podziêkowanie powstañcom. Wyra¿ano podziêkowanie rodzicom, którzy dla oswobodzenia swej ziemi, wys³ali synów na pole walki, sk¹d wielu nie mia³o ju¿ powróciæ”. Akademiê zamkn¹³ dr Œliwiñski, po
czym odœpiewano pieœñ „Bo¿e coœ Polskê”. Akademia by³a transmitowana przez poznañskie radio. Uroczysty dzieñ zakoñczy³y zabawy taneczne. Dla powstañców przewidziana
by³a zni¿ka kolejowa na powrót19.
Powstañcy spod Leszna mogli otrzymaæ, za op³at¹ 3 z³, odznakê pami¹tkow¹. By³a ona
„w formie krzy¿a z herbem pañstwowym na najwy¿szym punkcie krzy¿a, na którym wyryte s¹ nazwy miejscowoœci najwa¿niejszych potyczek Grupy” 20. Wœród tych nazw miejscowoœci znalaz³y siê: Zbarzewo, Lipno Nowe, Osieczna, K¹kolewo, Goœciejewice, Miechcin
i Przybiñ21.
O zjeŸdzie powstañców informowa³a prasa. Sporo treœci okolicznoœciowych zawiera³ numer pi¹ty „G³osu Leszczyñskiego”, wydany w³aœnie z dat¹ 6 stycznia. Opisano w nim m. in.
walki pod Osieczn¹, Lipnem, Kaszczorem, czy dzia³ania artylerii Grupy „Leszno”. Zamieszczono równie¿ kilka fotografii, a stronê tytu³ow¹ przygotowano w wyj¹tkowej konwencji22. Kolejny numer „G³osu Leszczyñskiego”, do którego nie uda³o siê autorowi dotrzeæ, mia³
zawieraæ sprawozdania z przebiegu uroczystoœci23. Z kolei numer drugi „Wiadomoœci Miasta Leszna” z 6 stycznia otwiera³ tekst zatytu³owany „Witajcie!”, skierowany bezpoœrednio
do powstañców, natomiast tekst „Wielkie chwile” Stanis³awa Ratajczaka nawi¹zywa³ do
wydarzeñ sprzed dziesiêciu laty, koncentruj¹c siê na wydarzeniach maj¹cych miejsce w Lesznie24. Zamieszczony w kolejnym numerze tekst „Obchód 10-lecia „Grupy Leszno” zawiera³ doœæ dok³adne omówienie przebiegu wydarzeñ, szczególnie z niedzieli25. List do zgromadzonych napisa³ Adam Ruszczyñski, prezes s¹du apelacyjnego w Toruniu, który nie móg³
przybyæ do Leszna z powodów zdrowotnych26. Wspomniane relacje prasowe maj¹ podobny wydŸwiêk. Redakcje publikuj¹cych je gazet, prezentuj¹c informacje o przebiegu, otacza³y Zjazd i jego uczestników szacunkiem i podziwem.
Pami¹tkowe fotografie z wydarzenia mo¿na by³o nabyæ u leszczyñskiego fotografa Tadeusza Semraua27. „Gazeta Powszechna” poda³a, ¿e po defiladzie wykonano wspóln¹ fotografiê na Rynku28.
Koñcz¹c, mo¿na dodaæ spostrze¿enie, ¿e nie wszystkim udzieli³ siê œwi¹teczny nastrój
tych uroczystoœci. Skoncentrowanie œrodków na organizacjê Zjazdu wykorzysta³a grupa
przestêpców. W nocy z soboty na niedzielê sprawcy w³amali siê do hurtowni kolonialnej Ja-

60

na Metelskiego, ukradli 30 z³otych, 1000 papierosów, 300 cygar i 3 kartony czekolady ogólnej o wartoœci 200 z³otych29.
Zjazd Powstañców Grupy „Leszno” odby³ siê w styczniu 1929 roku. Wpisa³ siê wiêc
w obchody 10. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, uroczyœcie obchodzonej
w Wielkopolsce. W wydarzeniu wziê³a udzia³ spora grupa powstañców oraz zaproszeni goœcie.
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Zbigniew Pilarczyk

Wielkopolski skauting - harcerstwo
w przededniu Powstania Wielkopolskiego
cz.1
Wstêp - mo¿e nieco przyd³ugi
Czytaj¹c publikacje traktuj¹ce o historii harcerstwa, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e niemal
wszystkie przedstawiaj¹ ten ruch w oderwaniu od rzeczywistoœci historycznej. Skutkiem tego powsta³, czêsto iluzoryczny, obraz tworzenia i funkcjonowania stosunkowo licznej organizacji zawieszonej w swoistej pró¿ni polityczno-spo³ecznej.
Ta czêœæ zaboru pruskiego nazywana powszechnie Wielkopolsk¹, aczkolwiek s³uszniejsze by³oby nazywanie jej Wielkim Ksiêstwem Poznañskim, czy Prowincj¹ Poznañsk¹, jest w moim przekonaniu - dobrym przyk³adem, aby pokazaæ, w jakiej rzeczywistoœci historycznej przysz³o tutaj powstawaæ pierwszym zastêpom i dru¿ynom skautowym. Pragnê jednoczeœnie bardzo mocno podkreœliæ, ¿e Wielkopolska jest tylko pewnym egzemplum, bowiem
mam œwiadomoœæ i wiedzê, ¿e na pozosta³ych ziemiach polskich czynnik polityczno-spo³eczny mia³ wa¿ny wp³yw na rozwój polskiego skautingu. Przyjmujê, i¿ to w³aœnie te przes³anki
spowodowa³y, ¿e skauting bardzo szybko przeobrazi³ siê w polskie harcerstwo, organizacjê, która nale¿¹c od ponad stu lat do ogólnoœwiatowej rodziny skautowej, zachowa³a sw¹
autonomiê formaln¹ i programow¹. Dzisiaj, gdy zastanawiamy siê nad Ÿród³ami polskiego
ruchu harcerskiego, wszyscy podkreœlaj¹, ¿e jest on pochodn¹ angielskiego skautingu. Tego
faktu nikt obecnie nie kwestionuje. Jednak¿e o ile odpowiedŸ na pytanie, sk¹d pochodz¹
podstawy harcerstwa jest prosta, to ju¿ o wiele trudniejszym do wyjaœnienia jest problem,
dlaczego w³aœnie na ziemiach polskich, wobec braku pañstwowoœci, wœród rozbitego spo³eczeñstwa, w³aœnie ta - zdawa³oby siê obca kulturowo idea - znalaz³a tak ¿yzny grunt. Problem ten zdaje siê jeszcze bardziej skomplikowany, gdy przyjrzymy siê sytuacji spo³eczno-politycznej spo³eczeñstwa polskiego na terenie trzech zaborów.
Doœwiadczenie wskazywa³o, ¿e ka¿dy z zaborców mia³ inny stosunek do spo³eczeñstwa
polskiego. Tak to pod koniec XIX wieku ukszta³towa³y siê trzy typy Polaka: insurgenta wiecznego i niepoprawnego powstañca z zaboru rosyjskiego; stañczyka - ugodowca gotowego za margines swobód obywatelskich pójœæ na wspó³pracê z austriackim zaborc¹ i wreszcie
organicznika - buduj¹cego spo³eczeñstwo na bazie nowoczesnego rolnictwa i przemys³u, ale
równie¿ bogatego w dorobek w zakresie polskiej kultury. Nale¿y jednak zastrzec, ¿e nie
oznacza to, i¿ wy³¹cznie Polacy w zaborze rosyjskim myœleli o zbrojnej próbie wywalczenia
niepodleg³oœci. Tak w zaborze pruskim, jak i austriackim, nie brakowa³o myœli o czynnej walce, ale nie stawiano jej na pierwszym miejscu. Nale¿y zgodziæ siê i z tym podzia³em, wraz
z owym zastrze¿eniem, tym bardziej, ¿e nale¿y pamiêtaæ, i¿ pod koniec XIX wieku w doros³e ¿ycie wesz³o pokolenie, które nie mia³o doœwiadczenia powstañczych zrywów. To pokolenie trzydziestolatków nie by³o równie¿ obci¹¿one rozpamiêtywaniem przyczyn klêski. Jednak znowu nale¿y uczyniæ zastrze¿enie, bowiem owo m³ode pokolenie nie ¿y³o wy³¹cznie
marzeniami o przysz³oœci. Wa¿nym jest fakt, ¿e budowê owej przysz³oœci chcia³o ono budowaæ na solidnych fundamentach, których historia stanowi³a bardzo wa¿ny element.
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Sytuacja spo³eczna w Wielkopolsce w 2 po³owie XIX wieku
Niejednokrotnie zastanawia³em siê, dlaczego w³adze pruskie, które wyczulone by³y na
dzia³alnoœæ organizacji o wyraŸnej paramilitarnej proweniencji, w dodatku powstaj¹cych
w œrodowisku polskiej m³odzie¿y, zezwoli³y na tworzenie organizacyjnych podstaw grup
skautowych. Przecie¿ idea skautingu dotar³a nie tylko na ziemie polskie, by³a tak¿e znana
w Niemczech.1 Z drugiej zaœ strony, jak siê zdaje, idea pracy organicznej, która w³aœnie
w Wielkopolsce znalaz³a sprzyjaj¹ce warunki rozwoju, teoretycznie nie bardzo sprzyja³a
rozwojowi organizacji, której program zak³ada³ wprost po³o¿enie g³ównego nacisku na
szkolenie wojskowe, prowadz¹ce do przygotowania stosunkowo du¿ej grupy przysz³ych
powstañców.
Historyk z faktami nie dyskutuje, ale je interpretuje, zatem spróbujê poszukaæ odpowiedzi na pytanie, co spowodowa³o, ¿e na ziemiach znajduj¹cych siê pod pruskim zaborem,
skauting, a potem harcerstwo zosta³o tak chêtnie przyjête. W moim przekonaniu odpowiedzi nale¿y szukaæ w spo³eczno-politycznych przes³ankach, które kszta³towa³y spo³eczeñstwo na prze³omie XIX i XX wieku w tej czêœci ziem polskich.
Los i historia sprawi³y, ¿e ziemia wielkopolska przypad³a zaborcy pruskiemu. Pierwszy
okres zaboru wydawa³ siê byæ czasem, w którym co prawda zabrak³o pañstwowoœci, ale
spo³eczeñstwo polskie mog³o cieszyæ siê pewnym zakresem narodowej samodzielnoœci, tym
bardziej, ¿e wiêkszoœæ ludnoœci Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego stanowili w³aœnie Polacy.
W³adze pruskie nie prezentowa³y te¿ sprecyzowanej polityki. Niemal ca³y XIX wiek by³
okresem, w którym pruska myœl polityczna, albo sz³a w kierunku liberalizacji, albo wrêcz
przeciwnie - usztywnia³a siê w stosunku do polskich poczynañ.
Mimo braku pañstwa oraz podzia³u polskiego spo³eczeñstwa, pozostaj¹cego pod wp³ywami pañstw ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ tradycj¹ cywilizacyjn¹, nie zosta³a do koñca zerwana wiêŸ spo³eczna. Polacy w poszczególnych zaborach, mimo przeszkód formalnych, kontaktowali siê ze sob¹, w tym równie¿ w kwestiach narodowych. Czas pokaza³, ¿e ró¿nice siê
pojawi³y, ale co bardzo chcê podkreœliæ, dotyczy³y one formy, a nie samej idei odzyskania
niepodleg³oœci.
Wa¿nym okresem by³y lata po powstaniu listopadowym. Klêska tego niepodleg³oœciowego zrywu dotknê³a równie¿ Wielkopolskê, jednak¿e warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e myœl
niepodleg³oœciowa zasilana tu by³a zupe³nie z innego kierunku ni¿ dzia³o siê to w Królestwie.
Liczba zwolenników walki zbrojnej zwiêksza³a siê tutaj (w Ksiêstwie Poznañskim) pod wp³ywem wydarzeñ z lata 1830 roku w Pary¿u. Naturalnym przywódc¹ tej frakcji by³ Tytus
Dzia³yñski. Dzia³acze wielkopolscy, a oprócz Dzia³yñskiego nale¿eli do nich: Maciej Miel¿yñski, Andrzej Niegolewski, Gustaw Potworowski i Ludwik Sczaniecki, bardzo liczyli na wojnê
francusko - prusk¹, która - co oczywiste - mia³a os³abiæ stronê prusk¹. Równie¿ nie bez znaczenia by³o to, ¿e wojna ta mia³a toczyæ siê w tym samym czasie, co powstanie wzniecone
w listopadzie w Warszawie. Niestety, ten misterny plan nie powiód³ siê. Ofiara licznej grupy
ochotników z Wielkopolski nie przyczyni³a siê do zwyciêstwa powstania.
Jednak¿e wbrew utartym opiniom, duch bojowy w dzia³aniach niepodleg³oœciowych siê
nie obni¿y³. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wrêcz przeciwnie, by³ on w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim podtrzymywany. Istotny wp³yw na ten stan rzeczy mia³o powi¹zanie dzia³aczy wielkopolskich z elitami politycznymi Europy Zachodniej, zniszczenie przez namiestnika pruskiego
Eduarda Flottwella szansy na porozumienie z liderami spo³eczeñstwa polskiego na terenie
Ksiêstwa, wiara w nowy zryw powstañczy - „m¹drzejszy” o naprawê pope³nionych b³êdów
oraz stosunkowo du¿¹ aktywnoœæ emisariuszy emigracyjnych2. Zwracam uwagê na te fak-
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ty z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy z nich jest prób¹ sprostowania nieco niezas³u¿onej opinii, ¿e Wielkopolanie dalecy byli od idei walki o niepodleg³oœæ z broni¹ w rêku. Z ca³¹ pewnoœci¹ w pierwszej po³owie XIX wieku pokolenia pamiêtaj¹ce legendê Napoleona,
powstania z 1806 roku, polsk¹ armiê, czy wreszcie szansê na niepodleg³oœæ z 1830 roku,
w dalszym ci¹gu stawia³y na walkê. Drugi powód to fakt geograficzny. Bez w¹tpienia Ksiêstwo by³o t¹ czêœci¹ ziem polskich, które le¿a³y najbli¿ej Europy Zachodniej. Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e ówczesne pañstwo pruskie nie by³o „hermetyczn¹ puszk¹”, do której nie
dociera³y ró¿ne kierunki europejskiej myœli spo³eczno-politycznej. Wspominam o tym dlatego, ¿e obraz spo³eczeñstwa polskiego w XIX wieku ulega poddawany jest pewnemu schematycznemu sp³aszczeniu. Rzeczywistoœæ by³a zupe³nie inna.
Szczególnym efektem tej nadzwyczajnej aktywnoœci by³o powstanie 1848 roku, co prawda ponownie zakoñczone klêsk¹, ale wskazuj¹ce na szereg dzia³añ organizacyjnych i taktycznych, które po ich poprawieniu mog³y stanowiæ znakomity materia³ dla innych.
Jak siê zdaje, ten stan rzeczy oddaj¹ najlepiej s³owa, które pojawi³y siê na ³amach poznañskiego „Dziennika Polskiego”: [...] Przysparzajmy sobie si³ ducha i si³ materialnych, bez których
posiadania nikt nas narodem byæ nie nauczy... Pomagaj sobie a Bóg Ci dopomo¿e!... Chodz¹c przeto oko³o zachowania i uratowania zagro¿onej narodowej, tj. moralnej i materialnej egzystencji naszej, pracuj¹c ka¿dy u siebie i dla siebie wedle mo¿noœci i powo³ania, strze¿my siê, ¿eby brakiem
poœwiêcenia i ofiarnoœci nie straciæ prawa do przysz³oœci3.
Sposobnoœæ taka nadarzy³a siê w 1863 roku, kiedy to w zaborze rosyjskim wzniecono
kolejne powstanie. Polacy z Wielkopolski brali w nim udzia³, mimo strze¿enia granicy prusko-rosyjskiej4.
Istotn¹ rolê w antagonizowaniu strony pruskiej i polskiej odegra³ „¿elazny kanclerz” Otto von Bismarck, który w³aœnie w tym czasie obj¹³ w³adzê i ca³y swój geniusz polityczny skierowa³ miêdzy innymi na likwidowanie jakichkolwiek dzia³añ obozu polskiego, podejmowanych w kierunku utrzymania choæby szcz¹tków dzia³añ narodowych, nie mówi¹c ju¿ o niepodleg³oœciowych. Dzia³ania antypolskie sz³y wielokierunkowo. Jednym z nich by³ tzw. Kulturkampf, który co prawda skierowany by³ przeciwko Koœcio³owi katolickiemu, ale - jak
twierdzi³ sam Bismarck - przyczyn¹ jego podjêcia by³a chêæ jeszcze wiêkszego pognêbienia
spo³eczeñstwa polskiego, w swej wiêkszoœci katolickiego5. Niezwykle dotkliwym dzia³aniem
germanizacyjnym by³ krok zmierzaj¹cy do coraz wiêkszego ograniczenia u¿ywania jêzyka
polskiego. Jednak¿e Bismarck nie przewidzia³, ¿e dzia³ania wymierzone w Koœció³ katolicki
spowoduj¹ w spo³eczeñstwie polskim efekt odwrotny do zamierzonego. Przede wszystkim
nastêpowa³ proces identyfikacji katolicyzmu z ruchem narodowym oraz - co by³o bodaj najwiêkszym sukcesem - rozbudzenia ducha polskoœci wœród ch³opów i drobnego mieszczañstwa. Mo¿na bez zbytniej przesady stwierdziæ, ¿e ta ostatnia kwestia by³a najwiêkszym
„zwyciêstwem” ¯elaznego Kanclerza. Do tej pory dzia³ania niepodleg³oœciowe mia³y klasowy charakter. Do trzeciej æwierci XIX wieku niepodleg³oœæ by³a ide¹ szlachty, ziemiañstwa
i kszta³tuj¹cej siê inteligencji. Nacisk polityczny w³adz pruskich spowodowa³, ¿e aktywnoœæ
warstw stoj¹cych lub wyrzuconych poza nawias aktywnoœci spo³ecznej oraz politycznej,
znacznie wzros³a.
Oprócz dzia³añ o charakterze spo³eczno-politycznym, w³adze pruskie podjê³y walkê na
niwie ekonomicznej. Wyra¿a³a siê ona tzw. rugami, czyli wysiedlaniem ludnoœci nie posiadaj¹cej obywatelstwa pruskiego. W póŸniejszym okresie dzie³o to poniek¹d bêdzie kontynuowa³a Komisja Kolonizacyjna.
Dzie³o germanizacji, ale przede wszystkim podjêcie inicjatywy dzia³añ prewencyjnych
skierowanych przeciwko jakimkolwiek dzia³aniom o charakterze niepodleg³oœciowym,
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przejê³o wojsko. Pocz¹wszy od 1815 roku w Poznaniu wznoszona by³a jedna z najpotê¿niejszych i najnowoczeœniejszych w Europie twierdz, której fortyfikacyjne fragmenty
(przede wszystkim Cytadela) oraz liczny garnizon mia³y skutecznie odstraszaæ Polaków od
podejmowania jakichkolwiek dzia³añ wymierzonych przeciwko w³adzy pruskiej6.
Wszystkie te dzia³ania, ze zrozumia³ych wzglêdów przywo³ane tu jedynie symbolicznie,
spowodowa³y, wœród ludnoœci polskiej zaboru pruskiego, odwrotne od zamierzonych skutki. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e niekwestionowanym efektem tych dzia³añ by³ proces kszta³towania siê nowoczesnego polskiego spo³eczeñstwa. W warunkach postêpuj¹cej
germanizacji i umacniania siê pañstwa pruskiego dzia³ania te nazwano samomodernizacj¹ lub
automodernizacj¹7. Polacy w Poznañskiem musieli przede wszystkim zdaæ sobie sprawê
z wagi nowego wezwania i siê mu przeciwstawiæ. Na szczêœcie spo³eczeñstwo polskie
w Wielkopolsce mia³o ju¿ pod koniec XIX wieku strukturê odci¹¿on¹ od balastu stanowego i by³o gotowe podj¹æ nowe wezwania. Znamienna dla takiego spo³eczeñstwa sta³a siê jego mobilnoœæ, tak w sferze maj¹tkowej, jak i przestrzennej. Nie mniej wa¿nym, a przez wielu stawianym na czo³owym miejscu jego wyznacznikiem, by³a œwiadomoœæ narodowa wyra¿aj¹c¹ siê coraz wiêksz¹ aktywnoœci¹ polityczn¹ przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych.
Œwiadomoœæ ta znajdowa³a swój wyraz w dwóch formach: œwiadomoœci biernej - etniczno-jêzykowej oraz czynnej - objawiaj¹cej siê w udziale w ¿yciu politycznym. Tutaj ogromne znaczenie mia³a praca organiczna, idea, która narodzi³a siê w po³owie XIX wieku. Wtedy to powsta³y teoretyczne podwaliny tego niezwykle ciekawego procesu. Wzglêdny liberalizm ówczesnych w³adz pruskich spowodowa³, ¿e Poznañskie sta³o siê silnym oœrodkiem myœli politycznej. Podkreœlam ten fakt, bowiem jeszcze do czasów wspó³czesnych „pokutowa³o”
przekonanie, ¿e mieszkañcy Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego byli ludem praktycznym,
mocno st¹paj¹cym po ziemi i dalekim od teorii ¿ycia spo³ecznego. Takie postaci jak Karol
Marcinkowski, Karol Libelt, August Cieszkowski przecz¹ temu przekonaniu.
W odniesieniu do Ÿróde³ ruchu skautowego w Wielkopolsce, niezwykle wa¿nym jest
stwierdzenie, ¿e ruch organicznikowski zmierza³ bardzo powa¿nie do stworzenia maksymalnej iloœci organizacji i stowarzyszeñ spo³ecznych dzia³aj¹cych w trzech podstawowych
p³aszczyznach: religijno-moralnej, spo³eczno-organizacyjnej i ekonomicznej. A¿ trudno
uwierzyæ, ale faktem jest, ¿e na pocz¹tku XX wieku tylko w Poznaniu, wœród spo³ecznoœci
niemieckiej dzia³a³o sto dwadzieœcia stowarzyszeñ, ale co wa¿niejsze, spo³ecznoœæ polska
mia³a ich sto.
Si³¹ sprawcz¹ automodernizacji mia³a byæ powszechna oœwiata. Cz³owiek oœwiecony,
a raczej wykszta³cony i to nie zawsze w sposób formalny, mia³ staæ siê adresatem poczynañ
niepodleg³oœciowych. W tym wzglêdzie zwracano szczególn¹ uwagê na dotychczas nie dostrzegane grupy spo³eczne, takie jak ch³opi, mieszczañstwo, czy kszta³tuj¹ca siê dopiero klasa robotnicza. Pojawi³o siê wówczas okreœlenie „powszechnej oœwiaty ludu”, które najbardziej oddaje ducha tego procesu.
O ile oœwiata wyzwala³a ducha, to praca dawa³a szansê wyjœcia z ubóstwa. Zdawano sobie sprawê, ¿e naród przysz³ego wolnego pañstwa osi¹gnie wysoki poziom œwiadomoœci,
dziêki posiadaniu kadry wykszta³conych fachowców. To w³aœnie ta myœl przyœwieca³a organizatorom stowarzyszeñ o charakterze gospodarczym. Wa¿nym jest stwierdzenie, ¿e program pracy organicznej by³ programem patriotycznym, programem budowy nowego pañstwa przez nowoczesne spo³eczeñstwo. Jakoœæ jednostek mia³a byæ fundamentem niepodleg³ego, ale i zasobnego pañstwa. Swoistym ogniskiem takiego myœlenia o ówczesnej rzeczywistoœci, ale przede wszystkim o przysz³oœci, by³ poznañski Bazar. Pomieszczenia tej niezwyk³ej instytucji sta³y siê œwiadkami ró¿nych form aktywnoœci spo³ecznej obywateli w dziedzi-
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nie oœwiaty, samopomocy ekonomicznej, kultury, a nade wszystko tzw. ogólnego wychowania obywatelskiego w duchu narodowym.8
Pok³osiem dzia³alnoœci Bazaru by³y inne stowarzyszenia: Centralne Towarzystwo Gospodarcze, Towarzystwo Przemys³owe, Zwi¹zek Spó³ek Zarobkowych. Szczególne miejsce
zajmowa³y w tym procesie takie organizacje jak: Towarzystwo Czytelni Ludowych, czy
Zwi¹zek Kó³ek Œpiewaczych.
Nale¿y zgodziæ siê z cytowanym ju¿ poznañskim historykiem Januszem Karwatem, który poszukuj¹c Ÿróde³ myœli niepodleg³oœciowej w Poznañskiem w czasie zaborów stwierdzi³,
¿e mia³a ona tu szczególne warunki rozwoju. Z jednej strony by³a zwi¹zana z nurtem ogólnopolskim, a z drugiej wykazywa³a lokaln¹ specyfikê, uwarunkowan¹ sytuacj¹ polityczn¹
i reakcj¹ w³adz pruskich. Trzeba zwróciæ uwagê na kilka determinantów tego procesu:
– stosunek pañstwa pruskiego i Niemiec do spo³eczeñstwa polskiego, w tym stosunek
do d¹¿eñ niepodleg³oœciowych,
– kszta³towanie siê nowoczesnego spo³eczeñstwa polskiego,
– poziom œwiadomoœci narodowej i politycznej i coraz wiêkszy udzia³ w ¿yciu politycznym pañstwa niemieckiego,
– wp³yw emigracji na kszta³towanie siê myœli politycznej,
– rozwój sytuacji politycznej w zaborze rosyjskim i austriackim.9
Reasumuj¹c, trzeba podkreœliæ, ¿e polska myœl niepodleg³oœciowa kszta³towa³a siê w zaborze pruskim w dwóch okresach. W pierwszym, trwaj¹cym do po³owy XIX wieku rozwija³a siê ona jeszcze w duchu oœwieceniowym, a potem romantycznym i pozostawa³a na planie pierwszym. Niejako odwrotnoœci¹ by³ okres drugi, w którym myœl o odzyskaniu niepodleg³oœci zesz³a na plan drugi. Odmiennie ni¿ w pozosta³ych dwóch zaborach, upadek powstania styczniowego nie stanowi³ istotnej cezury w tym wzglêdzie. Tutaj raczej znacz¹c¹ rolê tak¹ odegra³a Wiosna Ludów oraz pruski Kulturkampf. To te dwa fakty historyczne wp³ynê³y stymuluj¹co na wzrost aktywnoœci i œwiadomoœci narodowej Polaków.
Niezwykle wa¿nym jest odnotowanie faktu, ¿e dzia³alnoœæ niepodleg³oœciowa koncentrowa³a siê g³ównie w szko³ach œrednich i wy¿szych uczelniach na terenie Rzeszy, gdzie studiowali tak¿e Polacy. Momentem prze³omowym mia³ staæ siê rok 1887, kiedy to powsta³ Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej „Zet”, maj¹cy w swym programie walkê o niepodleg³oœæ. A¿ do wybuchu tzw. wielkiej wojny, œrodowisko to by³o g³ównym ogniskiem konspiracji niepodleg³oœciowej.
Istotny wp³yw na rozwój ruchu niepodleg³oœciowego na terenie zaboru pruskiego mia³o
œrodowisko galicyjskie, g³ównie krakowskie i lwowskie. To stamt¹d przysz³a idea Polskich
Dru¿yn Strzeleckich, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, „Eleusis”, czy wreszcie skautingu. Powstanie gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” na ziemiach polskich w zaborze pruskim, pod koniec XIX stulecia, zwi¹zane by³o z szeroko zakrojon¹ polsk¹ akcj¹
tworzenia ró¿nych organizacji w myœl pracy organicznej. „Sokó³” w ca³ej tej sieci polskich towarzystw by³ jednym z ostatnich ogniw, zamykaj¹cych kr¹g prac organicznych. £¹czy³ bowiem, jak i inne polskie towarzystwa, dwie œciœle zwi¹zane ze sob¹ funkcje - specjalistyczn¹
oraz narodow¹. Sprawi³o to, ¿e sta³ siê jedn¹ z najbardziej prê¿nych organizacji polskich
w zaborze pruskim. Bardzo szybko przenikn¹³ poza Wielkopolskê, na Pomorze, Œl¹sk
i emigracjê. By³ jedn¹ z niewielu polskich organizacji, które osi¹gnê³y a¿ tak szeroki zasiêg10.
Trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdziæ, co tak naprawdê zadecydowa³o o popularnoœci
tych organizacji, ale warto podkreœliæ, i¿ jak na owe czasy prezentowa³y one bardzo
nowoczesne i atrakcyjne programy, które zdolne by³y poruszyæ umys³y i cia³a m³odych ludzi,
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wzrastaj¹cych w Wielkopolsce w atmosferze pracy organicznej, której program, jak to podkreœla³em, stanowi³ zbiór ró¿nych pól aktywnoœci cz³owieka.
Nasz naród wiêcej ni¿ kiedykolwiek inny, potrzebuje dzielnoœci, wolnoœci, ofiarnoœci, zdrowia, s³owem wszechstronnego rozkwitu jednostki, a tego wszystkiego warunkiem i zadatkiem - wstrzemiêŸliwoœæ, opanowanie cia³a, z³o¿enie przedmiotów zbytku na o³tarzy ojczyzny11.
Myœl o s³u¿bie narodowej nie mo¿e byæ odœwiêtn¹, tylko dorywcz¹: - ta s³u¿ba nie musi polegaæ
na jakiejœ specjalnej funkcji poza ¿yciem zwyczajnem, chodzi w³aœnie o to, ¿eby mieæ œwiadomoœæ,
i¿ Ojczyzna wymaga od ka¿dego spe³niania najdoskonalszego wszystkich obowi¹zków - indywidualnych, rodzimych, zawodowych, spo³ecznych - i zdawania sobie sprawy ze stosunku ka¿dego kroku do zadañ i celów ogólnych - narodowych12.
Programy dzia³ania tych organizacji wychodzi³y naprzeciw naturalnym pragnieniom m³odych ludzi - dzia³ania, tak w sferze intelektualnej, jak i fizycznej. Znajdowa³y siê tam wreszcie, bardziej lub mniej zakonspirowane, idee niepodleg³oœciowe. Tak wiêc mieliœmy do czynienia ze splotem sprzyjaj¹cych okolicznoœci, których podstaw¹ by³o wieloletnie i systematyczne budowanie œwiadomego swych celów spo³eczeñstwa.
Pocz¹tki polskiego skautingu
Pierwsze wzmianki o angielskim skautingu ukaza³y siê w prasie polskiej 2 paŸdziernika 1909 roku, w tygodniku warszawskim „Œwiat”, w notatce „Na drodze do sta³ej armii”. Jednak o wiele wa¿niejsze okaza³y siê dwa artyku³y „Bi-Pi” i „Bi-es”, zamieszczone 16 i 17 listopada 1909 roku w lwowskim dzienniku „S³owo Polskie”.
G³ównym ich autorem by³ londyñski korespondent Edmund Naganowski. On te¿ dostarczy³ dzia³aczom „Soko³a” ksi¹¿kê o skautingu.
Pod wzglêdem organizacyjnym jako pierwsi ide¹ skautow¹ zainteresowali siê dzia³acze Organizacji M³odzie¿y Niepodleg³oœciowej „Zarzewie”. Sta³o siê to wiosn¹
1909 roku i mia³o swój wyraz w zorganizowaniu we Lwowie tzw. Tajnej Organizacji Wojskowej. Za³o¿ycielami jej byli: Mieczys³aw Neugebauer, Boles³aw Biskupski,
Marian Januszajtis, Andrzej Sienkiewicz, Stanis³aw Sasorski i kilku innych. Stworzyli
oni oddzia³y æwiczebne, sk³adaj¹ce siê z m³odzie¿y akademickiej i uczniów starszych
klas szkó³ œrednich. Ich zadaniem by³o przygotowanie kadr instruktorskich, pozwalaj¹cych przyst¹piæ do w³aœciwej pracy wojskowej. Pierwszym komendantem tego
kursu instruktorskiego by³ Mieczys³aw Neugebauer. W listopadzie 1909 roku otrzyma³ dwie angielskie ksi¹¿ki - „Boy-Scouts” i „Psychical Education”. Analizuj¹c wojnê
bursko-angielsk¹ Neugebauer wiedzia³, ¿e gen. Baden Powell wpad³ na szczêœliwy
pomys³ pos³ugiwania siê w wywiadzie wojskowym wybranymi ch³opcami, których
wiek chroni³ przed podejrzeniami nieprzyjaciela. Zanim wiêc skauting sta³ siê systemem swoistego wychowania m³odzie¿y skupionej w organizacji, zda³ ju¿ egzamin
z praktycznego u¿ycia m³odych ch³opców w patrolowaniu i przenoszeniu wiadomoœci13.
Wspomnian¹ ju¿ ksi¹¿kê Baden Powella do przet³umaczenia na jêzyk polski otrzyma³ Andrzej Ma³kowski. Co ciekawe, mia³ to zrobiæ jako karê za spóŸnienie siê na
zbiórkê14. Do zadania tego Ma³kowski, wtedy bardzo aktywny na innych polach, nie
zabra³ siê od razu. Miesi¹cami zwleka³ z t³umaczeniem. Gdy wiêc znów coœ „przeskroba³” w czasie æwiczeñ taktycznych w terenie, Neugebauer odda³ Ma³kowskiego
- zgodnie z regulaminem kursu - pod s¹d. Wybrany przez uczestników kursu instruktorskiego œ¹d tworzyli: Henryk Bagiñski, Andrzej Sienkiewicz i Boles³aw Biskupski.
Po rozpatrzeniu sprawy s¹d wyda³ wyrok nastêpuj¹cej treœci:
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S¹d wojskowy, rozpatrzywszy przekroczenia ¿o³nierza Andrzeja Ma³kowskiego, pope³nione dnia 6 marca 1910 roku co do - po pierwsze - niesubordynacji, po drugie - lekcewa¿enia
obowi¹zków, po trzecie - demoralizacji - wyrokiem z dnia 15 marca skazuje go na 24 godzinny areszt domowy, o którego terminie zadecyduje komendant szko³y ¿o³nierskiej. Jako rehabilitacjê s¹d nakazuje ¿o³nierzowi Ma³kowskiemu przet³umaczenie dzie³a „Scauting for Boys”
do dnia 15 kwietnia bie¿¹cego roku i nades³anie tego¿ na rêce dziesiêtnika. + Cz³onkowie S¹du Wojskowego,
Lwów 15 marca 1910 r.15
T³umaczenie jako pierwsza wykorzysta³a Komisja Wychowania Fizycznego Tajnej
Organizacji Wojskowej, przygotowuj¹ca regulaminy dla „oddzia³ów æwiczebnych”, powsta³ych w 1910 roku. Dla powstaj¹cych tajnych zastêpów skautowych, obok programu pracy ideowej, stworzono program wychowania fizycznego oraz przysposobienia
wojskowego. „Zarzewie” wesz³o w porozumienie z Towarzystwem Gimnastycznym
„Sokó³”, czego wynikiem by³a organizacja jawnej i bogatej sieci „gniazd sokolich” w miastach i miasteczkach zaboru austriackiego. Zarzewiacy chcieli przy pomocy „Soko³a”
przygotowaæ instruktorów, bêd¹cych jednak ideowo zwi¹zanych z „Zarzewiem” i Dru¿ynami Strzeleckimi. Wydzia³ Zwi¹zkowy „Soko³a” bardzo szybko spostrzeg³, ¿e jego
wp³ywy na m³odzie¿ s¹ nik³e. Szczególnie dotyczy³o to gremiów kierowniczych skautingu Na pierwszym zjeŸdzie dru¿ynowych skautowych 24 i 25 marca 1912 roku skrystalizowa³y siê tendencje, bêd¹ce wyrazem d¹¿eñ do wy³¹czenia wp³ywów zarzewiackich
i poddania ca³ego skautingu kierownictwu „Soko³a”. Równoczeœnie ujawni³y siê ró¿nice
w podejœciu do wychowania m³odzie¿y. Dotyczy³y one przede wszystkim ze strony „Soko³a” zakazu pracy w kó³kach samokszta³ceniowych (Tajna Polska Szko³a Pañstwowa)
i przygotowania wojskowego m³odzie¿y skautowej do walki o niepodleg³oœæ, natomiast
propagowania oderwanych idei mesjanistycznych i wy³¹cznego doskonalenia jednostki
w myœl za³o¿eñ grupy „Eleusis” i „Soko³a”. Z tymi d¹¿noœciami wi¹za³y siê ze strony „Soko³a” ¿¹dania ust¹pienia instruktorów zarzewiackich z dru¿yn skautowych oraz wydania skautom zakazu nale¿enia do polskich organizacji wojskowych. Pod naciskiem „Soko³a” i Rady Szkolnej Krajowej 29 maja 1912 roku zosta³ wydany przez Henryka Bagiñskiego - komendanta naczelnego dru¿yn - rozkaz zakazuj¹cy przyjmowania do Dru¿yn
Strzeleckich m³odzie¿y szkó³ œrednich i równoczeœnie zalecaj¹cy tworzenie dru¿yn skautowych. Tym samym skauting sta³ siê monopolem „Soko³a”.
Jedno z za³o¿eñ angielskiego skautingu, zaadaptowanego na grunt polski na pocz¹tku
XX wieku, stanowi³o, ¿e winien on staæ siê wzorem systemu wychowawczego, przygotowuj¹cego polsk¹ m³odzie¿ do pe³nienia roli wzorowych obywateli przysz³ej, wolnej
Polski. Propagatorem takiego traktowania skautingu by³ z pewnoœci¹ Andrzej Ma³kowski16, który nie ukrywaj¹c Ÿróde³ pochodzenia skautingu, mówi³ jednak, ¿e:... fa³szywie
jednak s¹dzi³by, kto by twierdzi³, ¿e skauting rozwija tendencje militarne. Rzecz ma siê wprost
przeciwnie. Skauting wyrabia na dzielnych fizycznie i zdrowych moralnie obywateli. Harcerze
Baden-Powella to nie harcerze podczas wojny ale podczas pokoju... Ale kiedy Ojczyzna do synów swych o pomoc zawo³a to znajdzie ich dobrze przygotowanych17.
By³ jednak te¿ drugi sposób rozumienia skautingu i roli, jak¹ mia³ odegraæ na ziemiach
polskich, bowiem w latach 1909 - 1912 obserwujemy du¿e o¿ywienie myœli
niepodleg³oœciowej, tak w tradycyjnych œrodowiskach, jak i tych nowych, dopiero siê
kszta³tuj¹cych18. Nie bez znaczenia wiêc by³ problem jakoœci programu
proponowanego m³odemu pokoleniu. Skauting polski powstawa³ w czasach, w których
jak pisa³ m. in. Ks. Kazimierz Lutos³awski: ...wielka wojna by³a przeczuwana. Oczekiwanie
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wydarzeñ wielkich, w których my w³aœnie, nasze pokolenie mia³o byæ powo³ane do dŸwigania
ca³ej odpowiedzialnoœci za ich wyniki dla Polski.... Jaskrawy i bardzo gor¹cy umi³owany cel sprawienia bojowej gotowoœci w szeregach dorastaj¹cej m³odzie¿y w bardzo wielu umys³ach zaciemnia³ cel zasadniczy skautingu, wychowanie cz³owieka, przetworzenia typu narodowego.19
I mimo wra¿enia, ¿e w przekonaniu niektórych dzia³aczy w¹tek militarny móg³ staæ siê
g³ównym elementem przyci¹gaj¹cym m³odzie¿ do nowej organizacji, trzeba pamiêtaæ, ¿e
spo³eczeñstwo polskie, a w tym równie¿ liczne ugrupowania polityczne, unika³o w swych
programach radykalnych recept na odzyskanie niepodleg³oœci. Po klêskach powstañ narodowych 1830 i 1863 roku panowa³ raczej nastrój pacyfistyczny. Skauting mia³ byæ jednym
z elementów prób prze³amywania tego stanu rzeczy.
Czas pokaza³ jednak, ¿e owa militarna frakcja musia³a ulec i skauting polski sta³ siê ruchem
wychowawczym, który jednak nie ukrywa³, ¿e jednym ze sposobów przygotowania obywatelskiego bêdzie szkolenie wojskowe.
Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e na kszta³t polskiego skautingu usi³owa³y wp³ywaæ ró¿nego rodzaju organizacje, takie jak np. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, Organizacja
Niezale¿nej M³odzie¿y Niepodleg³oœciowej „Zarzewie”, ruch etyczny „Eleusis”, „Dru¿yny Bartoszowe”, Polskie Dru¿yny Strzeleckie, Zwi¹zek Walki Czynnej, Towarzystwo
„Strzelec”, Zwi¹zek Strzelecki i Polska Organizacja Wojskowa. W sumie jednak, a mo¿e
na szczêœcie, ¿adnej z nich nie uda³o siê zrobiæ ze skautingu swej „przybudówki”, mimo
¿e mia³y one du¿e zas³ugi we wprowadzaniu idei skautowej na ziemiach polskich.
Chyba najpowa¿niej do propozycji skautingu podszed³ „Sokó³”. Jego w³adze d¹¿y³y do
jak najœciœlejszego powi¹zania skautingu z ruchem sokolskim. Przejawi³o siê to m. in.
w przekszta³ceniu w grudniu 1911 roku Naczelnej Komendy Skautowej w Zwi¹zkowe
Naczelnictwo Skautowe (ZNS). W sk³ad ZNS, obok naczelnika K. Wyrzykowskiego,
weszli: Kazimierz Czarniak, S. Filasiewicz, Jerzy Grodyñski, Franciszek Kapa³ka, Andrzej
Ma³kowski, Leon Skoczylas i Tadeusz Strumi³³o. Zwi¹zek skautingu z sokolstwem podkreœli³ te¿ I Zjazd Skautowy we Lwowie w dniach 24 i 25 marca 1912 roku, na którym
wyra¿ono przez uchwa³y przekonanie, ¿e po pierwsze - „Sokó³” jest jedyn¹ instytucj¹, na
gruncie której mo¿e siê rozwijaæ pomyœlnie i bez spaczenia organizacja skautingu; po drugie - skauting obejmuje nierozdzielnie kszta³cenie pod wzglêdem sprawnoœci umys³owo-moralnej i fizycznej; po trzecie - nale¿y wykluczyæ wszelk¹ myœl, ¿e skauting polski mo¿e
przetworzyæ siê w organizacjê tylko fizycznego wychowania20.
W tym nurcie inicjatyw „Soko³a” pojawi³ siê pomys³ unarodowienia skautingu i dostosowania go do polskich warunków, w tym przede wszystkim polskiego nazewnictwa.
W tym wzglêdzie g³ówna rola przypad³a Kazimierzowi ¯órawskiemu i Andrzejowi Ma³kowskiemu, którzy w paŸdzierniku i listopadzie 1910 roku wydawali dodatek do „Hase³
Filareckich: ONC”, pod znamiennym tytu³em „Harcerz”. Wnioskowali, by angielskie
okreœlenia zast¹piæ polskimi, np. „dru¿yny harcownicze” i „harcerze”. Pomys³ spolszczenia skautingu w „harcerstwo” podjêli Eugeniusz Piasecki i Mieczys³aw Schreiber. Oni w³aœnie wydali w 1912 roku ksi¹¿kê pt. „Harce m³odzie¿y polskiej”. Przysz³oœæ poka¿e, ¿e
by³o to umiejêtne po³¹czenie celów i zadañ skautingu z polsk¹ tradycj¹ - co chyba nie by³o przypadkowe - wojskow¹. Zast¹pili oni okreœlenie „skaut polski” terminem „harcerz”,
zaœ „patrol” zamienili w „zastêp”, „pluton” w „dru¿ynê”, a „hufiec” w „chor¹giew” oraz
zaproponowali wprowadzenie polskich stopni i funkcji. Próby te spowodowa³y, ¿e mimo
up³ywu czasu ci¹gle mamy problem jak nazywaæ tworz¹cy siê ruch - skautingiem, czy harcerstwem.
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Pocz¹tki skautingu w Wielkopolsce
Narodziny skautingu - harcerstwa w zaborze pruskim mia³y zupe³nie inny przebieg ni¿
w zaborze austriackim i - co zrozumia³e - o wiele trudniejszy. Przede wszystkim bardziej
skomplikowane by³y tu warunki polityczne, w których w³adze pruskie pozwala³y dzia³aæ
polskim organizacjom. Nie wszystkie z nich mog³y rozwijaæ siê legalnie, a nawet te legalne
by³y nara¿one na przeœladowania ze strony aparatu administracyjno-policyjnego. Dotyczy³o
to g³ównie Zwi¹zku Soko³ów Polskich w Pañstwie Niemieckim (ZSPwPN)21. W 1911 roku objê³a go wzmo¿ona fala restrykcji. Niemieckie w³adze pañstwowe oraz w³adze szkolne
robi³y wszystko, by od niebezpiecznego wp³ywu „Soko³a” odseparowaæ m³odzie¿ poni¿ej
18 lat. Mimo zakazu dzia³alnoœæ by³a kontynuowana i nie przerwa³o jej nawet nak³adanie kar
na zarz¹dy gniazd m³odzie¿y sokolej.
Zapewne ju¿ wtedy w³adze niemieckie, ale i polscy przywódcy zdawali sobie sprawê, ¿e m³odzie¿ ta mo¿e staæ siê zaczynem organizacji niepodleg³oœciowych, które
wœród swych celów stawia³y bardzo wysoko koniecznoœæ wzniecenia walki zbrojnej.
Momentem prze³omowym sta³ siê ogólnopolski zjazd grunwaldzki w Krakowie
w 1910 roku, w którym wziê³o udzia³ oko³o czterystu cz³onków „Soko³a” z zaboru
pruskiego. Zlot grunwaldzki przes¹dzi³ o w³¹czeniu siê organizacji sokolej do przygotowañ zbrojnych. Rok 1910, jak pisano wówczas, by³ kresem walki toczonej piórem i zapocz¹tkowaniem militarnego przygotowania do walki z najwiêkszym wrogiem zachodnim.
Dzia³alnoœæ o charakterze wojskowym, która objê³a Galicjê, podjêto równie¿ w zaborze pruskim, zw³aszcza w organizacjach m³odzie¿y akademickiej i gimnazjalnej, które
znajdowa³y siê pod ogólnym kierownictwem trójzaborowego Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (Zet) 22. Od 14 do 18 stycznia 1887 roku w Krakowie odby³ siê oficjalny zjazd
za³o¿ycielski Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (ZMP), zwanego póŸniej powszechnie „Zetem”, w którym uczestniczyli reprezentanci m³odzie¿y studiuj¹cej na Uniwersytetach
Warszawskim i Jagielloñskim, na Politechnice Lwowskiej, w Instytucie Gospodarstwa
Wiejskiego i Leœnictwa w Pu³awach oraz przedstawiciele polskich œrodowisk studenckich z oœrodków akademickich w Europie Zachodniej. Pojawi³o siê przekonanie, i¿ niezbêdne dla odrodzenia narodowego i podjêcia skutecznych dzia³añ na rzecz niepodleg³oœci Polski jest opracowanie i wprowadzenie w ¿ycie wspólnego, jednolitego planu
pracy i dzia³ania, obejmuj¹cego wszystkie zabory. W wyniku obrad powo³ano do ¿ycia
wspomniany wczeœniej Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej, którego celem mia³o byæ skupienie
d¹¿eñ politycznych, spo³ecznych i kulturalnych narodu. Jego priorytetowym zadaniem
uczyniono zorganizowanie i przygotowanie do tego dzia³ania odpowiednich kadr m³odzie¿owych, które mia³y podj¹æ pracê na rzecz odrodzenia narodowego i odzyskania
przez zjednoczon¹ Polskê niepodleg³oœci. Naczeln¹ ide¹ ZMP by³a co prawda walka
o odbudowê pañstwa polskiego, ale z za³o¿eniem, ¿e akcja zbrojna musi byæ w zwi¹zku z sytuacj¹ polityczn¹ od³o¿ona w czasie, a bie¿¹ca aktywnoœæ powinna byæ skierowana na dzia³alnoœæ przygotowawcz¹ - wychowanie „przysz³ych ¿o³nierzy”, którzy po
odzyskaniu niepodleg³oœci stan¹ siê œwiadomymi wolnymi obywatelami wolnego narodu,
umiej¹cymi czynem zdobywaæ urzeczywistnienie zbiorowych d¹¿eñ.23
Pojawia³y wszak¿e przeszkody, tak¿e w procesie tworzenia w gniazdach sokolich
¿eñskich sekcji czy oddzia³ów, mimo i¿ od 1908 roku ustawodawstwo pruskie zezwala³o kobietom na cz³onkostwo w „Sokole”. Dosz³o do tego, ¿e Zarz¹d Zwi¹zku zmuszony by³ myœleæ nad tym, w jaki sposób zachowaæ wp³yw organizacji na dorastaj¹ce
pokolenie bez nara¿ania gniazda na procesy s¹dowe i kary. Najwa¿niejsze jednak, ¿e
mimo wzmo¿onych represji, ruch sokolski w zaborze pruskim nie za³ama³ siê.
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Drugim wa¿nym czynnikiem by³o to, ¿e ruchem skautowym zainteresowanych by³o kilka œrodowisk skupiaj¹cych m³odzie¿. Obok „Soko³a”, wœród m³odzie¿y prowadzi³y sw¹
dzia³alnoœæ inne tajne organizacje niepodleg³oœciowe i samokszta³ceniowe, w dodatku bliskie
ideowo i czêsto nawi¹zuj¹ce do wileñskich filaretów i filomatów, jak np. Towarzystwo Tomasza Zana (TTZ). Z Towarzystwem tym, dzia³aj¹cym w wielu szko³ach œrednich Pomorza
i Wielkopolski, bliskie kontakty utrzymywali lwowscy „zarzewiacy”. Dziêki nim przedstawiciele TTZ z gimnazjów pomorskich i wielkopolskich, pocz¹wszy od 1911 roku, mogli
uczestniczyæ w kursach instruktorskich Lwowskiej Komendy Skautowej. Tak wiêc istotn¹
rolê na omawianym terenie odegra³o TTZ w œciœlejszym jednak powi¹zaniu z tamtejszym
„Soko³em” i Zwi¹zkowym Naczelnictwem Skautowym we Lwowie. 24 marca 1912 roku
na ZjeŸdzie Delegatów ZSPwPN podjêto uchwa³ê o przeniesieniu idei skautowej do szeregów sokolich. TTZ okaza³ siê bardzo potrzebny w przejêciu idei skautowej, bowiem oficjalnie do „Soko³a” mog³a przystêpowaæ m³odzie¿ od 18 roku ¿ycia. W dokumentacji centrali poznañskiego „Soko³a” znajdujemy te¿ odt¹d ca³y szereg notatek, œwiadcz¹cych o sta³ym
zainteresowaniu skautingiem. 19 maja obradowano nad spraw¹ praktycznego zastosowania skautingu w warunkach zaborowych i rozbudzenia zami³owania dla æwiczeñ fizycznych
wœród mieszkañców - Polaków. Postanowiono: a) zainicjowaæ zjazd osób spoza „Soko³a”,
a sprzyjaj¹cych wzrostowi zrozumienia dla æwiczeñ fizycznych; b) og³osiæ spis podrêczników do zabaw ruchowych dla m³odzie¿y, ewentualnie wydaæ nowy podrêcznik w³asnym nak³adem; c) zwróciæ siê do Towarzystwa Dziennikarzy i Literatów z proœb¹, by w prasie poœwiêcono wiêcej uwagi
sprawom wychowania fizycznego; d) dowiedzieæ siê we Lwowie, czy nie moglibyœmy na pewien
czas otrzymaæ instruktora skautingu.24
Terenem dzia³ania wspomnianego ju¿ Towarzystwa Tomasza Zana by³y gimnazja, niemal¿e we wszystkich na terenie zaboru pruskiego powsta³y jego ko³a. Jak pisa³ Lissowski,
wakacje 1912 roku sta³y siê czasem wielkiej promocji ruchu skautowego wœród m³odzie¿y
gimnazjalnej. Zamierzano je spêdziæ pod has³em poznawania swego kraju ojczystego przez
wycieczki piesze, wychodz¹c z s³usznego za³o¿enia, ¿e nie mo¿na poznaæ kraju i jego mieszkañców wy³¹cznie z ksi¹¿ek lub z okna szybko mkn¹cego poci¹gu.25 Prekursorami ruchu
harcerskiego byli cz³onkowie TTZ-u: Pniewski, Babiñski, Strehl i Józef £akiñski Józef, z których dwaj ostatni wziêli udzia³ w kursie w Skolem w 1911 roku, zorganizowanym przez komendê skautów galicyjskich, w celu rozszerzenia ruchu. Pierwsze æwiczenia skautowe w Poznaniu odbywano na Malcie, wycieczki ca³odzienne - wzglêdnie nocne - urz¹dzano do lasów
g³uszyñskich lub bolechowskich. Do skautingu nale¿a³o wówczas oko³o dwudziestu filomatów. Utrzymywano œcis³y kontakt z G³ówn¹ Kwater¹ Skautow¹ we Lwowie. To stamt¹d
sprowadzano dla poznañskich skautów czasopismo „Skaut”. Konspiracyjne dzia³anie spowodowa³o, ¿e w tym czasie nie by³o œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy skautingiem gimnazjalnym
i pozaszkolnym.
By³ te¿ trzeci czynnik przyspieszaj¹cy powstawanie zrêbów organizacji skautowej
w Wielkopolsce, na który zwróci³ uwagê ju¿ w 1924 roku pierwszy biograf poznañskiego
harcerstwa, Marian Lissowski.26 Zauwa¿y³ on, ¿e idea skautingu trafi³a tak¿e do pañstwa
niemieckiego, a m³odzie¿ niemiecka j¹ podchwyci³a. Pocz¹wszy od 1911 roku, tak¿e na terenie zaboru pruskiego powstawa³y pierwsze grupy skautowe zrzeszaj¹ce m³odzie¿ narodowoœci niemieckiej. Pierwsze lata XX wieku ujawni³y tendencjê, z któr¹ w³adze pruskie,
a szczególnie oficerowie Sztabu Generalnego armii pruskiej nie mogli siê pogodziæ. Tradycje
militarne pañstwa pruskiego, potê¿na armia, znakomite zwyciêstwa m. in. wojna prusko-francuska z 1870 roku mia³y byæ gwarancj¹, ¿e m³odzi ludzie bêd¹ chcieli wstêpowaæ do ar-
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Komenda Hufca „Zorza”

mii i z ni¹ wi¹zaæ ¿ycie. Tymczasem dzia³o siê inaczej. Z roku na rok obserwowano spadek
liczby rekruta w prowincjach czysto niemieckich, co spowodowa³o, ¿e organizatorzy najbardziej znanej organizacji - Jungdeutschlandbundu coraz g³oœniej nawo³ywali do zrzeszania siê
m³odzie¿y niemieckiej pod znakami „bundu”, w celu wzmacniania si³ fizycznych przez sport
i wycieczki piesze. Mia³o to na celu kszta³towanie postaw dzielnych synów ojczyzny, którym
wpajano rdzennego ducha narodowego27. Takie organizacje, jak wspomniany wy¿ej Jugenddeutschlandbund i Pfadfinderbund, dzia³a³y g³ównie w œrodowisku szkó³ gimnazjalnych
i istnia³o realne niebezpieczeñstwo, ¿e organizatorzy bêd¹ chcieli przekonaæ do swych organizacji tak¿e uczniów narodowoœci polskiej28. Niestety, nie mamy dzisiaj ¿adnych dokumentów Ÿród³owych na poparcie tej, jak siê zdaje odwa¿nej, ale racjonalnej tezy Lissowskiego.
Historycy zajmuj¹cy siê kwestiami spo³ecznymi i gospodarczymi w spo³eczeñstwach niemieckim i polskim Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego dostrzegli bardzo charakterystyczne
zjawisko. By³a nim rywalizacja tych œrodowisk, a jej celem udowodnienie, które z nich jest lepiej zorganizowane. Gdy na przyk³ad na terenie Poznania, czy Gostynia powstawa³ niemiecki bank, to by³o pewnym, ¿e wkrótce pojawi siê tam bank polski. Podobnie by³o z niemieckimi odpowiedziami na polskie inicjatywy. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e tak samo rzecz siê mia³a w odniesieniu do inicjatyw kierowanych do m³odzie¿y. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e idea angielskiego skautingu nie zosta³a przejêta jedynie przez Polaków. By³a ona adaptowana w wielu pañstwach
europejskich, w tym tak¿e na terenie Niemiec. Zapewne kierownictwa wspomnianych ju¿
organizacji, szukaj¹cych swych cz³onków wœród polskiej m³odzie¿y, zauwa¿y³y ruchy po
stronie niemieckiej i uzna³y, ¿e trzeba na nie odpowiedzieæ polsk¹ odmian¹ skautingu.
Przy tej okazji warto zwróciæ uwagê, ¿e jako pierwsze na inicjatywy pruskie skierowane
do m³odzie¿y odpowiedzia³y œrodowiska katolickie, g³ównie zorganizowane przy parafiach.
Ju¿ bowiem pod koniec roku 1912 podjêto pierwsze próby wprowadzenia æwiczeñ harcerskich do Towarzystw M³odzie¿y Polsko-Katolickiej, istniej¹cych w poszczególnych dzielnicach miasta29. Prac¹ w tych towarzystwach kierowali ksiê¿a przy pomocy zarz¹dów, wybieranych spoœród cz³onków. Towarzystwa te skupia³y przewa¿nie m³odzie¿ pracuj¹c¹: ku-
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Dru¿yna Skautowa im. Tadeusza Rejtana w Œremie - 1916 r.

pieck¹, rzemieœlnicz¹ i robotnicz¹ w wieku od 14 do 24 lat. Jako instruktorzy harcerscy wyst¹pili uczestnicy kursu druha Strumi³³y, rekrutuj¹cy siê nie tylko z „Soko³a”, lecz i z cz³onków Towarzystwa. Byli to druhowie Fr¹ckowiak i Jahns, Klimek i Olejniczak. Tak powsta³y
organizmy, które nale¿y traktowaæ jako tzw. kó³ka skautowe przy poszczególnych towarzystwach. Przeszed³szy ró¿ne okresy rozwoju, da³y one pocz¹tek póŸniejszym dru¿ynom:
im. Henryka D¹browskiego, (Towarzystwo Terminatorów z ks. H. Ga³dyñskim jako patronem), im. Tadeusza Koœciuszki (Towarzystwo M³odzie¿y Polsko-Katolickiej na œw. £azarzu
z ks. prob. Maliñskim), im. Stefana Czarnieckiego (Towarzystwo M³odzie¿y Polsko-Katolickiej parafii œw. Floriana na Je¿ycach). Jak zauwa¿y³ Lissowski, brak zgody na stworzenie
wspólnej p³aszczyzny dzia³ania spowodowa³, ¿e kó³ka te przestawa³y dzia³aæ i - jak wspomnia³em wy¿ej - (na szczêœcie) przeistacza³y siê w samodzielnie dzia³aj¹ce dru¿yny skautowe.
Pod koniec sierpnia 1912 roku do siedziby poznañskiego „Soko³a” przybyli ze Lwowa
Tadeusz Strumi³³o i Jerzy Grodyñski. Oni to przeprowadzili pierwszy kurs harcerski w siedzibie „Soko³a”, a na jego zakoñczenie odby³a siê we wrzeœniu pierwsza harcerska wycieczka kursantów do podpoznañskich Babek, po³¹czona z podchodami, grami orientacyjnymi
i ogniskiem. O przebiegu kursu i o wycieczce mówiono na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du
„Soko³a” w dniu 15 wrzeœnia 1912 roku. G³ównym referentem by³ wiceprezes i gor¹cy
sympatyk skautingu Ksawery Zakrzewski.
17 paŸdziernika 1912 roku, z inicjatywy Cezarego Jindry, w mieszkaniu Henryka Œniegockiego przy ul. Pó³wiejskiej 13 odby³o siê zebranie organizacyjne. Na zebraniu tym sformowano pierwszy zastêp skautowy, nazwany „Poznañ”, którego cz³onkami zostali: Cezary Jindra, Wincenty Wierzejewski, Leonard Skowroñski, Józef Wolski, Henryk Œniegocki
i Witold Gruszczyñski. Z³o¿yli oni przyrzeczenie skautowe. Zastêpowym zosta³ Cezary Jindra, a Wincenty Wierzejewski jego zastêpc¹.
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Dru¿yna Skautowa w GnieŸnie - 1915 r.

Zastêp rozwija³ siê doœæ szybko, bo ju¿ w listopadzie powsta³a sk³adaj¹ca siê z dwóch zastêpów dru¿yna, która na wniosek Wincentego Wierzejewskiego zosta³a nazwana Pierwsz¹ Poznañsk¹ Dru¿yn¹ Skautów PIAST. Pierwszym jej dru¿ynowym zosta³ Cezary Jindra.
Szerszy rozg³os dru¿yna zyska³a 19 stycznia 1913 roku w Niegolewie pod Bukiem, z okazji wspólnych z tamtejsz¹ polsk¹ ludnoœci¹ obchodów przy ognisku 50. rocznicy powstania
styczniowego.
Poza zastêpem „Poznañ”, który da³ pocz¹tek dru¿ynie skautowej „Piast”, w po³owie
paŸdziernika 1912 roku Antoni Jahns zorganizowa³ przy „Sokole” pierwszy zastêp skautowy, który da³ pocz¹tek Dru¿ynie Skautowej im. ks. Józefa Poniatowskiego, powsta³ej 3 maja 1913 roku. Równie¿ przy Towarzystwie Terminatorów pod wezwaniem œw. Alojzego,
29 paŸdziernika 1912 roku Józef Ratajczak za³o¿y³ zastêp skautowy „Or³ów”, który 28
marca 1914 roku przekszta³ci³ siê w samodzieln¹ Dru¿ynê Skautow¹ im. gen. Henryka D¹browskiego.
Nastêpne dru¿yny skautowe w poznañskich gniazdach powsta³y na wiosnê 1913 roku
za przyczyn¹ starañ Towarzystwa Tomasza Zana i krakowskich „zarzewiaków” - Zygmunta Karwackiego i Stanis³awa D³ugosza - 3. Dru¿yna Skautowa im. Stefana Czarnieckiego, 4.
Dru¿yna Skautowa im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
Bardzo ciekawym by³ fakt, ¿e skauci poznañscy prowadzili dzia³alnoœæ promocyjn¹ w terenie, maj¹c¹ na celu rozpropagowanie idei skautingu i wsparcie w organizowaniu dru¿yn
w mniejszych miejscowoœciach na terenie zaboru pruskiego. Tym sposobem w bardzo szybkim tempie przybywa³o dru¿yn skautowych. Poznañ sta³ siê g³ównym oœrodkiem ruchu
skautowego w Wielkopolsce. Zaistnia³a te¿ potrzeba stworzenia g³ównego oœrodka kierowania i programowania pracy skautowej. Od 1912 roku dzia³a³a wiêc w Poznaniu Komenda Skautowa pod kierownictwem Ksawerego Zakrzewskiego - wiceprezesa Zwi¹zku Soko³ów Polskich w Pañstwie Niemieckim.
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Wbrew pozorom, od samego pocz¹tku mo¿na by³o zaobserwowaæ tendencje do jednoczenia siê, maj¹cego na celu wzmocnienie ruchu skautowego. Pod koniec 1913 roku powsta³ kolejny poznañski hufiec skautowy „Zorza”, bêd¹cy efektem po³¹czenia Dru¿yny im.
Stefana Czarnieckiego, za³o¿onej przez M. Depczyñskiego i Dru¿yny im. Leszka Czarnego.
Wbrew pocz¹tkowym w¹tpliwoœciom nowa oferta programowa skierowana do m³odego pokolenia, polegaj¹ca na rozszerzeniu tradycyjnego programu „Soko³a” o treœci bojowo-niepodleg³oœciowe, spotka³a siê z ¿ywym odbiorem. Obok zapoznawania siê z ide¹ skautow¹, pog³êbiania i kszta³cenia, dru¿yny dodatkowo prowadzi³y dzia³alnoœæ samokszta³ceniow¹ w zakresie jêzyka polskiego i historii Polski. Wprowadzano tak¿e treœci, które zawierano zazwyczaj w haœle szkolenia wojskowo-rycerskiego. Realizowano je poprzez szkolenie
z musztry, obozownictwa, terenoznawstwa, pionierki, sygnalizacji, marszów ubezpieczonych, podchodów itp.30.
Patrz¹c na te treœci z perspektywy dnia dzisiejszego, mo¿na powiedzieæ, i¿ by³y to typowe zajêcia skautowo-harcerskie. Jednak jeœli zwa¿ymy na czas i warunki, w których przysz³o
te zajêcia realizowaæ, to przekonamy siê, ¿e nabieraj¹ one zupe³nie innego, g³êbszego znaczenia. Wszystkie razem wziête sk³adaj¹ siê na program przygotowuj¹cy m³odego cz³owieka do warunków przysz³ego pola walki. Starano siê zrealizowaæ, nie zawsze rzeczywisty cel,
wyszkoliæ ¿o³nierza. W tym miejscu nasuwa siê kolejna refleksja. W wielu opracowaniach
traktuj¹cych o pocz¹tkach harcerstwa, ich autorzy staraj¹ siê szczególnie mocno akcentowaæ elementy programu, maj¹ce sk³adaæ siê na szkolenie militarne. Wydaje siê, ¿e tym, co
by³o oryginalnym pomys³em twórców skautingu europejskiego oraz polskiego harcerstwa,
by³o osi¹gniêcie g³ównego celu, jakim mia³ staæ siê wszechstronnie przygotowany m³ody
cz³owiek (ch³opak i dziewczyna), maj¹cy byæ przede wszystkim dobrym obywatelem swego pañstwa. Mo¿liwoœæ wykorzystania tych umiejêtnoœci do walki zbrojnej by³a raczej spraw¹ wtórn¹. To nie by³ przypadek, ¿e twórcy Szarych Szeregów, harcerstwa dzia³aj¹cego
w konspiracji w latach 1939-1945, tak bardzo dbali, aby kilkunastoletni harcerze i harcerki
nie zasilali organizacji bojowych. Czym innym by³y ich decyzje po uzyskaniu pe³noletnoœci.
Program skautowy sta³ siê równie¿ atrakcyjny dla takich interesuj¹cych grup, jak konspiracyjna organizacja „¯uawi”, bêd¹ca nawi¹zaniem do legendarnego oddzia³u „¿uawów
œmierci” z okresu powstania styczniowego, dzia³aj¹ca od 1912 roku i realizuj¹ca stricte wojskowo-konspiracyjny program, jak te¿ wprowadzaj¹ca go w ¿ycie m. in. przez gromadzenie
broni i organizowanie akcji sabota¿owych31. Grupê tê stworzy³ i kierowa³ ni¹ Jan K¹kolewski32. Ju¿ w wieku szkolnym bardzo aktywnie w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.
W 1908 roku za³o¿y³ wojskowo-wywiadowcz¹ organizacjê „Bia³y Orze³”, która skupia³a
m³odzie¿ z poznañskiego Œródmieœcia, Je¿yc i G³ównej. Ch³opcy zafascynowani byli „uprawianiem ma³ego sabota¿u”, lecz poza tym organizacja niczego innego nie proponowa³a. K¹kolewski opowiada³ siê za taktyk¹ partyzanck¹ i rozpocz¹³ szkolenie o charakterze wojskowym skupionej wokó³ siebie czterdziestoosobowej grupy m³odzie¿y. Obowi¹zywa³o j¹ œlepe pos³uszeñstwo dowódcy. Niepos³uszeñstwo mia³o byæ karane œmierci¹ - kara ta nie by³a
jednak wymierzona z braku przypadków niepos³uszeñstwa.33 K¹kolewski kontaktowa³ siê
z przedstawicielami tajnej Obrony Narodowej, którzy uznali takie kursy za przedwczesne.
Sytuacja zmieni³a siê w grudniu 1913 roku, kiedy to z przywództwa zrezygnowa³ Jan K¹kolewski zmobilizowany do wojska. Jego miejsce zaj¹³ najpierw J. Otomañski, a potem Bronis³aw Paw³owski, obaj dzia³aj¹cy w „Iskrze”. Dotychczasowy profil dzia³ania grupy nie zosta³
przez nich zaakceptowany. Wyjœciem z sytuacji by³a propozycja przekszta³cenia siê w dru¿ynê skautow¹, która przesz³a do historii poznañskiego harcerstwa jako 4. Dru¿yna Skautowa im. W³adys³awa Jagie³³y. Historia powstania tej dru¿yny potwierdza tezê œwiadcz¹c¹
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o tym, jak bardzo z³o¿ony i wielop³aszczyznowy by³ proces kszta³towania siê polskiego
skautingu w Wielkopolsce.
W tym miejscu pora przedstawiæ, jak zorganizowane by³y wówczas dru¿yny skautowe.
Najmniejsz¹ ich jednostk¹ organizacyjn¹ by³ zastêp, sk³adaj¹cy siê z 7-10 cz³onków. Na czele zastêpu sta³ wybierany, spoœród kolegów, zastêpowy. Od samego pocz¹tku sta³o siê tradycj¹, ¿e zastêpy przyjmowa³y nazwy pochodz¹ce od nazw zwierz¹t i ptaków, dziewczêta
dodatkowo od nazw kwiatów. Symbol zastêpu umieszczany by³ na trójk¹tnym proporcu,
który podczas zajêæ nosi³ zastêpowy. Aurê tajemniczoœci podkreœla³ zwyczaj przybierania
przez skautów pseudonimów. Dwa zastêpy tworzy³y pluton z plutonowym na czele. Z kolei dwa plutony, czyli cztery zastêpy, tworzy³y dru¿ynê. Jak ju¿ wspomina³em, dru¿yna wybiera³a swego patrona - bohatera, którym najczêœciej by³a postaæ z historii Polski (w³adca lub
przywódca polityczny). Dru¿yn¹ kierowa³ dru¿ynowy, a jego organem doradczym by³a rada dru¿yny (przyboczny, plutonowi i zastêpowi). W miarê rozrastania siê ruchu, cztery dru¿yny tworzy³y hufiec. Marzeniem ka¿dej dru¿yny by³o posiadanie w³asnego sztandaru. Najczêœciej umieszczano na nim nazwê dru¿yny oraz symbole dru¿yny, np. wizerunek lub inicja³y bohatera dru¿yny.
Niejednokrotnie zastanawiano siê nad tym, dlaczego w³aœnie w zaborze pruskim idea
skautowa znalaz³a tak dobry grunt do rozwoju. W 1913 roku w kilkunastu dru¿ynach zrzeszonych by³o kilkuset skautów i skautek. Nie znaczy to jednak, ¿e ruch skautowy nie napotyka³ tu problemów.
Ryszard Wosiñski, podsumowuj¹c ten okres rozwoju wielkopolskiego skautingu, zwróci³ uwagê na nastêpuj¹ce zagadnienia:
– powstanie skautingu by³o wynikiem œwiadomych dzia³añ organizacyjnych dzia³aczy
Zwi¹zku Soko³ów Polskich w Pañstwie Niemieckim, Towarzystwa Tomasza Zana, „Iskry”,
„Zarzewia” i innych zainteresowanych prac¹ z m³odzie¿¹ m³odsz¹,
– skauting by³ form¹ pracy pozwalaj¹c¹ uzyskaæ wp³yw na szerokie rzesze m³odzie¿y
ucz¹cej siê i pracuj¹cej,
– Zwi¹zek Soko³ów Polskich w Pañstwie Niemieckim przej¹³ rolê g³ównego koordynatora,
– skauting powsta³ jako organizacja pozaszkolna,
– mimo pierwotnych bardzo silnych wp³ywów galicyjskich wypracowa³ w³asne formy
i metody organizacyjne i programowe,
– motywem przewodnim dzia³ania skautingu polskiego pod zaborem pruskim by³a walka z germanizacj¹, a reakcj¹ by³y represje ze strony administracji pruskiej34.
Czas tzw. wielkiej wojny (I wojny œwiatowej)
Pierwszy kryzys dobrze rozwijaj¹cego siê ruchu skautowego na ziemiach polskich bêd¹cych pod zaborem pruskim zwi¹zany by³ z wybuchem tzw. wielkiej wojny. Szczególnie dotkliw¹ by³a mobilizacja m³odych ludzi do wojska i wys³anie ich na front. Mobilizacja objê³a
tzw. starszyznê skautow¹, tj. instruktorów. Zagro¿enie mog³o dotkn¹æ tak¿e m³odszych
skautów, którzy mogli paœæ ofiar¹ takich inicjatyw w³adz niemieckich, jak zapisy na wyjazd
na zachód, czy tworzenie tzw. schippenregimentów maj¹cych prowadziæ prace ziemne,
równie¿ te zwi¹zane z przygotowaniem Poznania jako twierdzy zdolnej do obrony przez
atakiem wojsk rosyjskich. Niemal z dnia na dzieñ dru¿yny i hufce zosta³y pozbawione dru¿ynowych i komendantów. Podejmowano ró¿ne próby, aby nie utraciæ dotychczasowego
dorobku, ale jednoczeœnie mo¿na by³o zaobserwowaæ próby radykalizacji programu, zmierzaj¹ce do przygotowania skautów do niepodleg³oœciowej walki zbrojnej.
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Dru¿yna Skautowa im. Leszka Bia³ego jako Klub Sportowy „Wis³a” - 1915 r.

We wrzeœniu grupa dzia³aczy „Soko³a” i skautingu, do której nale¿eli: K. Zakrzewski, K.
Rzepecki, A. Wysocki, B. Szeffer, St. Nogaj, J. Jêczkowiak za³o¿y³a Towarzystwo Obrony
Narodowej (TON). Przes³ank¹ sk³aniaj¹ca do za³o¿enia tej organizacji by³o za³o¿enie, ¿e armia rosyjska pobije wojska niemieckie na froncie wschodnim i tym sposobem Poznañ stanie
siê czêœci¹ pañstwa rosyjskiego. W takiej sytuacji cz³onkowie TON-u mieli wspó³pracowaæ
z dowódcami rosyjskimi. Do najbardziej aktywnych nale¿a³a bojówka dzia³aj¹ca pod kryptonimem „Sêp”, któr¹ dowodzi³ Stanis³aw Nogaj, a jej cz³onkami byli m. in. J. Jêczkowiak,
B. Szeffer, J. Sporakowski. Dzisiaj wydaje siê dziwnym sens istnienia takiej organizacji, lecz
wtedy „wojna powszechna” wyzwala³a ró¿ne marzenia i konfiguracje. Co prawda nie by³ to
ruch masowy, ale œwiadcz¹cy o istnieniu wtedy w Poznaniu fermentu politycznego. Zapewne brak doœwiadczenia w pracy konspiracyjnej, albo doskona³a znajomoœæ œrodowiska
przez policjê niemieck¹ spowodowa³y, ¿e kierownictwo TON-u, aby przeciwdzia³aæ aresztowaniom rozwi¹za³o je w grudniu 1914 roku.
To prawdopodobnie wtedy zaczê³a siê konspiracyjna „kariera” Stanis³awa Nogaja, który zainicjowa³ g³ównie dzia³alnoœæ dru¿yny im. Mieczys³awa Pierwszego jako ko³a sportowego. Pomys³ ten zosta³ podchwycony tak¿e przez innych instruktorów. Atmosfera stanu wojennego nie sprzyja³a realizowaniu tradycyjnych form dzia³ania, ale ¿eby nie traciæ kontaktu
z m³odzie¿¹, zaproponowano zajêcia sportowe. Mobilizacja objê³a miêdzy innymi komendanta Hufca „Piast”, Wincentego Wierzejewskiego, wspó³twórcê poznañskiego skautingu.
Gdy zosta³ ranny, zdezerterowa³ z niemieckiego wojska i jeszcze w 1914 roku wróci³ potajemnie do Poznania. Warunki ¿ycia wojennego nie pozwoli³y na kontynuacjê otwartej pracy dru¿yn. Prawdopodobnie bardziej radykalnym instruktorom skautowym nie wystarcza³y ju¿ zajêcia sportowe. Oni chcieli pójœæ dalej. To dlatego Wierzejewski poleci³ tworzyæ now¹ formê organizacyjn¹ w postaci zakonspirowanych dziesi¹tek bojowych, dzia³aj¹cych pod
has³em „Biæ wroga z ukrycia”. Te dziesi¹tki bojowe. sk³adaj¹ce siê z zaprzysiê¿onych i wy-
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próbowanych skautów, sta³y siê zaczynem powsta³ej w 1918 roku organizacji - Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego (POW ZB).
Spoœród piêciu, zorganizowanych z pocz¹tkiem 1915 roku, skautowych dziesi¹tek bojowych, dwie wywodzi³y siê z 1.. Dru¿yny Skautów im. Boles³awa Chrobrego. Dowódcami
pierwszych dwóch dziesi¹tek, sk³adaj¹cych siê wy³¹cznie z cz³onków tej dru¿yny byli: Alfons
Radomski i Józef Jêczkowiak. Cz³onkami zaœ druhowie: Józef Czaplicki, Antoni Kubiaczyk,
Stefan Lange, Kazimierz Nagrajkowski, W³odzimierz Miklaszewski, Stanis³aw Olejniczak,
Tadeusz Plebañski Tadeusz Skowroñski, Franciszek Skibiñski, Czes³aw Sobkowiak, Roman
Urbaniak, Feliks WoŸniak, Sylwester Wêglarz Jan Wêc³awski, Wac³aw Turkiewicz i inni.
Zadaniem skautowych dziesi¹tek bojowych by³o: uchylanie siê od s³u¿by wojskowej
w szeregach armii zaborczej, propagowanie dezercji i u³atwianie jej przez dostarczanie fa³szywych dokumentów, opieka nad dezerterami, wywiad, zbieranie i wykradanie z magazynów wojskowych amunicji, zarzucanie Poznania i okolicy ulotkami o treœci antyniemieckiej35.
Wobec silnego wzrostu zainteresowania, powo³ano do ¿ycia dalsze skautowe dziesi¹tki
bojowe, a ich kierownikami byli cz³onkowie dru¿yny, druhowie Roman Urbaniak, Tadeusz
Skowroñski i Jan Wêc³awski. Równie¿ i na prowincji, w Koœcianie z inicjatywy Janusza Czaplickiego - cz³onka 1. Dru¿yny, zorganizowano dziesi¹tkê bojow¹.
Fakt powstawania dziesi¹tek bojowych œwiadczy³ o tym, ¿e wojna sta³a siê okolicznoœci¹
sprzyjaj¹c¹ zainteresowaniu siê organizacji skautowej szkoleniem i dzia³alnoœci¹ bojow¹. Ju¿
nie gry terenowe i laski skautowe, ale rzeczywiste szkolenie wojskowe mia³o staæ siê istotnym elementem programu. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ta czêœæ programu adresowana
by³a do najstarszych cz³onków organizacji. M³odzie¿ gimnazjalna i licealna by³a chroniona.
Zdawano sobie sprawê, ¿e dzia³anie te mog³y skoñczyæ siê aresztowaniem, d³ugoletnim wiêzieniem, a nawet œmierci¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas by³ wojenny i wystêpowanie przeciwko w³adzy mog³o koñczyæ siê tak radykaln¹ jej reakcj¹.
Zapewne konspiracyjne warunki spowodowa³y, ¿e napotykamy dzisiaj na niejednorodne Ÿród³a dotycz¹ce powstawania grup bojowych. Józef Jêczkowiak w swym pamiêtniku napisa³, ¿e […] w czwartym kwartale 1914 roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” z inicjatywy Karola Rzepeckiego36 zaczê³o tworzyæ w Poznaniu konspiracyjne [tak zwane] dziesi¹tki bojowe do
ewentualnego wyst¹pienia zbrojnego w korzystnej sytuacji przeciwko Niemcom. Ruch ten przeszed³ równie¿ do skautingu. Bogdan Szefer powo³ywa³ starszych skautów na „dziesiêtników” i poleci³ im organizowaæ w³asne dziesi¹tki. Gdzieœ w listopadzie lub na pocz¹tku grudnia tego roku zorganizowa³em równie¿ tak¹ dziesi¹tkê[…]37. Co ciekawe Józef Jêczkowiak tak¿e twierdzi³, ¿e
rzeczywistym kierownikiem - dowódc¹ grup by³ Wincenty Wierzejewski, który potrafi³
skonsolidowaæ ow¹ formê konspiracji, powstaj¹c¹ pod auspicjami ró¿nych organizacji, poniewa¿ tak¿e cz³onkowie Towarzystwa Tomasza Zana je tworzyli.
Grupy te nie dzia³a³y zbyt d³ugo, poniewa¿ ich pracê dezorganizowa³ pobór kolejnych
roczników do wojska, a tak¿e fakt, ¿e Niemcy odnosi³y zwyciêstwa na frontach I wojny œwiatowej i nic nie wskazywa³o na to, ¿e wyjd¹ one z niej os³abione, a tylko w takiej sytuacji ewentualne powstanie zbrojne mia³o jak¹kolwiek szansê powodzenia. Wed³ug Jêczkowiaka najd³u¿ej dzia³a³a dziesi¹tka, wywodz¹ca siê z dru¿yny im. Mieczys³awa I, dowodzona przez
Stanis³awa Nogaja38. By³ to te¿ czas intensywnego szkolenia, które z pewnoœci¹ zaowocowa³o w czasie powstania.
Grupy bojowo-niepodleg³oœciowe nawi¹zywa³y wprost do pomys³u sprzed kilku lat, kiedy to w 1912 roku przyje¿d¿ali do Poznania emisariusze ró¿nych polskich organizacji paramilitarnych dzia³aj¹cych legalnie na terenie zaboru austriackiego, w sprawie organizowania
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i przygotowania dru¿yn strzeleckich. Jeden z nich, wys³annik Zwi¹zku Walki Czynnej, dotar³ w koñcu 1912 roku do Wincentego Wierzejewskiego, bêd¹cego wówczas przybocznym dru¿ynowego 1. Poznañskiej Dru¿yny Skautów „Piast” i przedstawi³ mu propozycjê
zorganizowania dru¿yn bojowych (strzeleckich). Wincenty Wierzejewski propozycji nie
przyj¹³, uznaj¹c, ¿e zorganizowanie ich wi¹za³oby siê dla samych zainteresowanych z du¿ym
niebezpieczeñstwem ze strony policji pruskiej. Przyjêto jednak uzgodnienia dotycz¹ce organizowania w przysz³oœci tajnych dru¿yn skautowych, których cz³onkami by³aby m³odzie¿
powy¿ej szesnastego roku ¿ycia, szkolona wojskowo w celu przygotowania jej do walk wyzwoleñczych.39 Wspomniana ju¿ Organizacja Bojowa by³a swoist¹ odpowiedzi¹ na tê propozycjê. Jej spektakularnym sukcesem by³o odbicie Wincentego Wierzejewskiego, aresztowanego w czasie przekraczania granicy niemiecko-szwajcarskiej, z wiêzienia znajduj¹cego siê
w Forcie Grolman40.
Oczywiœcie, mimo ¿e do 1915 roku skauting polski w zaborze pruskim dzia³a³ legalnie,
a raczej pó³legalnie, nie mo¿na by³o manifestowaæ tej sfery dzia³ania, zarówno ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo instruktorów i skautów, jak i na mo¿liwoœæ dostarczenia w³adzom pruskim oczywistego powodu do zdelegalizowania organizacji. Aby temu zapobiec, trzeba by³o niejednokrotnie uciekaæ siê do takich sposobów, jak choæby decyzja z jesieni 1913 roku,
dotycz¹ca wprowadzenia dla polskich skautów jednolitego umundurowania, ³udz¹co podobnego do mundurów cz³onków Deutsche Pfadfinderbund41. W hufcu „Piast” pozoracja
posz³a tak daleko, ¿e umieszczany w naro¿nikach ko³nierzyka bluzy inicja³ „P” jak „Piast”,
t³umaczono policji jako „Posen”.
Jednak¿e nie mo¿na by³o liczyæ na to, ¿e w³adze pruskie, tak administracyjne, jak i policyjne, d³ugo bêd¹ da³y siê „nabieraæ” na takie sposoby i tolerowa³y dzia³alnoœæ licznej i prê¿nie dzia³aj¹cej polskiej organizacji. Problem by³ wa¿ny, bowiem wbrew pozorom policja pruska nieomal od samego pocz¹tku istnienia skautingu polskiego w Poznaniu mia³a o nim wiadomoœci „z pierwszej rêki”. Niestety, okaza³o siê, ¿e niektórzy cz³onkowie dru¿yn dawali
siê z³apaæ na „lep” pieniêdzy, którymi p³acono za ka¿d¹ informacjê. […] Dziwnym zbiegiem
okolicznoœci wiedzia³a policja poznañska o ka¿dej pogadance, o ka¿dej wycieczce skautowej. Zaczêto siê wreszcie domyœlaæ, ¿e w organizacji musi siê znajdowaæ donosiciel, tembardziej bo wiedziano o tem, ¿e policja pruska posiada celem obserwowania ruchu m³odzie¿y polskiej osobne biuro agentów œledczych, mieszcz¹ce siê w mieszkaniu komisarza Frosta na £azarzu. „Orêdownik”,
pod dat¹ 27. 11. 12, pisze, ¿e agentom p³ac¹ Niemcy 300 marek pensji. Znalaz³ siê widocznie
ktoœ, kto za Judaszowe pieni¹dze gotów by³ zdradziæ swych towarzyszy. Zaczyna siê wzajemna
nieufnoœæ cz³onków wszystkich towarzystw m³odzie¿y poznañskiej. Im ktoœ w pracy gorliwszy, tem
bardziej podejrzewa siê go o chêæ' zakrycia nieczystych zamiarów.[…]42. Ciekawe, ¿e te akcje
policyjne nie odstrasza³y m³odych ludzi od wstêpowania do dru¿yn skautowych. Zapewne
zadzia³ m³odzieñczy duch przekory i chêæ prze¿ycia przygody, nawet pod groŸb¹ aresztu,
grzywny, czy wydalenia ze szko³y lub zwolnienia z pracy. Szkolenie wojskowe by³o wtedy
jedynie marginesem dzia³ania dru¿yn, podstawowym sensem by³a praca wychowawcza
i kszta³towanie postaw patriotycznych.
Od samego pocz¹tku organizatorzy ruchu skautowego starali siê o to, aby ruch by³ w pe³nym tego s³owa znaczeniu spo³ecznym. Chodzi³o g³ównie o to, aby nie zamykaæ siê w czterech œcianach harcówek czy innych lokali wykorzystywanych na zbiórki, ale aby dos³ownie
wychodziæ do ludzi. Nie chodzi³o te¿ tylko o promocjê ruchu, ale o to, aby realizuj¹c program patriotyczny, przypominaæ ludziom na przyk³ad o wielkich rocznicach, czy postaciach
z historii Polski. Niektóre z tych akcji mia³y wymiar spo³eczny. Tu¿ po formalnym zawi¹zaniu siê pierwszych jednostek skautowych, bo 20 grudnia 1912 roku, skauci w³¹czyli siê do
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Dru¿ynowi na odprawie - Zlot w Wierzenicy 1918 rok

akcji bojkotu niemieckich sklepów na rzecz robienia zakupów w sklepach polskich - „Swój
do swego”. Czas by³ szczególny, bowiem by³a to ostatnia niedziela przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, tzw. „z³ota niedziela”, w czasie której kupcy liczyli na lepsze zarobki. Skauci stawali przed niemieckimi sklepami i namawiali Polaków, aby poszli kupowaæ u polskich kupców. Co prawda akcja zakoñczy³a siê kilkunastoma aresztowaniami, ale jej wymiar spo³eczny i ekonomiczny warty by³ takiej ofiary. Wincenty Wierzejewski, który mia³ du¿e zdolnoœci plastyczne, zaprojektowa³ pocztówkê, któr¹ sprzedawali skauci, a dochód - oko³o 5000
marek, zosta³ przeznaczony na potrzeby Komitetu Niesienia Pomocy dla Bezdomnych
w Królestwie Kongresowym43. Podobnie rzecz siê mia³a ze wspó³prac¹ z Komitetem Przeciwalkoholowym. Akcje te, obok doraŸnych efektów, by³y bardzo pomocne w przekonywaniu skautek i skautów, ¿e idee przez nich wyznawane, to nie tylko zabawa, ale powa¿ne
anga¿owanie siê w problemy spo³eczne, a co najwa¿niejsze pomoc w ich rozwi¹zywaniu.
Kierownictwo skautingu w Wielkopolsce przyk³ada³o szczególn¹ uwagê do realizowania
programu patriotycznego, miêdzy innymi przez œwiêtowanie wa¿nych rocznic historycznych. 23 stycznia 1913 roku skauci w³¹czyli siê do obchodów 50. rocznicy powstania styczniowego, roznosz¹c blisko 1000 zaproszeñ na uroczystoœæ, która mia³a miejsce tego samego dnia w Bazarze. W paŸdzierniku 1917 roku, w szczególnie uroczysty sposób obchodzono w Poznaniu setn¹ rocznicê œmierci Tadeusza Koœciuszki. Z inicjatywy G³ównej Kwatery
Skautowej wydrukowano specjaln¹ okolicznoœciow¹ pocztówkê autorstwa Franciszka Tatuli z napisem: „W setn¹ rocznicê zgonu bohatera - skauci wielkopolscy”44. Wydrukowano tak¿e plakaty z wizerunkiem Tadeusza Koœciuszki oraz bia³o-czerwone chor¹giewki, które skautki i skauci rozprowadzali po domach w celu udekorowania okien. Centraln¹ uroczystoœci¹ by³ przemarsz ulicami Poznania, w którym masowo wziêli udzia³ skauci w mundurach i ze swoimi sztandarami. Ingerowa³a policja, która aresztowa³a H. Œniegockiego i czterech chor¹¿ych. Na marginesie trzeba zaznaczyæ, ¿e skautowe sztandary szczególnie dra¿-
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ni³y pruskich policjantów. Zachowa³o siê zdjêcie, na którym policjant próbuje odebraæ chor¹¿emu - skautowi sztandar G³ównej Kwatery Skautowej, bior¹cy udzia³ w procesji Bo¿ego
Cia³a w 1917 roku.
Niezwykle wa¿nym elementem ruchu skautowego by³y zajêcia odbywaj¹ce siê w terenie.
Obok wycieczek, wykapek45, czy wreszcie zlotów by³y te¿ wyjœcia. Wyjazdy na zajêcia terenowe organizowano w ten sposób, ¿e ka¿dy skaut „w cywilu” doje¿d¿a³ sam na miejsce
zajêæ i tam dopiero przebiera³ siê mundur. Pierwsze zajêcia terenowe odbyli, 3 maja 1913
roku, cz³onkowie dru¿yny im. Leszka Bia³ego w Daszewicach. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e okresem takich wyjazdów sta³o siê Œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego, czyli Zielone Œwi¹tki46.
W³aœnie w Zielone Œwi¹tki 1914 roku, w lasach g³uszyñskich odby³ siê I Zlot Skautów Wielkopolskich.47 Wspólne æwiczenia o charakterze manewrów wojskowych odbyli cz³onkowie dru¿yn hufca „Piast” oraz dru¿yn z Czempinia, Gniezna, Koœciana i Œremu. Od tego
czasu niemal¿e co roku, w okolicach Zielonych Œwi¹tek, skauci wielkopolscy spotykali siê na
swych zlotach. W procesie szkolenia owe gry wojenne odgrywa³y istotn¹ rolê w æwiczeniach i zgrywaniu dzia³ania zespo³ów skautowych. Jak na ówczesne warunki, kilkaset osób
uczestnicz¹cych w tych Zlotach by³o liczba imponuj¹c¹.
Niestety, smutna okazj¹ do zamanifestowania si³y i wielkoœci skautingu poznañskiego i nie
tylko, by³ pogrzeb Ksawerego Zakrzewskiego, który zmar³ 19 listopada 1915 roku.
W kondukcie pogrzebowym wziê³o udzia³ oko³o 600 skautek i skautów. Co ciekawe, policja pruska nie zareagowa³a na tê jawn¹ manifestacjê polskoœci.
Mówi¹c o obecnoœci skautów w spo³eczeñstwie, nie mo¿na zapominaæ o bardzo szczególnym sposobie promocji, któr¹ by³ mundur skautowy. Gdy dzisiaj ogl¹damy nieliczne zachowane zdjêcia z tamtego okresu, musi zadziwiæ fakt jednolitego umundurowania, co zwa¿ywszy na ówczesne okolicznoœci nie by³o spraw¹ ³atw¹. Elementem umundurowania by³
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m. in. kapelusz koloru szarego, wykonany z nieprzemakalnego p³ótna. Najczêœciej skauci
unosili skrzyd³o kapelusza, z prawej strony, do góry. Kapelusz mia³ tak¿e sznurek, zabezpieczaj¹cy przed zgubieniem go w czasie zajêæ. Kolejnym elementem umundurowania by³a
kurtka - bluza jednorzêdowa kroju wojskowego, wykonana z tkaniny w kolorze oliwkowym. Mia³a cztery kieszenie zewnêtrzne, zapinane na guziki, proste rêkawy i ko³nierzyk typu koszulowego zapinany pod szyj¹. Niektóre dru¿yny na patkach ko³nierzyka naszywa³y
albo element z kolorem dru¿yny, albo inicja³y patrona. Zwyczajem by³o te¿ naszywanie
oznaczenia stopni skautowych. Bluza by³a œci¹gana skórzanym pasem. Spodnie typu „pumpy”, zapinane by³y pod kolanami. Do tego noszono kolanówki i wysokie buty, czêsto podbijane, na wzór wojskowy, gwoŸdziami. Z pewnoœci¹ gwoŸdzie wzmacnia³y buty, ale tak¿e
skauci maszeruj¹c ulicami miasta, „zadawali” w ten sposób „szyku”. Dziewczêta nosi³y proste, zapinane z przodu spódnice, kolanówki i mocne buty. Wa¿nym elementem umundurowania by³a laska skautowa, wykonana najczêœciej z jesionowego drewna i maj¹ca wymiar
1,65 cm, co nie by³o bez znaczenia, bowiem d³ugoœæ laski równa³a siê d³ugoœci ówczeœnie
u¿ywanych karabinów. Przy u¿yciu laski skauci uczyli siê chwytów broni¹ i gdy póŸniej przysz³o im wzi¹æ do rêki prawdziwy karabin, umieli siê z nim obchodziæ. Warto podkreœliæ, ¿e
mundur skautów i skautek wielkopolskich ró¿ni³ siê od pierwowzoru angielskiego i galicyjskiego, i zbli¿ony do munduru skautów niemieckich. By³ to celowy zabieg, poniewa¿ z daleka nie mo¿na by³o odró¿niæ, czy ma siê do czynienia z grup¹ skautów niemieckich, czy polskich, ale tak¿e ³atwiej by³o pozyskaæ tkaninê na mundury. Skautki i skauci zdawali sobie
sprawê, ¿e mundur dodaje im powagi i podkreœla ich szczególn¹ rolê w spo³eczeñstwie. Nie
bez znaczenia by³ jednak jego koszt. By u³atwiæ skautom jego zakup, ale tak¿e, aby zapewniæ jednolitoœæ umundurowania, powo³ano w 1913 roku Komisjê Dostaw Harcerskich, która zajmowa³a siê produkcj¹ i sprzeda¿¹ akcesoriów skautowych (mundurów, odznak). Zdarza³o siê, ¿e skauci pozyskiwali sponsora, który finansowa³ zakup mundurów. Tak by³o
w 1913 roku w przypadku cz³onków dru¿yny „Piast”, którym mundury zafundowa³ znany poznañski kupiec J. £uczak.
Mundur skautowy mia³ stanowiæ podstawowy strój skautów, zatem jego krój, kolor, czy
materia³, z którego by³ wykonany, mia³y sprawdziæ siê przy ka¿dej pogodzie i w ka¿dej sytuacji. Krój mia³ byæ luŸny, by nie krêpowaæ ruchów. Wa¿ne by³o, by ka¿dy element umundurowania móg³ mieæ praktyczne zastosowanie. I tak np. kapelusz skautowy z za³o¿enia powinien posiadaæ szerokie rondo, by móc chroniæ, zarówno przed s³oñcem, jak i przed deszczem. W szczególnych przypadkach mo¿na by³o kapeluszem nabraæ wody (by³ nieprzemakalny). Bluza w kolorze khaki, szarym, granatowym lub zielonym, powinna byæ wygodna
i mieæ, na wypadek ch³odu, d³ugi rêkaw, który co do zasady jednak noszony by³ podwiniêty powy¿ej ³okci, bo ka¿dy zaœ skaut [...]podwija je na znak, ¿e jest w pogotowiu do spe³niania
nakazu swego has³a „B¹dŸ gotów”48. W przypadku polskich skautów by³o to zawo³anie
„Czuwaj”. Co wa¿ne, niemal¿e ka¿dy element skautowego munduru mo¿na by³o wykorzystaæ do innych praktycznych celów. Chusta, w razie koniecznoœci, z powodzeniem mog³a
s³u¿yæ za chustê trójk¹tn¹, u¿ywan¹ do zaopatrzenia ró¿nego rodzaju zwichniêæ, czy z³amañ. Bluza mundurowa, spódnica, czy spodenki mog³y staæ siê elementem prowizorycznych noszy, mog¹cych s³u¿yæ do transportu rannych. Takiego ich wykorzystywania uczono
tak¿e na zbiórkach. Równie szybko skauci poznañscy wybrali swój hymn. Siostra Wincentego Wierzejewskiego - Maria - podpowiedzia³a tekst wiersza Marii Konopnickiej „Ju¿ lipa
roztula”, do którego muzykê skomponowa³ tak¿e skaut, a zarazem organista z Leszna, Roman Bergner. Piosenka bardzo szybko siê przyjê³a i by³a œpiewana na zbiórkach i przy ogniskach. Za hymn harcerstwa wielkopolskiego uwa¿ana jest do czasów wspó³czesnych.
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Poznaj¹c charakterystykê skautingu z lat 1912-1918, bardzo czêsto odnosi siê wra¿enie,
¿e skauci i skautki spêdzali ca³y swój czas na manifestacjach, zlotach itp. Tymczasem tzw.
normalna zbiórka wskazuje, ¿e by³y to spotkania, na których umiejêtnie ³¹czono sprawy powa¿ne z zabaw¹. H. Œniegocki pozostawi³ nam opis zbiórki zastêpu, która odbywa³a siê raz
w tygodniu. Dru¿yna zazwyczaj spotyka³a siê raz w miesi¹cu. Zbiórkê rozpoczyna³ raport
(sprawdzenie obecnoœci) zastêpcy zastêpowego. Zwykle na pocz¹tku, je¿eli warunki na to
pozwala³y, œpiewano hymn narodowy albo skautowy. Nastêpnie zastêpowy podawa³ komunikaty i rozkazy dru¿yny lub instancji wy¿szych. Wa¿n¹ czêœci¹ zbiorki by³a gawêda,
w trakcie której poruszano wa¿ne dla skautów tematy. Gawêda zawiera³a równie¿ element
wychowawczy. W drugiej czêœci zbiórki proponowano l¿ejsze, ale po¿yteczne treœci, np. grê
Kim, polegaj¹c¹ na zapamiêtaniu jak najwiêkszej iloœci przedmiotów, które skaut móg³ zobaczyæ przez chwilê, zanim je zakryto. Uczono siê wykonywania wêz³ów lub odczytywania
znaków alfabetu Morse'a. Na koniec, w krêgu, ka¿dy skaut móg³ wnieœæ swoj¹ sprawê. Zazwyczaj zbiórkê koñczono piosenk¹.
Lata wojny i rozwijanie dzia³alnoœci konspiracyjnej tylko na czas jakiœ zahamowa³y rozwój organizacji skautowej. 2 kwietnia 1916 roku powo³ano do ¿ycia Miejscow¹ Komendê
Skautow¹, maj¹c¹ przede wszystkim kierowaæ poznañskimi dru¿ynami. Ostatecznie w³adzê komendy uzna³o osiem poznañskich dru¿yn (na jedenaœcie dzia³aj¹cych). Komendantem zosta³ mianowany Henryk Œniegocki. W 1916 roku na terenie Poznania realnie dzia³a³y dwa hufce: „Piast” i „Zorza”. W sk³ad pierwszego wchodzi³y: 1. Dru¿yna Skautowa
im. Boles³awa Chrobrego, 2. Dru¿yna Skautowa im. Kazimierza Wielkiego, 3. Dru¿yna
Skautowa im. Mieczys³awa Pierwszego i 4. Dru¿yna Skautowa im. W³adys³awa Jagie³³y.
Drugi hufiec, którego jednostki zaczyna³y dzia³alnoœæ w ramach „Soko³a”, wspó³tworzy³y:
5. Dru¿yna Skautowa im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego, 6. Dru¿yna Skautowa im. Jana
Henryka D¹browskiego, 7. Dru¿yna Skautowa im. Stefana Czarnieckiego i 8. Dru¿yna
Skautowa im. Jana Sobieskiego. Zadaniem Miejscowej Komendy Skautowej by³o koordynowanie i organizowanie ¿ycia skautowego nie tylko na terenie Poznania, ale niemal¿e ca³ej Wielkopolski. Warto wspomnieæ, ¿e w tym czasie skauci rekrutowali siê nie tylko spoœród uczniów szkó³, ale tak¿e spoœród m³odzie¿y (od 14. roku ¿ycia) pochodz¹cej z rodzin
rzemieœlniczych, kupieckich i robotniczych. Odprawy kierownictwa odbywa³y siê najczêœciej w mieszkaniu Henryka Œniegockiego. W tym te¿ czasie pojawi³ siê problem, który
ostatecznie doprowadzi³ do delegalizacji polskiej organizacji skautowej. Wszystko zaczê³o
siê od listu Henryka Œniegockiego do ówczesnego radcy policyjnego Gherkiego, w którym
zwróci³ siê o wydanie zgody na odbywanie wycieczek i wyg³aszanie pogadanek. Oficjalnie
argumentowano tê proœbê potrzeb¹ otoczenia opiek¹ dzieci ¿o³nierzy walcz¹cych na froncie. Policja pruska domyœli³a siê prawdziwego powodu proœby Œniegockiego, by³ on ju¿ bowiem doskonale znany policji ze swojej dotychczasowej dzia³alnoœci. Ostatecznie Gherke
zaproponowa³ w³¹czenie polskich skautów w sk³ad Ortsverband Jugendwehr. Zachowana korespondencja jednoznacznie przekonuje, ¿e policja niemiecka mia³a doskona³e rozeznanie co do celów i zadañ organizacji skautowej w Poznaniu. Skutkiem decyzji policji z 27
maja 1915 roku organizacja zosta³a zdelegalizowana. Nie oznacza³o to jednak przerwania
dzia³alnoœci. Jak przys³owiowe grzyby po deszczu zaczê³y w Poznaniu powstawaæ kluby
sportowe, których dzia³alnoœæ by³a dozwolona. W rzeczywistoœci by³y to zastêpy i dru¿yny skautowe. Dla przyk³adu - dru¿yny hufca „Zorza”, decyzj¹ ówczesnego komendanta
Antoniego Wysockiego, zosta³y zamienione w Towarzystwa Sportowe „Wis³a” i „Czarni”. Stanis³aw Nogaj i cz³onkowie dru¿yny im. Mieczys³awa Pierwszego utworzyli Towarzystwo Sportowe „Unia”. Inn¹ formê dzia³alnoœci konspiracyjnej wymyœlili dzia³acze
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TTZ-u, którzy z jednej z dru¿yn gimnazjalnych stworzyli Towarzystwo Samokszta³c¹cej siê
M³odzie¿y z Zenonem Kosidowskim na czele. W 1915 roku obie te organizacje siê po³¹czy³y.
Warto jednak podkreœliæ, ¿e w tym szczególnym czasie zajmowano siê nie tylko konspiracj¹ niepodleg³oœciow¹. Miejscowa Komenda programowo dba³a tak¿e o rozwój swych
cz³onków w duchu skautingu. Wydawano drukiem i kolportowano do dru¿yn regulaminy,
œpiewniki i ró¿nego rodzaju instrukcje skautowe. Ciekaw¹ inicjatyw¹ by³o powo³anie Grona
Nauczycielskiego. Program skautowy od samego pocz¹tku uwzglêdnia³ tak¿e naukê jêzyka
polskiego, polskiej historii i geografii. Do realizacji tego celu niezbêdni byli nauczyciele, którzy wspomagali w tym dziele instruktorów. Ide¹ skautingu starano siê zainteresowaæ nie tylko m³odzie¿. Miejscowej Komendzie Skautowej zale¿a³o na jak najszerszym poparciu spo³ecznym. W tym celu powo³ano do ¿ycia Komitet Obywatelski, bêd¹cy pierwowzorem dla
póŸniejszych Rad Przyjació³ Harcerstwa. Chodzi³o g³ównie o promowanie skautingu w ró¿nych œrodowiskach, a tak¿e o materialne wsparcie dru¿yn. Na czele Komitetu Obywatelskiego stan¹³ Bernard Chrzanowski, bêd¹cy niew¹tpliwie autorytetem uznawanym w wielu
œrodowiskach49.
Dzia³ania Miejscowej Komendy Skautowej udowodni³y, ¿e istnieje realna potrzeba koordynacji jednostek skautowych, ale tak¿e pomocy we wzbogacaniu form pracy programowej.
Potwierdzeniem tego by³o powo³anie, 3 grudnia 1916 roku, G³ównej Kwatery Skautowej na
Rzeszê Niemieck¹ z siedzib¹ w Poznaniu, obejmuj¹cej swym zasiêgiem Wielkopolskê, Pomorze, Kujawy oraz polskie œrodowiska w Berlinie i Westfalii. Na czele G³ównej Kwatery Skautowej stan¹³ Kazimierz Syller - jako jej przewodnicz¹cy. G³ówna Kwatera maj¹c na uwadze intensyfikacjê dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej, której ju¿ nie mo¿na by³o zatrzymaæ, oficjalnie
i w szerszym zakresie w³¹czy³a szkolenie wojskowe do programu prac dru¿yn.
Mimo wojennych warunków oraz problemów i utrudnieñ z nich wynikaj¹cych, skauting
w Wielkopolsce nadal siê rozwija³. Do grudnia 1918 roku powsta³y w Poznaniu kolejne dru¿yny, w tym: 12. Dru¿yna Skautowa im. Bartosza G³owackiego na Górczynie, 13. Dru¿yna
Skautowa im. hetmana Jana Zamoyskiego50, 14. Dru¿yna Skautow¹ im. gen. Józefa Ch³opickiego, 17. Dru¿yna Skautowa im. Jana Kiliñskiego, 19. Dru¿yna Skautowa - harcerzy im.
Adama Mickiewicza, 20. Dru¿yna Skautowa im. gen. Józefa Longina Sowiñskiego51.
Z równym powodzeniem ruch skautowy rozwija³ siê w tzw. terenie. To jest zreszt¹ jedna z charakterystycznych cech skautingu polskiego w czasie zaboru pruskiego. Tradycyjnie
skauting kojarzony jest, szczególnie w pierwszym okresie, z wielkimi miastami (Lwów,
Kraków, Warszawa, Poznañ), ale w Wielkopolsce by³ to proces równoleg³y.
Ju¿ pod koniec 1911 roku powsta³a w Szamotu³ach Dru¿yna Skautowa im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego, któr¹ kierowa³ Maksymilian Ciê¿ki52. Rzeczywistym inicjatorem za³o¿enia dru¿yny by³ dr Norbert Œwita³a, dzia³acz ruchu abstynenckiego, utrzymuj¹cy kontakty
z podobnymi œrodowiskami w Galicji, a tym samym z rodz¹cym siê tam skautingiem polskim.
Formalnie pierwsza dru¿yna skautowa w Pleszewie powsta³a w 1913 roku, ale informacje o tym ruchu dociera³y do miasta ju¿ na prze³omie 1911 i 1912 roku za poœrednictwem
ksiêdza Kazimierza Niesio³owskiego, tak¿e dzia³acza ruchu abstynenckiego. W krêgu jego
znajomych znajdowali siê: A. Ma³kowski, E. Piasecki i T. Strumi³³o. Tak wiêc w czerwcu
1913 roku powsta³a w Pleszewie Dru¿yna Skautowa im. Kazimierza Pu³askiego.
Si³a ostrzeszowskiego harcerstwa, trwaj¹ca do dzisiaj, mia³a swe Ÿród³a w powstaniu tzw.
ugrupowania skautowego, dzia³aj¹cego przy miejscowym oddziale Towarzystwa Polskiej
M³odzie¿y Rzemieœlniczej. Sta³o siê to z inicjatywy miejscowego kupca Wac³awa Cieplika,
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Na bezdomnych. Pocztówka skautowa.
Rys. Wincenty Wierzejewski

podró¿uj¹cego s³u¿bowo do Londynu, gdzie mia³ okazjê spotkaæ siê z ruchem skautów brytyjskich. Formalnie 1. Dru¿yna Skautowa im. Tadeusza Koœciuszki powsta³a w Ostrzeszowie w 1914 roku, a jej dru¿ynowym by³ Witold Modrzejewski.
Poniek¹d naturalnym œrodowiskiem rodz¹cego siê w 1912 roku skautingu w Œremie by³o miejscowe gimnazjum. Organizacyjn¹ pieczê nad pierwszym plutonem skautowym sprawowa³ oddzia³ Towarzystwa Tomasza Zana. Grupie tej przewodzi³ Kazimierz Kujawiñski.
Podobnie rzecz siê mia³a we Wschowie. Równie¿ pod auspicjami TTZ-tu, jego cz³onek Teofil Jórga, na pocz¹tku 1913 roku, za³o¿y³ pierwsz¹ dru¿ynê w Lesznie. Ten sam instruktor
utworzy³ wiosn¹ 1912 roku zal¹¿ek dru¿yny skautowej w Koœcianie, która formalnie powsta³a jesieni¹ 1913 roku jako 1. Dru¿yna Skautowa im. Jana III Sobieskiego. Na jej czele
stan¹³ Józef Kamiñski. Ciekawym by³ fakt, ¿e skauci wywodzili siê tu g³ównie ze œrodowisk
robotniczych i rzemieœlniczych. Wiosn¹ 1913 roku powsta³a, przy miejscowym gimnazjum,
Dru¿yna Skautowa im. Stefana Batorego w Czempiniu. Dru¿ynowym zosta³ Mieczys³aw
Chudziñski.
Pocz¹tki skautingu w GnieŸnie siêgaj¹ 1913 roku, kiedy to w jednym z pomieszczeñ nale¿¹cych do koœcio³a pw. œw. Jerzego (miejsce nieprzypadkowe) odby³o siê spotkanie organizacyjne. Na pocz¹tku 1913 roku odwiedzi³ miasto Tadeusz Strumi³³o i spotka³ siê z przedstawicielami organizacji narodowych. Owocem tego spotkania by³o powo³anie, 10 marca
1913 roku, 1. Dru¿yny Skautowej „Lech”, na czele której stan¹³ Piotr Sebel. Dla odwrócenia uwagi w³adz pruskich, a w szczególnoœci policji, dru¿yna oficjalnie przyjê³a nazwê Sportowy Klub „Lech”. Cz³onkowie dru¿yny na tajnych zbiórkach, oprócz æwiczeñ w terenie
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(terenoznawstwo, sygnalizacja, musztra) prowadzonych na Dalkach, uczyli siê historii i jêzyka polskiego. W 1914 roku dru¿yna zwiêkszy³a liczebnoœæ do 100 cz³onków. 14 lutego
1914 roku na wzgórzu Lecha pierwsi gnieŸnieñscy skauci z³o¿yli przyrzeczenie skautowe.
Pocz¹tki harcerstwa w W¹growcu zwi¹zane s¹ z tajnym Towarzystwem Tomasza Zana,
dzia³aj¹cym przy Gimnazjum Mêskim i siêgaj¹ tak¿e 1913 roku. Z kolei w Ostrowie inicjatywa zorganizowania dru¿yny skautowej siêga 1911 roku. Wówczas jej prekursorzy - Jan
Jachowski i Leon Soko³owski - przenieœli ideê skautingu ze Lwowa do Ostrowa. Ju¿ w 1913
roku powsta³a 1. Dru¿yna Skautowa im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego, której dru¿ynowym
zosta³ Kazimierz Laskowski.
W 1913 roku Wincenty Wierzejewski, z powodów zawodowych, przebywa³ w Œremie.
Pobyt ten wykorzysta³ równie¿ na promocjê skautingu, którym zarazi³ Wac³awa Nowaka
i Stanis³awa Koralewskiego. Efektem ich wspó³pracy by³o powstanie, 13 kwietnia 1913 roku, Dru¿yny Skautowej im. Tadeusza Rejtana, której dru¿ynowym zosta³ Marian Kujawiñski. W tym samym roku powsta³a Dru¿yna Skautowa im. Jana III Sobieskiego w pobliskim
Dolsku. W 1916 roku w Œremie powsta³a kolejna Dru¿yna Skautowa im. Przemys³awa.
Informacje o skautingu przywióz³ do Jarocina Kazimierz Szadkowski, w³aœciciel jarociñskiej drogerii, który utrzymywa³ kontakty handlowe z Galicj¹. We Lwowie pozna³ Antoniego Ma³kowskiego i zapozna³ siê z za³o¿eniami skautingu. Zapragn¹³ rozpropagowaæ jego has³a w rodzinnym mieœcie. Wraz z kolegami zainicjowa³ powstanie w Jarocinie dru¿yny skautowej. 3 maja 1913 roku, w domu K. Szadkowskiego przy ulicy Wroc³awskiej odby³a siê
pierwsza zbiórka jarociñskich skautów. Do dziœ przypomina o tym, usytuowana na œcianie
budynku, pami¹tkowa tablica. Na spotkaniu zapad³a decyzja o utworzeniu dru¿yny skautowej. Nadano jej nazwê - 1. Dru¿yna Skautowa im. W³adys³awa Jagie³³y w Jarocinie. Na dru¿ynowego wybrano Wiktora Szkudliñskiego, a instruktorami zostali K. Szadkowski i Marian
Przybylski. W 1917 roku powsta³a w Jarocinie kolejna dru¿yna skautowa, im. ks. Józefa Poniatowskiego. Na jej czele stan¹³ Stanis³aw Chwieralski. Nowoœci¹ w umundurowaniu tych
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skautów by³a zmiana w nakryciu g³owy - kapelusz zast¹piono tutaj rogatywk¹ z polskim or³em, nawi¹zuj¹c¹ do ubioru legionistów, co bardzo podkreœla³o patriotyczny charakter dru¿yny.
18 maja 1916 roku, z inicjatywy Stefana Karowa, zosta³ za³o¿ony w Œrodzie Wlkp.
pierwszy zastêp skautowy, który w krótkim czasie przekszta³ci³ siê w dru¿ynê.
7 wrzeœnia 1917 roku w Kostrzynie zorganizowano Dru¿ynê Skautow¹ im. Tadeusza
Koœciuszki, z Ksawerym Kaczmarkiem na czele53.
Równolegle z rozwojem mêskiego (ch³opiêcego) ruchu skautowego rozwija³ siê skauting
¿eñski. Ten ruch napotyka³ na jeszcze wiêksze trudnoœci, spowodowane nie tylko ograniczeniami administracyjnymi, ale tak¿e obyczajowymi. Na pocz¹tku XX wieku dziewczêta nie
podlega³y pañstwowemu szkolnictwu œredniemu. Niektóre tylko uczêszcza³y do szkó³ prywatnych. Nie wypada³o wtedy, aby grupy dziewcz¹t np. samodzielnie wychodzi³y na wycieczki, czy inne zajêcia terenowe, a o wspólnym dzia³aniu z grupami skautów - ch³opców
nie wspomnê. Mimo tego, a mo¿e na przekór, ju¿ 29 listopada 1912 roku zaczê³a sw¹ dzia³alnoœæ 1. Dru¿yna Skautowa ¯eñska im. Emilii Plater, istniej¹ca pocz¹tkowo przy TTZ-cie.
Jej dru¿ynow¹ by³a druhna Janina £akiñska. W porozumieniu z Hufcem „Piast”, Maria
WoŸniakówna zorganizowa³a 3 marca 1913 roku, na bazie istniej¹cego zastêpu „Szarotek”, 2. Dru¿ynê Skautow¹ ¯eñsk¹ im. Wandy. PóŸniej dru¿yna zmienia³a patronkê na
Królow¹ Jadwigê. W styczniu 1914 roku powsta³a ju¿ 3. Dru¿yna Skautowa ¯eñska im.
Marii Konopnickiej. Jej inicjatorkami by³y cz³onkinie „Soko³a” i „Zorzy”. Z tego samego œrodowiska wywodzi³a siê 4. Dru¿yna Skautowa ¯eñska im. Emilii Szczanieckiej. Dru¿yna ta by³a pierwsz¹ ¿eñsk¹ dru¿yn¹ 2. Hufca „Zorza”. Z kolei na prze³omie lat 1917 i 1918 powsta³a 5. Dru¿yna Skautowa ¯eñska im. Wandy. To zapewne wtedy skautki z 3. dru¿yny obra³y sobie now¹ patronkê. Za³o¿ycielk¹ tej dru¿yny by³a Teresa Nowakowska.
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Te cztery dru¿yny skupia³y w 1917 roku 270 skautek. O dynamice rozwoju tej ga³êzi ruchu skautowego œwiadczy fakt, ¿e w 1918 roku skauting ¿eñski w Poznaniu zrzesza³ blisko
600 skautek. Ju¿ w 1915 roku powsta³o Naczelnictwo ¯eñskich Dru¿yn Skautowych54.
By³o to spowodowane faktem, ¿e równie¿ w wielkopolskich miasteczkach (Gniezno, Pleszew, Œroda, Inowroc³aw, Bydgoszcz, Ostrów Wlkp.) zaczê³y powstawaæ dru¿yny ¿eñskie.
Zbiórki skautek mia³y charakter tajny i zazwyczaj odbywa³y siê w prywatnych domach jednej z cz³onkiñ. Program dzia³ania obejmowa³ wiedzê o kulturze polskiej, kursy sanitarne,
orientacjê w terenie, a w póŸniejszym okresie tak¿e umiejêtnoœæ obchodzenia siê z broni¹.
Szczególnym wk³adem skautek w rozwój wielkopolskiego skautingu by³o uszycie w 1916
roku sztandaru G³ównej Kwatery Skautowej, wykonanego przez skautki z Dru¿yny im.
Królowej Jadwigi. Od tego czasu sztandar ten towarzyszy³ wszystkim uroczystoœciom patriotycznym na terenie Poznania, by³ te¿ ze skautami na dorocznych zlotach.
Z myœl¹ o jeszcze œciœlejszej koordynacji i wyznaczeniu kierunków dzia³ania, 3 grudnia
1916 roku powo³ano do ¿ycia G³ówn¹ Kwaterê Skautow¹ na Rzeszê Niemieck¹. Jedn¹
z pierwszych decyzji GKS-u by³o postanowienie o intensyfikacji szkolenia wojskowego, obejmuj¹cego w ró¿nym stopniu wszystkich cz³onków organizacji, tak ch³opców, jak i dziewczêta. Decyzjê tê nale¿y odbieraæ jako konsekwencjê ca³oœciowego planu przygotowañ starszych ch³opców, co chcia³bym bardzo mocno podkreœliæ, do czynnego w³¹czenia siê w walkê niepodleg³oœciow¹. Wojna rozgrza³a marzenia o wolnoœci. Owa mickiewiczowska „wojna powszechna”, mia³a staæ siê Ÿród³em wolnoœci Polski. Ta sama wojna podzieli³a jednak
œrodowiska niepodleg³oœciowe, co do kierunku, z którego owa wolnoœæ mia³a przyjœæ. Ze
zrozumia³ych wzglêdów, z ca³¹ pewnoœci¹, w zaborze pruskim niepodleg³oœci nie wi¹zano
z cesarzem niemieckim. Wyrazem tej swoistej dezorientacji politycznej by³a miêdzy innymi
akcja rozlepiania ulotek, które w okresie Œwi¹t Wielkanocnych 1917 roku pojawi³y siê na
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murach Poznania, Gniezna, Gostynia, Koœciana, Œremu i Œrody Wlkp. Wydrukowano na
nich tekst odezwy g³ównodowodz¹cego wojskami rosyjskimi, ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza, w której pad³y nastêpuj¹ce s³owa:... Przed pó³tora wiekiem ¿ywe cia³o Polski rozszarpano
na kawa³ki, ale dusza jej nie umar³a. ¯y³a ona nadziej¹, ¿e nadejdzie godzina zmartwychwstania
dla narodu polskiego i pojednania siê braterskiego z Wielk¹ Rosj¹. Wojsko rosyjskie niesie Wam
b³og¹ wieœæ owego pojednania. Niechaj siê zatr¹ granice, rozcinaj¹ce na czêœci naród polski. Niech
naród polski po³¹czy siê w jedno cia³o pod ber³em Cesarza Rosyjskiego! Pod ber³em tym odrodzi
siê Polska, swobodna w swej wierze, jêzyku i samorz¹dzie... 55
Analizuj¹c powy¿szy tekst oraz przywo³uj¹c jego propagowanie przez polskie organizacje niepodleg³oœciowe, w tym i skauting, trzeba stwierdziæ, ¿e g³ód wolnoœci musia³ byæ
bardzo silny, skoro decydowano siê, za cenê z³udnej samodzielnoœci, zamieniæ zale¿noœæ
od jednego zaborcy na zale¿noœæ od drugiego56. G³ówn¹ rolê w tej akcji odegrali skauci
z grupy niepodleg³oœciowej Stanis³awa Nogaja, czyli cz³onkowie 3. Dru¿yny Skautowej
im. Mieczys³awa I. Ulotki rozlepiano na gmachach urzêdów pruskich, a przede wszystkim policji, co spowodowa³o jej wzmo¿on¹ akcjê, która mia³a na celu ujawnienie sprawców. Kolporta¿ treœci odezwy mia³ byæ swoist¹ odpowiedzi¹ na orêdzie cesarza Wilhelma II i Franciszka Józefa, z 5 listopada 1916 roku, o utworzeniu (a raczej o jego zamiarze) Królestwa Polskiego i armii polskiej (Polnische Wehrmacht). Na dobr¹ sprawê, ten
drugi zamiar by³ podstawowym, chodzi³o o pozyskanie kolejnych ¿o³nierzy, których
mo¿na by by³o wys³aæ na front.
W niemal¿e wszystkich spektakularnych dzia³aniach, podejmowanych na terenie Poznania, bra³ udzia³ Stanis³aw Nogaj, który jawi siê jako postaæ barwna i stoj¹ca na pozycji zdecydowanej walki z zaborc¹. Taka postawa nie mog³a ujœæ uwadze pruskiej policji. Faktem jest,
¿e skauting poznañski by³ uwa¿nie przez ni¹ obserwowany, wszelkie wykroczenia by³y do-
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strzegane i wyci¹gano w stosunku do „winnych” daleko id¹ce konsekwencje. 31 lipca
1914 roku ukarano grzywn¹ Henryka Œniegockiego, a z kolei 21 stycznia 1918 roku
aresztowano i osadzono w wiêzieniu w³aœnie Stanis³awa Nogaja. Przypadek ten sta³ siê
powodem bardzo gor¹cej dyskusji, trwaj¹cej zreszt¹ do dzisiaj. Przypuszcza siê, ¿e
w trakcie przes³uchañ Nogaj "zacz¹³ mówiæ". Skutkiem tego policja znalaz³a siê w
posiadaniu informacji dotycz¹cych liczebnoœci, struktury i programu organizacji skautowej
w Poznaniu i w terenie. Wszystko to znalaz³o siê w raportach prezydenta policji pruskiej
w Poznaniu, które s¹ - paradoksalnie - dla nas dzisiaj podstawowym Ÿród³em informacji.57
Te w³aœnie dokumenty spowodowa³y ostr¹ krytykê Nogaja jako zdrajcy i agenta policji
pruskiej. Mimo istnienia owych raportów policyjnych, nie by³bym przekonany co do winy
tego niezmiernie dynamicznego dzia³acza i instruktora skautowego. W wielu przypadkach owe rewelacje z zeznañ takimi nie by³y - by pos³u¿yæ siê przyk³adem rzekomego
ujawnienia nazwisk przywódców skautingu poznañskiego.
W rzeczywistoœci by³y one znane Prezydium Policji, czego przyk³adem jest sytuacja
Henryka Œniegockiego, który po ka¿dej patriotycznej akcji by³ wzywany do gmachu policji, gdzie - jako przywódca tej organizacji - musia³ siê t³umaczyæ z udzia³u w nich skautów.
Postawê Nogaja t³umaczy siê tym, ¿e pragn¹c uzyskaæ zwolnienie œwiadomie „sprzedawa³” swe rewelacje, choæby te dotycz¹ce zakrojonych na szerok¹ skalê przygotowañ do
akcji sabota¿owej na rzecz armii rosyjskiej. Gor¹ca g³owa Nogaja, zwolennika tej koncepcji, o czym ju¿ pisa³em wy¿ej, mog³a wzbudziæ zaniepokojenie w³adz pruskich. Mam wra¿enie, ¿e po czêœci cel zosta³ osi¹gniêty, czego dowodem s¹ owe raporty. Istotnym jest
fakt, ¿e kierownictwo poznañskiego skautingu w tym czasie nie potêpi³o postawy m³odego konspiratora, o czym œwiadczy³y nadchodz¹ce wydarzenia, w czasie których zlecano
mu bardzo odpowiedzialne zadania.
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Zatrzyma³em siê na tym przypadku nieco d³u¿ej, bowiem - jak ju¿ wspomnia³em - wczeœniej s³aboœæ niektórych skautów, ale przede wszystkim coraz dotkliwsze represje ze strony
policji pruskiej musia³y doprowadziæ do najgorszego z rozwi¹zañ. W Zielone Œwi¹tki 1918
roku odby³ siê doroczny zlot w Wierzenicy. Wydawa³o siê, ¿e bêdzie to okazja do podsumowania kolejnego roku pracy i zaprezentowania planów na przysz³oœæ, a te rysowa³y siê
optymistycznie, przede wszystkim dlatego, ¿e obserwowano coraz wyraŸniejsze os³abienie
pañstwa niemieckiego, wyra¿aj¹ce siê wiadomoœciami z frontów I wojny œwiatowej, na których wojska niemieckie zaczê³y ponosiæ klêskê. Niestety, wszystkich zaskoczy³o rozporz¹dzenie dowódcy 5. Korpusu Armii gen. Fritza von Bock und Polacha:
Na mocy § 9 b. prawa o stanie oblê¿enia z 4 czerwca 1851 r. (G. S. S. 451) i ustawy Rzeszy
z 11 grudnia 1915 r. (R. G. BI. S. 813) postanawia siê w interesie publicznego bezpieczeñstwa
w obrêbie 5, korpusu armji, co nastêpuje:
§ 1. Wszystkie polskie towarzystwa skautów i skautek niniejszem rozwi¹zuje siê. Wszelka dalsza czynnoœæ tych towarzystw i przynale¿enie do nich, publiczne noszenie polskich odznak towarzyskich a mianowicie chor¹gwi, mundurów, czapek itp. s¹ zabronione.
§ 2. Przekroczenie powy¿szego rozporz¹dzenia poci¹ga za sob¹ karê do roku wiêzienia, o ile
istniej¹ce prawa nie przewiduj¹ wy¿szej kary wiêziennej - je¿eli zaœ zachodz¹ okolicznoœci ³agodz¹ce areszt lub karê pieniê¿n¹ do wysokoœci 1500 marek,
§ 3. Rozporz¹dzenie niniejsze obowi¹zuje z chwil¹ og³oszenia.
Poznañ, dnia 14 maja 1918 r.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ, ¿e rozporz¹dzenie to wywo³a³o g³êbokie oburzenie, nie tylko w œrodowisku skautów. Jak odebra³o je spo³eczeñstwo polskie, które jednomyœlnie wyrazi³o oburzenie i ¿al, zaœwiadczaj¹ artyku³y z ówczesnych polskich gazet, bowiem […] Spo³eczeñstwo polskie ukocha³o te szare dru¿yny skautowe i z serdeczn¹ ¿yczliwoœci¹
patrza³o na krzewi¹cy siê zdrowy ruch wœród m³odego pokolenia, na budzenie ducha dzielnoœci,
rycerskoœci i umi³owania idea³ów, W sprawnych i karnych zastêpach skautowych widzieliœmy doskona³¹ szko³ê obywatelsk¹ dla m³odzie¿y, widzieliœmy Ÿród³o moralnego zdrowia i hartu woli. Kto
z trosk¹ w sercu œledzi dzisiejsze warunkami wojny spowodowane rozpasanie moralne w pewnych
ko³ach m³odzie¿y - a znaj¹ je i Niemcy u siebie w zastraszaj¹cy sposób - ten odczuwa³ ruch skautowy wprost jako dobrodziejstwo, jako nieoceniony œrodek ochronny przeciwko demoralizacji bruku wielkomiejskiego. A wobec tego - pomijaj¹c ju¿ wszystko inne - pytamy, czy le¿y chocia¿by w interesie pañstwa zrywanie tak skutecznej tamy moralnoœci, czy w³adze wol¹, aby m³odzie¿ wa³êsa³a siê po ulicach zamiast wœród pól i lasów æwiczyæ cia³o i ducha w myœl idealnych zasad skautowych? […]58 Najwa¿niejsze jednak, ¿e nawet tak groŸnie brzmi¹ce rozporz¹dzenie nie przerwa³o pracy skautowej, o czym œwiadczy³o powstawanie nowych dru¿yn, zrzeszaj¹cych kolejne zastêpy skautek i skautów.
W 1915 roku G³ówna Kwatera Skautowa wyda³a cz³onkom organizacji pozornie zadziwiaj¹ce polecenie. Otó¿, rozkazano tym, których obejmowa³ pobór do wojska niemieckiego, aby tej s³u¿by... nie unikali!? Kierownictwo skautowe wychodzi³o z za³o¿enia, ¿e wobec
przewidywanego rozszerzania dzia³alnoœci wojskowej, najlepiej i najszybciej m³odych konspiratorów wyszkol¹… pruscy oficerowie. Polecono te¿, aby po przejœciu podstawowego
szkolenia, próbowaæ za wszelk¹ cenê z wojska zdezerterowaæ. Jak ju¿ nadmienia³em, dla
dezerterów organizowano daleko id¹c¹ pomoc.59 Akcja ta rozwija³a siê, anga¿uj¹c coraz
wiêcej skautek i skautów. Przygotowania do ewentualnego powstania zbrojnego zatacza³y
coraz szersze krêgi. W zasadzie nie by³o innej alternatywy, czego potwierdzeniem by³o powstanie 5 lutego 1918 roku Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego (POW ZP),
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której organizatorami i cz³onkami byli poznañscy skauci. Powstanie tej organizacji uwa¿am
za cezurê zamykaj¹c¹ pierwszy okres formowania siê i dzia³ania skautingu polskiego na ziemiach zaboru pruskiego.
By³ to zatem czas, w którym skauci systematycznie i programów przygotowywali siê do
walki o niepodleg³oœæ, nie zawsze precyzuj¹c, jak¹ drog¹ mia³a ona nadejœæ. Mo¿na przyj¹æ,
¿e istnia³y dwa kierunki organizacyjnej pracy. Pierwszy, w którym zwracano uwagê na stawianie oporu germanizacji i wynaradawianiu spo³eczeñstwa, przekazywanie wiedzy o Polsce i sposobie ¿ycia w wyzwolonym kraju, organizowanie akcji protestacyjnych i manifestacji patriotycznych. Te cele realizowano przez prowadzenie dzia³alnoœci konspiracyjnej
w szko³ach i organizacjach m³odzie¿owych, wœród których skauting szed³ najdalej. W dru¿ynach skautowych prowadzono zajêcia z jêzyka polskiego, historii i geografii Polski. Drugi
by³ ju¿ wyraŸnie nakierowany na przygotowanie do walki zbrojnej z pruskim zaborc¹, przekazywanie wiedzy wojskowej, dotycz¹cej budowy i obs³ugi broni, pomocy medycznej, ³¹cznoœci, obozownictwa, pionierki i sygnalizacji. W po³owie 1918 roku na terenie zaboru pruskiego dzia³a³o czynnie 10 000 skautek i skautów. Jak mia³o siê okazaæ za kilka miesiêcy, by³
to potencja³ gotowy do walki maj¹cej przywróciæ Wielkopolskê Rzeczypospolitej.
Przypisy
1. Idea skautingu by³a znana i rozwijana w pañstwie pruskim, co zreszt¹ by³o sprytnie wykorzystywane przez polskich instruktorów, szczególnie po 1916 roku, kiedy to polski skauting na
terenie zaboru pruskiego zosta³ zdelegalizowany.
2. J. Karwat, Od idei do czynu. Myœl i organizacje niepodleg³oœciowe w Poznañskiem w latach
1887 - 1919, Poznañ 2002, s. 85-86.
3. Cytujê za W. Jakubczyk, W poznañskim Bazarze 1838 - 1939, Poznañ 1986, s. 203. Na
marginesie warto zauwa¿yæ, jak bliski cytowanej, by³ fragment przemówienia wyg³oszonego
na inauguracji roku akademickiego w 1919 roku przez prof. Heliodora Œwiêcickiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznañskiego, w którym mówi³ do studentów: Strze¿cie siê szarzyzny ¿ycia, w którem nie ma wielkich ukochañ i s³oñc wielkich.
4. Problem ten ma ju¿ bogat¹ historiografiê. Patrz: Wojtkowski A., Zabór pruski w Powstaniu
Styczniowym, „Przegl¹d Historyczny” nr 34/2 R. 1937-38, s. 600-610; Polak B.,
Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863-1864, Poznañ 1982; Rezler M.,
Wielkopolanie pod broni¹ 1768-1921: udzia³ mieszkañców regionu w powstaniach
narodowych, Poznañ 2011.
5. Rozwiniêcie tego problemu znajdziemy w pracy J. Krasuskiego, Kulturkampf. Katolicyzm i liberalizm w Niemczech w XIX wieku, Poznañ 1963.
6. Zainteresowanych tym problemem zachêcam do przeczytania opracowania Biesiadki J.,
Gawlaka A., Kucharskiego Sz., Wojciechowskiego M., Twierdza Poznañ. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznañ 2006.
7. Pojêcia te wprowadzi³ do historiografii J. Karwat, w pracy Od idei do czynu. Myœl i organizacje
niepodleg³oœciowe w Poznañskiem w latach 1887 - 1919, Poznañ 2002
8. W. Jakubczyk, W poznañskim Bazarze..., s. 208.
9. J. Karwat, Od idei do czynu..., s. 178-179.
10. J. Karwat, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” zaboru pruskiego w d¹¿eniu do niepodleg³oœci,
„Dzieje najnowsze”, R. XXVI/1994, nr 4, s. 5.
11. Tam¿e, s. 163.
12. Cytujê za [Wid], Neofilaretyzm - Eulesis, „Brzask” Miesiêcznik M³odzie¿y Polskiej, nr 5, R.
3/1913, s. 162.
13. T. Alf-Tarczyñski, U Ÿróde³ polskiego skautingu, „Skaut - pismo ko³a harcerek i harcerzy z lat
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1910-1945”, Londyn 1973, nr 16, s. 5
14. Za oficjaln¹ datê powstania skautingu angielskiego przyjmuje siê datê 1 sierpnia 1907 roku,
kiedy to Robert Baden Powell, znany bohater wojenny, zabra³ 20 ch³opców na prywatn¹ wysepkê Brownsea, na po³udniu Anglii, na eksperymentalny 8. dniowy obóz w lesie, co nastêpnie
opisa³ w swojej ksi¹¿ce Scouting for Boys, wydanej w Londynie w roku 1908. Zatem zwa¿ywszy na fakt, ¿e na pocz¹tku XX wieku ró¿nego rodzaju informacje rozchodzi³y siê po œwiecie
nieco wolniej, fakt dotarcia na ziemie polskie informacji o angielskim skautingu w 1909 roku
uwa¿am za bardzo krótki.
15. Wyrok s¹du cytujê za T. Alf-Traczyñskim, U Ÿróde³…, s. 5.
16. Andrzej Ma³kowski (1888-1919) - jeden z g³ównych twórców harcerstwa, przet³umaczy³ na
jêzyk polski i zaadaptowa³ podrêcznik Baden-Powella - ksi¹¿ka zosta³a opublikowana w 1911
roku, by³ pierwszym redaktorem „Skauta”, w 1914-1915 s³u¿y³ w Legionach Polskich,
w 1916-1917 r. organizowa³ harcerstwo w USA, w 1918-1919 s³u¿y³ w Armii Polskiej „B³êkitnej” we Francji, zgin¹³ p³yn¹c z misj¹ do Odessy. Ju¿ w 1911 roku Ma³kowskiemu i kilku innym dzia³aczom sokolskim zaproponowano przygotowanie nowego wydania ksi¹¿ki o skautingu. Jednak¿e œmieræ Ma³kowskiego w 1919 roku uniemo¿liwi³a jego udzia³ w opracowaniu
drugiego wydania, które ukaza³o siê dopiero w 1938 roku pt. Skauting dla ch³opców. Wychowanie dobrego obywatela metod¹ puszczañsk¹, Warszawa 1938.
17. A. Ma³kowski, Skauting jako system wychowania m³odzie¿y na podstawie dzie³a genera³a R. Baden-Powella przedstawi³...., Lwów 1911, s. 9.
18. Du¿y wybór materia³ów Ÿród³owych dotycz¹cych pocz¹tków harcerstwa zosta³y opublikowane w pracy Geneza harcerstwa, pod red. M. Miszczuka, Warszawa 1985.
19. K. Lutos³awski, Harcerstwo polskie w prze³omie dziejowym, „Harce” nr 6, Kijów 1918.
20. Z. Pawluczuk, Rola ruchu sokolskiego w powstaniu harcerstwa na ziemiach polskich, [w:] PRACE
NAUKOWE Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie Seria: Kultura Fizyczna 2010, z. IX,
s. 31-32.
21. Znaczy wzrost gniazd sokolich na ziemiach zaboru pruskiego i w Rzeszy powodowa³, ¿e
1895 roku zosta³a zmieniona nazwa organizacji z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” na
Zwi¹zek Soko³ów Polskich w Pañstwie Niemieckim. W tekœcie bêdê u¿ywa³ skróconej formy
tj. „Sokó³”.
Pierwsze gniazdo „Soko³a” w zaborze pruskim powsta³o w Inowroc³awiu
w 1884 roku, a w Poznaniu w 1886 roku. Przed wybuchem tzw. wielkiej wojny w zaborze
pruskim by³o 291 gniazd sokolich.
22. J. Karwat, Towarzystwo…, s. 8.
23, B. Nawroczyñski, „Zet” wychowawca, [w:] W piêædziesi¹t¹ rocznicê…, s. 62.
24, T. Powidzki, Sokó³ Wielkopolski w d¹¿eniu do niepodleg³oœci. Z dziejów Zwi¹zku Soko³ów Polskich
w Pañstwie Niemieckim, Poznañ 1934, s. 31.
25. M. Lissowski,
26. Dziwi fakt, ¿e nigdy potem nie wrócono do tego w¹tku, który moim zdaniem warty jest zapamiêtania.
27. M. Lissowski, Harcerstwo poznañskie w pierwszem dziesiêcioleciu, Poznañ 1924, s. 1.
28. Na problem zwróci³ te¿ wczeœniej uwagê R. Wosiñski, Zwi¹zek harcerstwa Polskiego w Wielkopolsce w latach 1912 - 1919, Poznañ 1973, s. 28. (maszynopis w posiadaniu autora).
29. Tam¿e, s. 10.
30. H. Œniegocki, Wspomnienia harcmistrza, Poznañ 1971, s. 22
31. Cz. ¯akowski grupê Jana K¹kolewskiego jako pierwowzór dru¿yny im. W³adys³awa Jagie³³y. Patrz Cz. ¯akowski, Harcerstwo wielkopolskie w okresie 20-lecia, „Czuj Duch”. Nr 5/1932.
32. Jan K¹kolewski (1893-1977) - dzia³acz niepodleg³oœciowy, gen. bryg. WP, ukoñczy³ gimnazjum w Poznaniu, studiowa³ w Królewskiej Wy¿szej Szkole Budowy Maszyn w Poznaniu
i Szkole Technicznej w Essen. Z obu wyrzucony za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Aktywny uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej (adiutant dowódcy Poznañskiego
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Batalionu Œmierci). Do 1945 roku ¿o³nierz zawodowy.
33. M. Lissowski, Harcerstwo poznañskie w pierwszym dziesiêcioleciu, Poznañ 1924, s. 12.
34. R. Wosiñski, Zwi¹zek…, s. 36-37.
35. B. Wojczak, Dzieje i czyny I. dru¿yny harcerskiej im. Boles³awa Chrobrego w Poznaniu w czasach
walk o niepodleg³oœæ Polski (maszynopis).
36. Karol Rzepecki w 1894 roku po œmierci ojca osiad³ w Poznaniu, podj¹³ pracê w „Goñcu
Wielkopolskim” i drukarni W. Simona. W 1908 roku zosta³ wspólnikiem Zdzis³awa Rzepeckiego w firmie ksiêgarsko-wydawniczej, a w latach 1913-1929 prowadzi³ w³asn¹ Wielkopolsk¹ Ksiêgarniê Nak³adow¹. Od 1929 roku by³ kierownikiem swojej dawnej ksiêgarni, przekszta³conej ze wzglêdu na trudnoœci finansowe w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.
Aktywny politycznie. W okresie zaborów wydawa³ dzie³a polskie - historyczne, poetyckie,
œpiewniki narodowe. Publikowa³ artyku³y na ³amach „Goñca Wielkopolskiego” (1895-1896),
„Soko³a” (1902-1907), „Pracy” (1905-1907). By³ cz³onkiem i prezesem okrêgu poznañskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, dzia³a³ w Towarzystwie Czytelni Ludowych,
Zwi¹zku Towarzystw Przemys³owych i Rzemieœlniczych, Zwi¹zku Towarzystw Kupieckich.
Wielokrotnie stawa³ przed s¹dami niemieckimi za dzia³alnoœæ narodow¹. W latach 1909-1919
wchodzi³ w sk³ad Rady G³ównej i Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Demokratycznego w zaborze pruskim (póŸniejsze Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe), a w latach
1898-1918 by³ prezesem komitetu wyborczego miasta Poznania. Dzia³a³ w Tajnej Organizacji Niepodleg³oœciowej. W grudniu 1918oku zosta³ cz³onkiem Rady Ludowej w Poznaniu
(a tak¿e jej sekretarzem), wspó³tworzy³ 14. kompaniê Stra¿y Ludowej, aktywn¹ w wyzwalaniu Poznania. Zosta³ pierwszym polskim prezydentem policji miasta Poznania.
37. J. Jêczkowiak, By³ czyn i chwa³a!... Józef Gabriel Jêczkowiak. Wspomnienia harcerza 1913 -1918,
Warszawa 2015, s. 82.
38. Stanis³aw Nogaj (1897-1971) - w latach 1905 -1906 by³ inicjatorem i organizatorem strajku
szkolnego w swojej szkolnej klasie w Poznaniu. By³ aktywnym dzia³aczem w „Sokol” i skautingu, pierwszym organizatorem bojówek niepodleg³oœciowych w Poznaniu (1914). Do 1918
roku sta³ na czele organizacji niepodleg³oœciowej zaboru pruskiego. By³ zastêpc¹ komendanta
POW Zaboru Pruskiego, kierownikiem Wydzia³u Wywiadowczo-Wykonawczego. Organizowa³ pierwsze oddzia³y powstañcze w Poznaniu, zdoby³ gmach prezydium policji, gmach
Sztabu V Korpusu, koszary Kernwerk, 20 p. 5 pu³ku art. ciê¿kiej, arsena³y. Bra³ udzia³ w walce pod £awic¹. By³ zastêpc¹ komendanta w akcji pod Szubinem, kierowa³ grup¹ pod Szamocinem, a nastêpnie na odcinku Paterek - Ludwikowo. 21 lutego 1919 roku zosta³ aresztowany
za bolszewizm. Bra³ udzia³ w I i III powstaniu œl¹skim. (Patrz: Wikipedia).
39. Z. Grot, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, s. 59.
40. Sz. D¹browski, Wincenty Wierzejewski harcerz, powstaniec, ¿o³nierz, Poznañ 2004, s. 30 (maszynopis). Inaczej opisuje ten fakt St. Nogaj, który twierdzi³, ¿e W. Wierzejewski - jako uzdolniony plastycznie - zosta³ w areszcie malarzem, maluj¹cym cele i korytarze. Z tej racji mia³ wiêcej swobody. Tak wiêc ubrany w kombinezon malarski i z wiaderkiem farby, w bia³y dzieñ wyszed³ z aresztu. Podajê na podstawie R. Wosiñski, Zwi¹zek…, s. 99, przypis 26.
41. Zwi¹zek powsta³ 18 stycznia 1911 roku w Berlinie i dzia³a³ do 1933 roku. Organizacja ta
w dalszym ci¹gu istnieje w Niemczech, ale - co ciekawe - jako oficjaln¹ datê powstania uwa¿a
siê rok 1945.
42. M. Lissowski, Harcerstwo…, s. 12.
43. W dorobku artystycznym Wincentego Wierzejewskiego zachowa³o siê wiele realizacji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ skautow¹, np. seria pocztówek okolicznoœciowych i promuj¹cych skauting.
Chyba najcenniejsz¹ realizacj¹ jest projekt dyplomu i ryngrafu „Wielkopolska Harcerzom z Czasów Walk o Niepodleg³oœæ”, nadawanego szczególnie zas³u¿onym w walce o niepodleg³oœæ w latach 1912-1920. Patrz: Sz. D¹browski, Wincenty Wierzejewski. Dzia³aj, twórz i nie bój siê ¿ycia…,
Poznañ 2019.
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44. Franciszek Tatula (1889-1946) - malarz i grafik poznañski. Znany by³ g³ównie jako twórca
pocztówek ze swoimi obrazami, rycin oraz widoków Poznania, na których uwiecznia³ m. in.
architekturê miasta - teka litografii z widokami miasta Poznania pt. „Poznañ w barwach i nastrojach”, wydana na Powszechn¹ Wystawê Krajow¹ w 1929 roku. Zaprojektowa³ te¿ kilka
plansz i wycinanki dla dzieci pt. „Wojsko Polskie”. By³ dzia³aczem POW.
45. Wykapk¹ nazywano wypad zastêpu w teren, czêsto po³¹czony z noclegiem. W tym czasie
zastêp doskonali³ siê w pracy skautowej, np. zdobywa³ umiejêtnoœæ zachowania siê w terenie,
a tak¿e skauci brali udzia³ w grach i zabawach. Patrz: M. Chmielowska, Wykapka. Podrêcznik
harcerskiego wycieczkowania, Warszawa 1935.
46. Œwiêto obchodzone w Koœciele katolickim w maju lub czerwcu, 49 lub 50 dni po Wielkanocy. Tradycja pochodzi z czasów s³owiañskich, przedchrzeœcijañskich, wtedy czczono nadejœcie
wiosny - nowego ¿ycia.
47. A. Nowak, Skauci poznañscy w walce o polskoœæ i niepodleg³oœæ, Poznañ 1989.
48. R. Baden-Powell, Skauting dla ch³opców. Wychowanie dobrego obywatela metod¹ puszczañsk¹,
Warszawa 1998, s. 50.
49. Bernard Chrzanowski (1861-1944) w 1880 ukoñczy³ Gimnazjum œw. Marii Magdaleny
w Poznaniu. W szkole kierowa³ tajnym kó³kiem Towarzystwa im. Tomasza Zana. Uzyska³ stypendium od Towarzystwa Pomocy Naukowej, które umo¿liwi³o mu podjêcie studiów historycznych i prawniczych w Krakowie i Berlinie. W 1885 roku ukoñczy³ prawo i praktykowa³
w Saksonii i Turyngii. Od 1890 roku by³ adwokatem w Poznaniu, rozpocz¹³ tak¿e dzia³alnoœæ
spo³eczn¹, m. in. w Towarzystwie Pomocy Naukowej i Towarzystwie Czytelni Ludowych. W latach 1901-1910 pe³ni³ mandat deputowanego do parlamentu Rzeszy. Wystêpowa³ przeciwko
polityce germanizacyjnej rz¹du. Niektóre z jego przemówieñ by³y w istocie wyk³adami z historii Polski i dziejów jej kultury, przeplatanymi polskimi wierszami patriotycznymi, co pozwala³o
drukowaæ je legalnie w polskiej prasie, pod pozorem drukowania stenogramów posiedzeñ Reichstagu. Dzia³a³ w œrodowiskach endeckich, dla których pozyska³ lidera mieszczañskiego ruchu
ludowego Romana Szymañskiego. Od 1899 roku nale¿a³ do tajnej Ligi Narodowej w Poznaniu,
w ramach jej sekcji kulturalnej kierowa³ akcj¹ wydawania ksi¹¿eczek, obrazów historycznych,
œpiewników i elementarzy, organizowa³ tak¿e dla m³odzie¿y pracuj¹cej wycieczki do Krakowa.
Przy poznañskim Bazarze zorganizowa³ w 1898 roku sta³e Wyk³ady Ludowe im. Mickiewicza,
kontynuowane póŸniej przez Towarzystwo Czytelni Ludowych. W latach 1909-1919 kierowa³
Towarzystwem Demokratyczno-Narodowym w Poznaniu. W 1913 roku w³¹czy³ siê w prace
kierowanej przez Ludwika Mycielskiego Rady Narodowej, koordynuj¹cej dzia³alnoœæ polsk¹
w zaborze pruskim. Kierowa³ pracami poznañskiego „Soko³a”. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci odszed³ od endecji. W 1919 roku zosta³ mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie by³ej Dzielnicy Pruskiej. W 1920 roku by³ cz³onkiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Pañstwa. W latach 1922-1928 pe³ni³ funkcjê kuratora Okrêgu Szkolnego Poznañskiego. Planowa³ reformê szkolnictwa, co nie spotka³o siê z akceptacj¹ w³adz
zwierzchnich i ostatecznie nie zosta³o zrealizowane, dba³ przede wszystkim o szkolnictwo wiejskie. W 1935 roku zosta³ mianowany senatorem RP. Przez wiele lat interesowa³ siê skautingiem. Wyda³ zbiór gawêd dla harcerzy „Z Ojczyzny”. 16 maja 1937 roku ods³oni³ pomnik
„Harcerzom poleg³ym w walkach o niepodleg³oœæ” na Malcie w Poznaniu. Po wybuchu II wojny œwiatowej, w grudniu 1939 roku wysiedlony przez Niemców z Poznania, zamieszka³ w Warszawie. Zmar³ 12 grudnia 1944 roku w pobliskim Konstancinie. Pochowano go na cmentarzu
w Skolimowie, a w pogrzebie uczestniczy³o tylko kilka osób.
50. Po stu latach dru¿yna ta doczeka³a siê solidnej monografii: M. Nagrakowski, 100 lat Poznañskiej Czarnej Trzynastki, Poznañ 2019.
51. Ograniczona objêtoœæ tego tekstu nie pozwala na szczegó³owy opis dzia³alnoœci tych dru¿yn
do 1918 roku. Kilka z nich doczeka³o siê ju¿ szerszych opracowañ, do których odsy³am zainteresowanych czytelników.
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52. Maksymilian Ciê¿ki (1898 - 1951) od wczesnej m³odoœci dzia³a³ na rzecz odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci, m. in. bior¹c aktywny udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim. W 1917 roku zosta³ powo³any do armii niemieckiej. Nastêpnie walczy³ na froncie francuskim. W 1918
roku rozpocz¹³ pracê w oœrodku ³¹cznoœci. Przeszed³ tam pierwsze powa¿ne przeszkolenie,
które zaowocowa³o zdobyciem niezbêdnych doœwiadczeñ oraz rozbudzi³o zainteresowania
m³odego ¿o³nierza. W tym samym okresie zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, organizuj¹c niewielkie oddzia³y, które w nocy z 30 na 31 grudnia 1918 roku opanowa³y Wronki.
Nastêpnie w kwietniu 1919 roku rozpocz¹³ pracê w Cytadeli oraz naukê w Szkole Oficerskiej
£¹cznoœci w Zegrzu. Po ukoñczeniu kursu wróci³ do s³u¿by liniowej, aby w 1923 roku zostaæ
pracownikiem Oddzia³u II Sztabu G³ównego zajmuj¹cego siê kwestiami wywiadowczymi.
W styczniu 1929 roku, zgodnie z sugesti¹ Sztabu G³ównego Wojska Polskiego, profesor Zdzis³aw Krygowski z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Poznañskiego zorganizowa³ kurs kryptologów, na który skierowano grupê najzdolniejszych studentów, biegle mówi¹cych po niemiecku. Na wyk³adowców wyznaczono kryptologów cywilnych i wojskowych ze Sztabu
G³ównego Wojska Polskiego: kpt. Maksymiliana Ciê¿kiego, mjr. Franciszka Pokornego i in¿.
Antoniego Pallutha. Wyró¿niaj¹cymi siê adeptami kryptologii byli trzej m³odzi matematycy:
Marian Rejewski, Jerzy Ró¿ycki i Henryk Zygalski. Jesieni¹ 1930 roku dla oœmiu studentów,
którzy ukoñczyli kurs z najlepszymi wynikami, utworzono w Poznaniu filiê Biura Szyfrów Sztabu G³ównego.
53. Wiêcej informacji na temat ruchu skautowego w Wielkopolsce mo¿na odnaleŸæ w opracowaniu M. Pietrzykowskiego, Historia Harcerstwa Wielkopolskiego. T. 1 Lata 1912-1920, Poznañ
2004, s. 79-101.
54. D. Piotrowska-Szulczewska, Wielkopolska Chor¹giew harcerek 1912-1939, Poznañ 1992, s.
15.
55. W. Toporowicz, Sprawa polska w polityce rosyjskiej 1914-1917, Warszawa 1973, s. 89-90.
56. Akcja ta nawi¹zywa³a do inicjatywy Tajnej Organizacji Narodowej z 1914 roku.
57. D Z A Merseburg, Min. Innern. Rep. 77, Titel 981, Politische Sachen.
58. „Kurjer Poznañski” w nr. 115, z dnia 22. 5. 1918 roku.
59. J. Ratajczak, Prace niepodleg³oœciowe m³odzie¿y wielkopolskiej przed wybuchem Powstania
w 1918 roku, „Czuj Duch”, nr 1, Poznañ 1932, s. 7.

Autor jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
doktorem habilitowanym, historykiem, kierownikiem
Zak³adu Historii Wojskowoœci Instytutu Historii UAM,
laureatem Nagrody Honorowej TPPW
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego".
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Odkrywamy i dokumentujemy
dzieje Powstania Wielkopolskiego
Stefan Bar³óg

Poznañski epizod wspó³organizatora polskiego skautingu
hm. RP Tadeusza Strumi³³y (1884 - 1958)

W ksi¹¿ce Piotra Korduba i Aleksandry Paradowskiej pt. „Na Starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkañcy” miêdzy innymi napisano: „Willa przy ul. Zakrêt 22 sta³a siê mieszkaniem bardzo lubianych przez s¹siadów Stefanii i Tadeusza Strumi³³ów”. W ten sposób odnotowano w niej fakt zamieszkania rodziny Tadeusza Strumi³³y na poznañskim Grunwaldzie.
Tadeusz Strumi³³o, obok Andrzeja Ma³kowskiego, nale¿a³ do szczególnie zas³u¿onych
wspó³organizatorów skautingu w Polsce, a w II Rzeczypospolitej by³ g³ównym organizatorem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. W ruchu harcerskim pe³ni³ szereg odpowiedzialnych
funkcji, by³ inicjatorem wielu przedsiêwziêæ programowych, a w latach dwudziestych przewodnicz¹cym ZHP, przewodnicz¹cym Biura Skautów S³owiañskich z siedzib¹ w Pradze,
a tak¿e redaktorem pism m³odzie¿owych o tematyce harcerskiej. Kilkakrotnie reprezentowa³ Polskê na miêdzynarodowych zlotach skautowych - Jamboree.
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Willa przy ul. Zakrêt 22 sta³a siê mieszkaniem bardzo lubianych przez s¹siadów
Stefanii i Tadeusza Strumi³³ów
Fot. Piotr Wojtczak
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W 1939 roku zosta³, w drodze wyboru, cz³onkiem 9. osobowego Œwiatowego Komitetu Skautowego. W latach 1918-1921 pe³ni³ funkcjê Naczelnego Inspektora Harcerstwa
w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Jako jeden z niewielu otrzyma³ honorowy stopieñ instruktorski - „Honorowy Harcmistrz Rzeczypospolitej”.
Jego kontakt z Poznaniem siêga 1912 roku. W sierpniu tego roku przyby³ do Poznania
ze Lwowa wraz z Jerzym Grodyñskim, z misj¹ zapoznania uczestników kursu poznañskiego „Soko³a” z ide¹ i zasadami dzia³alnoœci skautingu. W efekcie ich wizyty powsta³a tu pierwsza dru¿yna skautowa. Z organizatorami poznañskiego skautingu utrzymywa³ kontakt
i w latach nastêpnych. Miêdzy innymi wraz z Jerzym Grodyñskim by³ wyk³adowc¹ na kursach dru¿ynowych.
W 1938 roku rozpocz¹³ pracê na Uniwersytecie Poznañskim, wyk³adaj¹c na Studium
Wychowania Fizycznego metodykê organizacji wycieczek krajoznawczych i metodykê dzia³alnoœci harcerskiej. Prawdopodobnie wtedy zamieszka³ w Poznaniu.
W okresie okupacji hitlerowskiej bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu i wspó³pracowa³ z Szarymi Szeregami. Po wojnie powróci³ do Poznania i dalej mieszka³ na ulicy Zakrêt 22. Kontynuowa³ pracê rozpoczêt¹ w 1938 roku na Uniwersytecie Poznañskim im. A. Mickiewicza.
Przez kilka lat by³ te¿ wyk³adowc¹ historii filozofii w Seminarium Duchownym Zgromadzenia Chrystusowców.
Tadeusz Strumi³³o by³ pedagogiem i doktorem filozofii, a bêd¹c emerytem pracowa³ jako
lektor jêzyka rosyjskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Harcerstwem by³ zainteresowany do koñca ¿ycia. W 1957 roku zosta³ przewodnicz¹cym Komisji Historycznej Rady Naczelnej ZHP.
Zmar³ 10 paŸdziernika 1958 roku i pochowany zosta³ na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (pole: 4 kwatera: 2 rz¹d: B miejsce: 5).
Opracowano w oparciu o wspomnian¹ ksi¹¿kê Piotra Korduby i Aleksandry Paradowskiej oraz „Leksykon harcerstwa” pod redakcj¹ Olgierda Fietkiewicza.

Autor jest Prezesem Honorowym ZG TPPW,
laureatem Nagrody Honorowej
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
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Zdzis³aw Koœciañski

Kwatera powstañców wielkopolskich i œl¹skich
na cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie
Motywacj¹ do napisania tego artyku³u by³a, wynikaj¹ca z humanitarnych i patriotycznych
pobudek, potrzeba przywrócenia spoczywaj¹cym w kwaterze powstañców wielkopolskich
i œl¹skich ich podmiotowoœci oraz ukazania losów niektórych powstañców, którzy walczyli
o niepodleg³oœæ kraju i spoczêli na Cmentarzu Pow¹zkowskim. Ponadto artyku³ niniejszy
wpisuje siê w obchody 100. rocznicy III powstania œl¹skiego, w którym bra³o udzia³ oko³o
szeœciu tysiêcy ochotników z Wielkopolski. Autor pragnie przy tej okazji tak¿e skierowaæ
s³owa podziêkowania do pana Paw³a Ajdackiego, który wykona³ inwentaryzacjê z natury
grobów i pomnika powstañców wielkopolskich i œl¹skich.
W okresie miêdzywojennym na terenie Warszawy znalaz³a siê znaczna grupa kombatantów Powstania Wielkopolskiego, których szczególna aktywnoœæ w stolicy nasili³a siê pocz¹wszy od 1938 roku, kiedy to podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do przyjêcia w struktury organizacyjne Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich wszystkich powstañców wielkopolskich
rozproszonych po ziemiach Rzeczypospolitej. Powsta³ wówczas Okrêg Warszawski Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich, a jego dzia³acze uwa¿ali za swój obowi¹zek skupiæ tych
wszystkich powstañców, i daæ im œrodowisko dla pielêgnowania tra-dycji ¿o³nierskiej i atmosfery kole¿eñstwa, oraz dla otuchy w wype³nianiu obywatelskich i ¿yciowych obowi¹zków, tym zaœ powstañcom, których z³oœliwy los doœwiadcza, udzieliæ w miarê si³ i mo¿liwoœci moralnego oparcia
i materialnej pomocy.
Komendantem Okrêgu Warszawskiego by³ pp³k dypl. Józef Skrzydlewski (1896 -1952),
organizator kompanii powstañczych w Grodzisku Wlkp. Urodzi³ siê 21 lutego 1896 roku
w Grodzisku Wlkp., w rodzinie budowniczego miejskiego Franciszka i Wiktorii ze Stroñskich. Podczas nauki w szkole powszechnej uczestniczy³ w strajku szkolnym 1906-1907.
W grodziskim gimnazjum zaliczy³ piêæ klas, pozosta³e w Gimnazjum œw. Marii Magdaleny
w Poznaniu. Przeszed³ trzy stopnie wtajemniczenia Towarzystwa Tomasza Zana, prowadz¹c
tajne kó³ka i ucz¹c m³odszych kolegów jêzyka polskiego, literatury i historii. Od 1912 roku
nale¿a³ do dru¿yny wojskowej tej organizacji, a nastêpnie do Tajnej Organizacji Nie-podleg³oœciowej w Poznaniu (1914). Bra³ udzia³ w czterotygodniowym kursie wojskowym w Krakowie (1914). 28 paŸdziernika 1915 roku zmobilizowany zosta³ jako piechur do armii niemieckiej, a po przeszkoleniu w baonie zapasowym 6. Pu³ku Grenadierów we Wschowie wcielony na pocz¹tku 1916 roku do 82. Pu³ku Piechoty i skierowany na front wschodni (Wo³yñ).
W lecie 1917 roku przerzucony zosta³ na front zachodni (Verdun, Szampania). Odby³ czteromiesiêczny kurs oficerski (pocz¹tek 1918 r.), po ukoñczeniu którego awansowano go do
stopnia podporucznika. Uczestniczy³ w walkach odwrotowych armii niemieckiej w Belgii.
W koñcu listopada zdezerterowa³ i dotar³ do Poznañskiego. Po nawi¹zaniu kontaktu z organizacjami ruchu niepodleg³oœciowego w rodzinnym Grodzisku Wlkp., przyst¹pi³ 11 grudnia
1918 roku do zorganizowania polskiej S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa, z któr¹ 27 grudnia
usun¹³ dotychczasowe w³adze z miasta i okolic. Pod jego dowództwem z Grodziska Wlkp.
wysz³o uderzenie na Rakoniewice, Wolsztyn, Nowy Tomyœl i Zb¹szyñ, a po ustabilizowaniu
siê linii frontu, odpowiada³ za zaplecze organizacyjne i zaopatrzeniowe. Oko³o 20 stycznia
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Delegacja Wielkopolan przy grobie gen. Heliodora Cepy na Kwaterze
powstañców wielkopolskich i œl¹skich w Warszawie ( 6 wrzeœnia 2021 r.)

1919 roku zakoñczy³ formowanie drugiej z kolei grodziskiej kompanii powstañczej. W koñcu stycznia przyst¹pi³ do formowania trzeciej kompanii, na czele której na pocz¹tku marca
przeprowadzi³ operacjê zabezpieczania obszaru na po³udnie od Zb¹szynia. W marcu, wraz
z kompani¹, wszed³ w sk³ad 2. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich. Zorganizowa³ pierwsz¹
szko³ê podoficersk¹ tego pu³ku we Lwówku i czwart¹ kompaniê karabinów maszynowych.
Jako dowódca czwartej kompanii karabinów maszynowych, wyruszy³ w sierpniu 1919 roku
na front wschodni, gdzie przebywa³ do marca 1920 roku. Nastêpnie, rozkazem Naczelnego
Dowództwa, przeniesiony zosta³ na stanowisko instruktora-wyk³adowcy Szko³y Oficerskiej
w Bydgoszczy, gdzie przebywa³ do 1926 roku. Po odbyciu studiów w Wy¿szej Szkole Wojennej przeniesiony zosta³ (1928) do Ministerstwa Spraw Wojskowych, a potem do Sztabu
G³ównego. W miêdzyczasie, w latach 1934-1936, przebywa³ jako dowódca baonu na sta¿u
liniowym w 81. Pu³ku Piechoty w Grodnie. W 1937 roku zosta³ awansowany do stopnia
podpu³kownika. By³ aktywnym cz³onkiem organizacji powstañczych, m. in. przez szereg lat
przewodnicz¹cym Ko³a Powstañców Wielkopolskich w Warszawie. Po przekroczeniu granicy rumuñskiej (18 wrzeœnia 1939r.) zosta³ internowany. Od 1940 roku przebywa³ we
Francji, gdzie pe³ni³ funkcjê szefa sztabu 1. Dywizji Grenadierów Armii Polskiej. Po upadku
Francji wiêziony by³ przez Niemców w obozach jenieckich Soest i Munster (1940-1945). Po
powrocie do kraju bra³ aktywny udzia³ w pracach organizacji zrzeszaj¹cych powstañców wielkopolskich, m. in. by³ czêstym goœciem Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich w Grodzisku
Wlkp. W latach 50. XX wieku by³ represjonowany. Zmar³ podczas pobytu w wiêzieniu,
7 maja 1952 roku w Warszawie. Staraniem Komisji Œrodowiskowej Powstañców Wielkopolskich przy ZBoWiD-zie jego zw³oki ekshumowano i przewieziono do Grodziska Wlkp.,
gdzie 13 paŸdziernika 1957 roku z³o¿ono na cmentarzu parafialnym, w mogile pierwszych
poleg³ych powstañców wielkopolskich. 10 paŸdziernika 2019 roku nast¹pi³o uroczyste od-

102

Delegacja w³adz samorz¹dowych województwa wielkopolskiego i Prezydium Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego na Kwaterze powstañców
wielkopolskich i œl¹skich w Warszawie ( 28 grudnia 2018 r.)

s³oniêcie, wspó³finansowanego przez Instytut Pamiêci Narodowej, popiersia podpu³kownika
Skrzydlewskiego przy rondzie jego imienia w Grodzisku Wlkp. Za swoje zas³ugi by³ odznaczony m. in. Krzy¿em Niepodleg³oœci, Krzy¿em Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Legii Honorowej, Krzy¿em Oficerskim Lwa Bia³ego, Croix de Guerre.
Okrêg Warszawski pod przewodnictwem podpu³kownika dyplomowanego Józefa
Skrzydlewskiego uwa¿a³ siê za ³¹cznika miêdzy Zarz¹dem G³ównym Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu i centralnymi w³adzami pañstwowymi. Swoje zadania
upatrywa³ w uœwiadomieniu - jak najszerszych warstw spo³eczeñstwa polskiego i w³adz
pañstwowych - o wartoœci czynu powstañczego Wielkopolan, o prawach z niego wynikaj¹cych oraz o roli i zasiêgu Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich. Ponadto chciano jak
najszerzej spopularyzowaæ tradycje powstania wielkopolskiego i uczyniæ z nich element
wychowania przysz³ego pokolenia wszêdzie tam, gdzie powstaniec wielkopolski znajdzie
swój warsztat pracy i pole do dzia³ania. Uwa¿ano, ¿e wychowawcze wartoœci tradycji
wielkopolskiego czynu powstañczego winny oddzia³ywaæ w ca³ej Polsce.
Obok warszawskiego ko³a zorganizowano dziewiêæ nowych kó³, wchodz¹cych
w sk³ad Okrêgu Warszawskiego, tj. na Okêciu, w Rembertowie, Legionowie, Modlinie,
Zegrzu, Pu³tusku, Lublinie, W³odzimierzu Wo³yñskim i Siedlcach, a tak¿e zainicjowano
powstanie trzech dalszych kó³ - w Baranowiczach, S³onimiu i Tomaszowie Mazowieckim.
Obchody 20. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie zosta³y
zorganizowane przez Ko³o Warszawskie Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich wraz
z Ko³em Wielkopolan i Akademickim Ko³em Wielkopolan.
Zas³ug¹ gen. Heliodora Cepy, który powróci³ z zagranicy, by³a po II wojnie œwiatowej
ponowna integracja warszawskiego œrodowiska powstañców wielkopolskich.
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pp³k dypl. Józef Skrzydlewski (1896 -1952)

gen. bryg. Heliodor Cepa (1895-1974)

Heliodor Cepa (1895-1974) urodzi³ siê 29 listopada 1895 roku w Mieszkowie ko³o Jarocina, w rodzinie piekarza Piotra i Marianny z Owczarskich. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³
w Mieszkowie, naukê kontynuowa³ w gimnazjach w Jarocinie i Krotoszynie. Ukoñczy³ Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu i w niemieckiej akademii w Poznaniu zacz¹³ studia
prawno - ekonomiczne. 24 wrzeœnia 1914 roku zosta³ powo³any do armii niemieckiej (7.
Baon Telegraficzny w Poznaniu) i 15 listopada tego roku, jako kapral, wyruszy³ na front. Od
1915 roku, w sk³adzie niemieckiej kompanii telegraficznej 83. Dywizji Piechoty, bra³ udzia³
w walkach na wschodzie (Litwa, Wo³yñ. Bukowina) i zachodzie (Lotaryngia, Szampania,
Flandria). Jako „cenzusowiec” ukoñczy³ w 1915 roku kurs aspirantów oficerskich. W 1918
roku zdezerterowa³, zabieraj¹c ze sob¹ karabin i trzy pistolety. Wst¹pi³ w szeregi
jarociñskiego batalionu porucznika Bronis³awa Kirchnera. Bra³ m. in. udzia³ w rozbrajaniu
Niemców, akcjach antysabota¿owych i obsadzaniu miejscowego urzêdu pocztowego. Nastêpnie by³ m. in. zastêpc¹ szefa ³¹cznoœci 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, organizowa³
³¹cznoœæ na po³udniowym odcinku frontu w rejonie Jarocina, Pleszewa i Ostrowa Wielkopolskiego (w póŸniejszym 69. Pu³ku Piechoty, w sk³adzie 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich). Powstañczy epizod swej biografii zakoñczy³ jako oficer (awans w czerwcu 1919 r.)
telegrafii dowództwa wojsk powstañczych, po czym s³u¿y³ jako dowódca kompanii telegraficznej w Dowództwie Okrêgu Generalnego w Poznaniu. Jego zadaniem w Dowództwie
G³ównym w Poznaniu by³o doprowadzenie do sprawnego dzia³ania fortecznej sieci ³¹cznoœci (oficer techniczny i dowódca kompanii telegraficznej Dowództwa £¹cznoœci Wojsk Wielkopolskich). W 1920 roku zosta³ kapitanem i szefem ³¹cznoœci dywizji 3. armii walcz¹cej
nad Wkr¹. Bra³ udzia³ w III powstaniu œl¹skim w 1921 roku. Maturê zda³ w 1920 roku
w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i przez jeden semestr studiowa³ pra-
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wo i ekonomiê na Wszechnicy Piastowskiej. Doskonali³ swoje umiejêtnoœci na „kursie s³u¿by
pods³uchowej i telegrafii przez Ziemiê”. Od lipca 1920 roku do stycznia 1921 roku Heliodor
Cepa by³ szefem ³¹cznoœci i dowódc¹ kompanii telegraficznej Syberyjskiej Dywizji Piechoty.
Walczy³ m. in. pod Nasielskiem, Krzynow³og¹ i Pruszczowicami. Pod Krzynow³og¹ zosta³
ranny. Awansowany najpierw do stopnia porucz-nika i odznaczony Krzy¿em Walecznych
i odznak¹ za ranê, w styczniu 1921 roku otrzyma³ awans na stopieñ kapitana. 12 marca tego roku, jako referent wyszkolenia, zosta³ przydzielony do Wydzia³u £¹cznoœci Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wojskowych. W drugiej po³owie 1923 roku ukoñczy³ czteromiesiêczny kurs „oficerów sztabowych Wojsk £¹cznoœci” w Obozie Szkolnym Wojsk
£¹cznoœci, póŸniejszym Centrum Wyszkolenia £¹cznoœci w Zegrzu ko³o Warszawy.
W 1924 roku odby³ szkolenie w Centre d'Ecoles de Liaison et Transmission w Wersalu pod
Pary¿em. W 1925 roku ukoñczy³ trzyipó³miesiêczny kurs weryfikacyjny w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Z kolei w 1926 roku, jako kandydat do Wy¿szej Szko³y Wojennej, odby³ sta¿ na stanowisku dowódcy batalionu telegraficznego i 3 maja tego roku otrzyma³ awans na stopieñ majora. W latach 1927 -1929 by³ s³uchaczem Wy¿szej Szko³y Wojennej w Warszawie. Jako major dyplomowany zosta³, 23 sierpnia 1929 roku, dyrektorem nauk w Centrum Wyszkolenia £¹cznoœci. W 1931 roku awansowa³ na stopieñ podpu³kownika. Od czerwca 1930 roku piastowa³ stanowisko wyk³adowcy, a póŸniej kierownika zajêæ z taktyki ³¹cznoœci w Wy¿szej Szkole Wojennej. Od 1 czerwca 1933 roku by³ komendantem Centrum Wyszkolenia £¹cznoœci. 1 grudnia 1934 roku zosta³ mianowany Dowódc¹ Wojsk £¹cznoœci, natomiast po wybuchu II wojny œwiatowej pe³ni³ funkcjê Naczelnego Dowódcy £¹cznoœci (pu³kownik dyplomowany ze starszeñstwem od 1stycznia 1936 r.).
18 wrzeœnia 1939 roku, wraz z Kwater¹ G³ówn¹ Naczelnego Dowództwa, przekroczy³
granicê rumuñsk¹. Przedosta³ siê do Francji, zameldowa³ 8 listopada 1939 roku w odbudowywanej Armii Polskiej w Pary¿u. W Polskich Si³ach Zbrojnych na ObczyŸnie zajmowa³ stanowisko Naczelnego Dowódcy £¹cznoœci. W 1943 roku Naczelny Wódz, genera³ broni
W³adys³aw Sikorski, zwolni³ go z pe³nionej funkcji pod zarzutem przekazania szyfrów Oddzia³u VI Sztabu NW wicepremierowi Stanis³awowi Miko³ajczykowi. Rozkaz ten anulowano i do koñca pozosta³ on na swym stanowisku. W 1944 roku zosta³ oczyszczony z powy¿szych zarzutów. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przebywa³ przez kilka miesiêcy
w Niemczech, w 1. Dywizji Pancernej. 16 kwietnia 1946 roku zosta³ skreœlony z ewidencji
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Podj¹³ pracê w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
(tzw. „rz¹du lubelskiego") w Londynie, zajmowa³ siê rewindykacj¹ sprzêtu ³¹cznoœci do Polski. Od 22 maja 1946 roku by³ w ewidencji Ludowego Wojska Polskiego, pozostaj¹c do
dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego oficjalna repatriacja do Polski nast¹pi³a
3 wrzeœnia 1946 roku. W grudniu 1946 roku zosta³ szefem Oddzia³u VII (Planowania) Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. 22 lipca 1948 roku mianowany zosta³ genera³em brygady. Na proœbê ministra przemys³u i handlu, przes³an¹ do Ministerstwa Obrony
Narodowej, mia³ byæ z dniem 28 lutego 1949 roku przeniesiony w stan spoczynku, by - jako wybitny specjalista kablowy - otrzymaæ skierowanie do pracy w Ministerstwie Przemys³u.
Przeniesienie to jednak nie nast¹pi³o. 21 marca 1949 roku zosta³ usuniêty ze stanowiska szefa Oddzia³u VII i kilka dni póŸniej obj¹³ obowi¹zki starszego wyk³adowcy ³¹cznoœci w Katedrze £¹cznoœci Akademii Sztabu Generalnego, a 2 listopada 1950 roku zosta³ szefem Katedry £¹cznoœci ASG. 5 sierpnia 1951 roku przeniesiono go do rezerwy. Dzieñ póŸniej zosta³
aresztowany i objêty tzw. procesami odpryskowymi TUN. W wiêzieniu œledczym spêdzi³
prawie 4 lata. 8 lutego 1955 roku wyszed³ na wolnoœæ i otrzyma³ wojskow¹ emeryturê.
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Podj¹³ pracê w instytucjach cywilnych. Do 1968 roku by³ g³ównym in¿ynierem w Polskiej
Agencji Prasowej. W strukturach Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê by³ wiceprezesem Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego. Ponadto dzia³a³ w Lidze Obrony Kraju. W 1967 roku za³o¿y³ Klub Kombatantów Wojsk £¹cznoœci, skupiaj¹cy
by³ych ¿o³nierzy ³¹cznoœci z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego i Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Zmar³ w Warszawie 16 kwietnia 1974 roku i zosta³ pochowany na
Cmentarzu Pow¹zkowskim. ¯onaty od 1930 roku z Zofi¹ Leporowsk¹ (ur. 1907) mia³ troje dzieci: Zofiê (ur. 1933), Mariê (ur. 1935) i Andrzeja (ur. 1944). W czasie I wojny œwiatowej otrzyma³ Krzy¿ ¯elazny II klasy. W okresie II Rzeczypospolitej odznaczony zosta³:
Krzy¿em Niepodleg³oœci (1928), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1937), Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1925) oraz odznaczeniami zagranicznymi: francusk¹
Legiê Honorow¹, komandori¹ rumuñskiego Orderu Gwiazdy, komandori¹ wêgierskiego
Krzy¿a Zas³ugi i komandori¹ estoñskiego orderu „Kotka Rist”. Z kolei w Polsce Ludowej:
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1947), Orderem Krzy¿a Grunwaldu III klasy i Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1964).
Dziêki staraniom genera³a Cepy weterani powstania otrzymali mundury, p³aszcze i czapki, uszyte wed³ug oryginalnego wzoru. Wielu z nich uzyska³o te¿ nale¿ne odznaczenia,
awanse i zasi³ki materialne. Jego zas³ug¹ by³o tak¿e utworzenie kwatery powstañców wielkopolskich na warszawskich Pow¹zkach, gdzie spocz¹³ tak¿e i on. Genera³ zmar³ 16 kwietnia 1974 roku.
Wspó³czeœnie na terenie Warszawy pamiêæ o powstaniu wielkopolskim kultywuj¹ oraz
opiekê nad grobami sprawuj¹ m. in. rodziny powstañcze, harcerze, warszawskie ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, Szko³a Podstawowa nr 263 im. Powstañców Wielkopolskich, warszawski Klub Wielkopolan EKA (od 1993 r.), Grupa Historyczna
„Zgrupowanie Rados³aw” i kibice klubów sportowych. Co roku kwaterê powstañcz¹ na
Pow¹zkach odwiedzaj¹ m. in. w³adze samorz¹dowe województwa wielkopolskiego oraz
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.
Ciekaw¹ inicjatywê wykaza³ Instytut Poznañski wraz z Stowarzyszeniem Projekt Poznañ, realizuj¹c projekt edukacyjny towarzysz¹cy renowacji kwatery powstañców wielkopolskich i œl¹skich na Pow¹zkach Wojskowych w Warszawie. Grupa poznaniaków
mieszkaj¹cych w Warszawie, ale wci¹¿ mocno zwi¹zanych z rodzinnym miastem, postanowi³a odnowiæ cmentarn¹ kwaterê, na której spoczywa ponad 60 bohaterów, którzy
po powstaniu zwi¹zali swoje ¿ycie ze stolic¹. W wyniku ich starañ, w 2019 roku rozpoczêto renowacjê kwatery. Ponadto postawiono sobie za cel: przekazanie podstawowej
wiedzy o najwa¿niejszych faktach zwi¹zanych z powstaniem wielkopolskim i zaanga¿owanie uczniów w dyskusjê o znaczeniu powstania wielkopolskiego w wymiarze narodowym
i indywidualnym, dostarczenie wiadomoœci na temat dalszych losów powstañców wielkopolskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem bohaterów, którzy zwi¹zali swoje ¿ycie z Warszaw¹ i uwzglêdnienie w przekazie edukacyjnym elementów wychowania patriotycznego. Przygotowano dla nauczycieli krótkie notki dotycz¹ce sylwetek niektórych powstañców spoczywaj¹cych w kwaterze: Alojzego Stêpki (1898-1989) - powstañca kompanii
obornickiej; Mariana Byliñskiego (1902-1997) - ¿o³nierza trzech powstañ: wielkopolskiego, œl¹skiego i warszawskiego; Juliana Stachurskiego (1895-1978) - majora pilota; gen.
Heliodora Cepy - ³¹cznoœciowca w powstaniu wielkopolskim; majora Mieczys³awa Kurczewskiego - powstañca kompanii jarociñskiej; podporucznika Leona Sapiñskiego - u³ana
1. Pu³ku U³anów Wielkopolskich; Mieczys³awa Olêderczyka- powstañca Grupy „Leszno”; Franciszka Wilczka - powstañca frontów zachodniego i pó³nocnego; Aleksandra Ci-
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szewskiego - powstañca Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej; Andrzeja Bruczyñskiego - mechanika Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej; Stefana Andrzejewskiego - powstañca wrzesiñskiego; Ignacego Szturemskiego - powstañca frontu pó³nocnego; Franciszka Kaczmarka ¿o³nierza frontu po³udniowego i pó³nocnego; Stanis³awa Ratajczaka - powstañca pu³ku
strzelców wielkopolskich; Hipolita Pi¹tkowskiego - powstañca frontu pó³nocnego.
Cmentarz Wojskowy w Warszawie przy ul. Pow¹zkowskiej 43/45 jest jednym z wielu cmentarzy wojennych ¿o³nierzy polskich, którzy w ró¿nych okresach - od pierwszej wojny œwiatowej, a¿ do roku 1945 - oddali ¿ycie w obronie ojczyzny i jej niepodleg³oœci. W listopadzie 1918 roku zarz¹d nad nim przejê³o duszpasterstwo wojskowe, nadaj¹c mu nazwê Cmentarza Wojskowego na Pow¹zkach. Na cmentarzu tym, w kwaterze C 7, spoczywaj¹ powstañcy œl¹scy i wielkopolscy.
Kwatera ta zosta³a za³o¿ona w drugiej po³owie lat 70. XX wieku. Najstarsze pochówki
datowane s¹ na rok 1977. Od momentu za³o¿enia kwatera zosta³a przeznaczona na miejsce spoczynku weteranów powstania wielkopolskiego i powstañ œl¹skich. Na zasadzie wyj¹tku zezwalano na pochówki wspó³ma³¿onków powstañców.
Kwatera sk³ada siê z dwóch, wyraŸnie oddzielonych, obszarów ró¿nej wielkoœci. Pomiêdzy czêœci¹ A i B, na niewielkim placyku, stan¹³ pomnik poœwiêcony powstañcom
wielkopolskim i œl¹skim. Ma on kszta³t wysokiej, kwadratowej kolumny, na której
z dwóch stron umieszczono herby Wielkopolski i Œl¹ska oraz daty: 1918, 1919, 1920,
1921. Kolumna ustawiona jest na pod³u¿nym cokole, po bokach którego umieszczono
napisy: POWSTAÑCOM ŒL¥SKIM i POWSTAÑCOM WIELKOPOLSKIM.
W czêœci oznaczonej liter¹
A pochowani s¹ przede wszystkim weterani powstañ œl¹skich.
W czêœci B spoczywaj¹ wy³¹cznie
weterani powstania wielkopolskiego. W ka¿dej czêœci mogi³y
u³o¿one s¹ w trzech rzêdach:
w czêœci A po 28 (w rzêdzie trzecim dodatkowo dwa groby),
a w czêœci B po 17. W obu czêœciach, pomiêdzy drugim i trzecim
rzêdem, roœnie po szeœæ drzewiastych tui. £¹cznie pochowano tutaj 137 weteranów powstañ. Na
ka¿dej mogile ustawione s¹ jednakowe krzy¿e o szerokich ramionach, wykonane z lastryka. Jedynym grobem przykrytym p³yt¹
nagrobn¹ jest mogi³a genera³a Cepy. Przed ka¿dym rzêdem mogi³
u³o¿ony jest w¹ski chodnik z p³ytek betonowych. Mogi³y ziemne
porasta trawa.
W kwaterze C 7 spoczywaj¹ powstañcy œl¹scy i wielkopolscy
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A-I
1. BUR¯A KAZIMIERZ, kpt. rez., 1920-1995, opiekun powstañców wielkopolskich, kleeberczyk, ¿o³nierz AK, pochowany wraz z ¿on¹ Zofi¹ 1917-1993.
2. GÓRNY JÓZEF, por., 1900-1994, powstaniec wielkopolski, ¿o³nierz AK.
3. LEŒNY EDWARD, por., 1904-1993, powstaniec wielkopolski, przygotowane miejsce
na pochówek ¿ony Bo¿eny 1926-?.
4. CZAPLICKI KAZIMIERZ, por., 1903-1991, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Wac³aw¹ 1921-1998.
5. USAKIEWICZ STANIS£AW, ppor., 1903-1985, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Bronis³aw¹ 1902-1984.
6. KOWALSKI ANTONI, por., 1898-1984, powstaniec œl¹ski.
7. MAÑSKOWSKI MATEUSZ, ppor., 1905-1984, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Halin¹ 1922-2000.
8. KWAPISZ STEFAN, por., 1902-1986, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Stanis³aw¹ 1908-1985.
9. MILCARZ MARIAN, ppor., 1892-1985, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Janin¹ 1900-1986.
10. SMAKOWSKI ROMAN, ppor., 1903-1985, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Wand¹ 1913-1999.
11. ZAGÓRSKI CZES£AW, kpt., 1902-1989, powstaniec œl¹ski, ¿o³nierz WP, uczestnik
kampanii wrzeœniowej 1939 r., pochowany wraz z ¿on¹ Janin¹ 1910-1985.
12. BUDZYÑSKI KAROL, ppor., 1903-1992, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Stanis³aw¹ 1922-2003.
13. DÊBICKI JANUSZ, kpt., 1910-1988, powstaniec œl¹ski.
14. GOCMAN STEFAN, kpt., daty zatarte, powstaniec œl¹ski w I i III powstaniu, przygotowane miejsce na pochówek ¿ony Julianny 1918-?.
15. GONTARSKI STEFAN, ppor., 1897-1989, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Natali¹ 1907-1998.
16. £UKASIEWICZ ANTONI, kpt., 1902-1990, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Mari¹ 1902-1987.
17. MALINOWSKI ZYGMUNT, por., 1906-2001, powstaniec œl¹ski.
18. MACHNOWSKI W£ADYS£AW, ppor., 1899-1987, powstaniec œl¹ski.
19. MIKU£A CZES£AW, ppor., 1907-1997, powstaniec œl¹ski w II i III powstaniu.
20. PESCHEL OSWALD, mjr, 1900-1989, powstaniec œl¹ski w I, II i III powstaniu, pochowany wraz z ¿on¹ Id¹ 1906-2000.
21. RÓ¯AÑSKI STEFAN, ppor., 1901-1991, powstaniec œl¹ski.
22. SOBOLEWSKI KONSTANTY, ppor., 1900-1989, powstaniec œl¹ski, pochowany
wraz z ¿on¹ Felicj¹ 1906-2001.
23. BURCHACKI STANIS£AW, ppor., 1899-1996, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Mariann¹ Ro¿ek 1914-2003.
24. BORYSOWICZ STEFAN, por., 1897-1989, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Zofi¹ 1911-1998.
25. RAJEWSKI FRANCISZEK, ppor., 1900-1994, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Zofi¹ 1910-2004.
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26. MAGIEREK ROMAN, ppor., 1900-1991, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Janin¹ 1910-1994.
27. ZIELIÑSKI EUGENIUSZ, por., 1902-1994, powstaniec œl¹ski, ¿o³nierz POW, pochowany wraz z ¿on¹ Mariann¹ 1904-1998.
28. BROMIÑSKI ALEKSANDER, ppor., 1897-1987, powstaniec œl¹ski, dzia³acz spo³eczny za sanacji, pochowany wraz z ¿on¹ Franciszk¹ 1900-1990.
A - II
1. RATAJCZAK STANIS£AW, kpt., 1900-1996, powstaniec wielkopolski, ¿o³nierz AK
ps.”Wojtek”.
2. BYLIÑSKI MARIAN, pp³k, 1902-1994, powstaniec wielkopolski i œl¹ski, ¿o³nierz AK.
3. Napis zatarty.
4. ZEIDLER KAZIMIERZ, por., 1899-1994, powstaniec wielkopolski.
5. POP£OÑSKI JAN, ppor., 1900-1980, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Waleri¹ 1902-1985.
6. ZALEWSKI RYSZARD, mjr, 1905-1980, powstaniec œl¹ski.
7. GÓRNIK BOLES£AW, pp³k, 1904-1985, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Krystyn¹ 1916-1980.
8. NASIOROWSKI STEFAN, ppor., 1902-1979, powstaniec œl¹ski.
9. PALACHA BRONIS£AW, ppor., 1900-1980, powstaniec œl¹ski.
10. KISIEL KLEMENS, ppor., 1892-1984, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Bronis³aw¹ 1902-1979.
11. CHMURZYÑSKI WIKTOR, ppor., 1898-1979, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Aniel¹ 1902-1994.
12. KOSIERADZKI MIECZYS£AW, ppor., 1907-1979, powstaniec œl¹ski, pochowany
wraz z ¿on¹ Longin¹ 1913-2002.
13. £EBEK ADAM, ppor., 1896-1979, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Anastazj¹ 1908-1994.
14. GROBELNY WINCENTY, ppor., 1900-1979, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Janin¹ 1900-1983.
15. NASIEGNIEWSKI STANIS£AW, kpt., 1901-1979, powstaniec œl¹ski.
16. JAREMA EUZEBIUSZ, pp³k, 1902-1979, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Janin¹ 1909-1979.
17. LARISA MEYER STANIS£AW, mjr, 1905-1978, powstaniec œl¹ski.
18. BARAÑSKI STEFAN, ppor., 1898-1985, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Helen¹ 1903-1978.
19. SZEJTAN STEFAN, ppor., 1902-1978, powstaniec œl¹ski.
20. ZOMMER BOLES£AW JÓZEF, kpt., 1898-1988, powstaniec œl¹ski, pochowany
wraz z ¿on¹ Eugeni¹ z d. Otowsk¹ 1897-1977.
21. POLITOWSKI KAROL, mjr, 1889-1977, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Bogumi³¹ 1907-1984.
22. PIETROÑ JULIAN, ppor., 1897-1977, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Emili¹ 1896-1980 i córk¹ Janin¹ Pietroñ-Plaza 1924-1996.
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23. SPA£EK W£ADYS£AW, p³k, 1888-1977, powstaniec œl¹ski.
24. MAZURKIEWICZ TADEUSZ, kpt., 1888-1977, powstaniec œl¹ski, ¿o³nierz POW,
¿o³nierz WP, w kampanii wrzeœniowej 1939 r. w obronie Modlina, pochowany wraz z ¿on¹ Mari¹ z d. Dulsk¹ 1900 -1986.
25. PRZYTULSKI JAN, ppor., 1900-1977, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Jadwig¹ 1907-1989.
26. URBAN KAZIMIERZ, ppor., 1893-1985, powstaniec œl¹ski.
27. STAROWICZ MATEUSZ, ppor., 1903-1990, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Natali¹ 1905-2003.
28. WIECZOREK STANIS£AW, por., 1908-2000, powstaniec œl¹ski, przygotowane
miejsce pochówku dla ¿ony Teresy 1931-?.

A - III dod.
1. P£OSZAJ JÓZEF, por., 1901-1992, powstaniec wielkopolski.
2. WICHER FRANCISZEK, por., 1904-1961, powstaniec œl¹ski, przygotowane miejsce
pochówku dla ¿ony Apolonii Heleny 1910-?.
A - III
1. DEMBIÑSKI KONRAD, ppor., 1899-1991, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z synem Romualdem Dembiñskim 1927-1998 i z symbolicznym miejscem pochówku
¿ony Zofii 1906-1945 zes³anej na Syberiê.
2. SZYNKAREK ANTONI, por., 1907-1995, powstaniec wielkopolski, ¿o³nierz AK, pochowany wraz z ¿on¹ Boles³aw¹ 1910-1990.
3. OSTROWSKA KAZIMIERA, ppor., 1905-1989, powstaniec wielkopolski, pochowana wraz z mê¿em Tadeuszem 1909-1992.
4. BA£A ANTONI, ppor., 1898-1989, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Mari¹ 1904-1993.
5. SOBOL WAC£AW, ppor., 1903-1981, powstaniec œl¹ski w I i III powstaniu, pochowany wraz z ¿on¹ Janin¹ 1910-1992.
6. G£USZKIEWICZ STANIS£AW, ppor., 1901-1981, powstaniec œl¹ski, pochowany
wraz z ¿on¹ Henryk¹ 1907-1991.
7. MAKARSKI PAWE£ PIOTR, ppor., 1903-1981, powstaniec œl¹ski.
8. LEŒNIEWSKI STANIS£AW, ppor., 1900-1981, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Lucyn¹ 1906-1995.
9. JANCZEWSKI JAN, ppor., 1898-1981, powstaniec œl¹ski, ¿o³nierz legionów polskich,
¿o³nierz POW, pochowany wraz z ¿on¹ Janin¹ z d. Badowska 1903-1991.
10. ROMANOWSKI WITOLD, ppor., 1905-1981, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Janin¹ z d. D¹browska 1917-1993.
11. STYŒ BRONIS£AW, por., 1902-1981, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz ¿on¹
Stanis³aw¹ 1908-1984.
12. JAKUBOWSKI IGNACY, ppor., 1905-1990, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Lucyn¹ 1904-1981.
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13. ROGULSKI WINCENTY, ppor., 1903-1981, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Juli¹ 1905-1992.
14. JAROSZEK BOLES£AW, ppor., 1903-1982, powstaniec œl¹ski.
15. PAWLAK TADEUSZ, kpt., 1900-1982, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Kazimier¹ 1901-1993.
16. KANCZEWSKI PAWE£, kpt., 1903-1982, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Ann¹ 1933-1981.
17. ROGALSKI ROMAN, por., 1902-1980, powstaniec œl¹ski.
18. KRAJEWSKI STANIS£AW, ppor., 1897-1983, powstaniec œl¹ski.
19. HLOND JÓZEF, ppor., 1896-1982, powstaniec œl¹ski.
20. POMIERNY MARIAN, ppor., 1901-1982, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Mariann¹ 1910-1986.
21. GARDIAS FELIKS, mjr, 1901-1983, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹ Janin¹ 1904-1988.
22. RYBIÑSKI JÓZEF, ppor., 1901-1983, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz z ¿on¹
Stanis³aw¹ 1894-1985.
23. FAJER LUCJAN, pp³k, 1904-1984, powstaniec œl¹ski, ¿o³nierz AK, powstaniec warszawski, ps. „Ognisty”, pochowany wraz z ¿on¹ Michalin¹ 1916-1996.
24. JAGUCKI ALEKSANDER, ppor., 1899-1984, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Genowef¹ 1903-1999.
25. ÆWIÊK ANTONI, ppor., 1899-1994, powstaniec œl¹ski.
26. LISOWSKI WAC£AW, ppor., 1896-1983, powstaniec œl¹ski.
27. FERNIK CZES£AW, ppor., 1901-1983, powstaniec œl¹ski.
28. KOPEÆ HENRYK CYRYL, por., 1899-1985, powstaniec œl¹ski, pochowany wraz
z ¿on¹ Jadwig¹ Aniel¹ (brak dat).

B-I
1. JÊDRZEJCZAK STEFAN, ppor., 1899-1990, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ W³adys³aw¹ 1902-1989.
2. KURCZEWSKI MIECZYS£AW, p³k, 1897-1989, powstaniec wielkopolski, przygotowane miejsce na pochowanie ¿ony Teresy 1918-?.
3. £UKOWIAK FELIKS, ppor., 1899-1989, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz
z ¿on¹ Delfin¹ 1905-1993.
4. PI¥TKOWSKI HIPOLIT, mjr, 1898-1989, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz
z ¿on¹ Felicj¹ 1900-1993.
5. WILCZEK FRANCISZEK, ppor., 1900-1990, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Ann¹ 1902-1988.
6. STEFANIAK PIOTR, ppor., 1899-1987, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz
z ¿on¹ Mari¹ 1905-1991.
7. STEFAÑSKI STANIS£AW, ppor., 1900-1993, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Konstancj¹ 1898-1987.
8. CISZEWSKI ALEKSANDER, ppor., 1892-1987, powstaniec wielkopolski.
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9. KWAŒNIEWSKI WAC£AW, ppor., 1906-1986, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Helen¹ 1908-2005.
10. KRAJEWSKI HENRYK, pp³k, 1896-1985, powstaniec wielkopolski, przygotowane miejsce pochówku dla ¿ony W³adys³awy 1934-?.
11. S£OMIÑSKI WOJCIECH, ppor., 1899-1985, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Józef¹ 1915-1988.
12. SZTUREMSKI IGNACY, ppor., 1900-1985, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Stanis³aw¹ 1906-1987.
13. TYLMAN FELIKS, ppor., 1892-1985, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Pelagi¹ 1900-1990.
14. ANDRZEJEWSKI STEFAN, p³k, 1899-1996, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Iren¹ 1901-1985.
15. WRÓBLEWSKI BOLES£AW JÓZEF, p³k, 1895-1985, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Wand¹, ppor., 1900-1991, te¿ powstañcem wielkopolskim.
16. DEMBIÑSKI HENRYK, kpt., 1898-1984, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Jadwig¹ 1903-1987.
17. JANECZEK JAN, ppor., 1900-1983, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Stanis³aw¹ 1895-1984.
B - II
1. PIASECKI FRANCISZEK, ppor., 1899-1990, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Mariann¹ 1903-1983.
2. GIELNIK WALENTY, ppor., 1899-1983, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Antonin¹ 1901-1992.
3. CEPA HELIODOR, genera³, 1895-1974, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Zofi¹ 1907-1993.
4. BRUCZYÑSKI ANDRZEJ, ppor., 1893-1977, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Antonin¹ 1895-1984.
5. SIEPKA ALOJZY, por., 1898-1989, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz
z ¿on¹ Janin¹ 1908-1977.
6. WLEK£Y EDWARD, ppor., 1902-1977, powstaniec wielkopolski.
7. LINKE HENRYK, kpt., 1899-1977, powstaniec wielkopolski.
8. ŒMIEIÑSKI ALBIN, mjr, 1898-1980, powstaniec wielkopolski, pochowany wspólnie z ¿on¹ Kaziemier¹ 1913-2003.
9. KACZMAREK FRANCISZEK, ppor., 1897-1977, powstaniec wielkopolski, ¿o³nierz AK, powstaniec warszawski walczy³ w Zgrupowaniu „Róg”, pochowany wraz
z ¿on¹ Aniel¹ 1901-1983.
10. KOPRUCKI JÓZEF, ppor., 1901-1978, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Stanis³aw¹ 1912-1978.
11. STACHURSKI JULIAN, pp³k, 1895-1978, powstaniec wielkopolski.
12. HAWRAZIÑSKI STANIS£AW, ppor., 1897-1979, powstaniec wielkopolski,
pochowany wraz z ¿onami: Wac³aw¹ (symb.) 1893-1949 i Helen¹ 1902-1996.
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13. PU£ACZEWSKI LEON, ppor., 1897-1979, powstaniec wielkopolski, pochowany wspólnie z ¿on¹ Mariann¹ 1902-1984.
14. WALKOWSKI ZYGMUNT, ppor., 1896-1979, powstaniec wielkopolski, pochowany wspólnie z ¿on¹ Mariann¹ 1906-1987.
15. TR¥PCZYÑSKI MIECZYS£AW, ppor., 1900-1979, powstaniec wielkopolski,
przygotowane miejsce na pochówek ¿ony Stefanii 1920-?.
16. SCHULTZ LUDWIK, ppor., 1900-1979, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Regin¹ 1904-1994.
17. OLÊDERCZYK MIECZYS£AW, p³k, 1897-1979, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Józef¹ 1896-1988.

B - III
1. STANISZEWSKI MARIAN, kpt., 1900-1982, powstaniec wielkopolski,
pochowany z ¿on¹ Lubow 1925-.
2. KRÓLIKOWSKI W£ODZIMIERZ, ppor., 1898-1985, powstaniec wielkopolski,
pochowany wraz z ¿on¹ Mart¹ 1918-1983.
3. KOWALCZYK ANTONI, ppor., 1895-1980, powstaniec wielkopolski.
4. KONIAREK BERNARD, ppor., 1902-1981, powstaniec wielkopolski.
5. OLSZOWSKI ANTONI, ppor., 1898-1982, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Stanis³aw¹ 1899-1983.
6. KO£ACKI LEON, pp³k, 1900-1990, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz
z ¿on¹ Mari¹ 1905-1982.
7. GLONEK KAZIMIERZ, ppor., 1900-1982, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Wand¹ 1904-1990.
8. WIŒNIEWSKI LEONARD, ppor., 1899-1980, powstaniec wielkopolski.
9. GLABUS WOJCIECH, ppor., 1896-1980, powstaniec wielkopolski.
10. CHOJNACKI IGNACY, ppor., 1895-1944, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Mari¹ 1900-1987.
11. WALTER MARIAN, ppor., 1898-1981, powstaniec wielkopolski.
12. MAÑCZAK JÓZEF, ppor., 1899-1982, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ Mari¹ 1904-1994.
13. JANKOWSKI LEON, ppor., 1903-1982, powstaniec wielkopolski, pochowany
wraz z ¿on¹ W³adys³aw¹ 1912-1989.
14. SIPIÑSKI LEON, ppor., 1901-1981, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz
z ¿on¹ Iren¹ 1908-1986.
15. MENDYK JAN, mjr, 1892-1984, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz
z ¿on¹ Zofi¹ 1908-1980.
16. KOSIEDOWSKI MARCELI, p³k, 1901-1980, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Zofi¹ 1914-1980.
17. ELSNER WAWRZYN, ppor., 1898-1987, powstaniec wielkopolski, pochowany wraz z ¿on¹ Teodor¹ 1900-1975.
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W kwaterze R znajduje siê grób gen. dyw. Filipa Stanis³awa Dubiskiego,
dowódcy 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, poleg³ego 28 wrzeœnia 1919 roku
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Ponadto warty odwiedzenia jest Cmentarz Rzymskokatolicki na Pow¹zkach, bêd¹cy najstarszym katolickim cmentarzem funkcjonuj¹cym w Polsce od 1792 roku.
W kwaterze R znajduje siê grób gen. dyw. Filipa Stanis³awa Dubiskiego, dowódcy 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, poleg³ego 28 wrzeœnia 1919 roku. W czasie walk pod
Ryni¹ (28 IX 1919), w momencie krytycznym bitwy, Dubiski zbiera i prowadzi rezerwy,
lecz otoczony zostaje ciê¿ko ranny. Zmar³ na polu walki, jako pierwszy gen. odrodzonego
Wojska Polskiego. W rozkazie po¿egnalnym gen. J. Dowbor-Muœnicki napisa³: (...) Ojczyzna straci³a pierwszego genera³a i najlepszego swego syna, prawego Polaka o charakterze
czystym jak kryszta³, ukochanego wodza swej dywizji, troskliwego jej opiekuna i Ojca i nigdy
nam niezapomnianego przyjaciela. Rozkazy po¿egnalne wydali równie¿ minister spraw wojskowych, dowódca frontu litewsko-bia³oruskiego i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Na mogile gen. dyw. Filipa Stanis³awa Dubiskiego ustawiony jest okaza³y nagrobek z piaskowca z pomnikiem. Szczyt nagrobka obwiedziony jest ¿elaznym ³añcuchem wspartym na
czterech s³upkach w kszta³cie pocisków. Na pomniku w dolnej czêœci umieszczona jest p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca ¿o³nierzy w okopach, na szczycie znajduje siê rzeŸba or³a w koronie siedz¹cego na skrzy¿owanych dwóch szablach i wojskowej rogatywce, w centralnej
czêœci wykuty jest napis: „Œ. P./ STANIS£AW DUBISKI/ GENERA£ DYWIZJI/ KAWALER ORDERU/ VIRTUTI MILITARI/ DOWÓDCA 1 DYWIZJI/ STRZELCÓW WIELKOPOLSKICH/ UR. DN. 5 WRZEŒNIA 1860 R./ POLEG£ NA POLU CHWA£Y/
W OBRONIE OJCZYZNY/ W DN. 28 WRZEŒNIA 1919 R.”. R. II. 3.
Wœród wielu zadañ, które stoj¹ przed polsk¹ szko³¹, jedno jest niezwykle istotne - kszta³towanie œwiadomego m³odego obywatela mocno zakorzenionego w przesz³oœci historycznej narodu. Pow¹zki - to miejsce jak magnes przyci¹ga ludzi pasjonuj¹cych siê przesz³oœci¹.
¯eby rozmawiaæ o bohaterach - spoczywaj¹cych w Kwaterze Powstañców Œl¹skich i Wielkopolskich - warto przypomnieæ niektóre sylwetki tych powstañców wielkopolskich i œl¹skich, którzy walczyli o niepodleg³oœæ i zostali pochowani na Cmentarzu Pow¹zkowskim.
Chwila ciszy, zadumy niech przybli¿y nam tych którzy poszli bo tak chcieli - jak napisa³ o nich
poeta.
Autor jest doktorem historii, przewodnicz¹cym
Komisji Historycznej,
cz³onkiem Prezydium ZG TPPW,
laureatem
Nagrody Honorowej TPPW
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
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W czerwcu 2021 roku zrodzi³ siê pomys³ ustanowienia 27 grudnia œwiêtem pañstwowym - Narodowym Dniem Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego. Œwiêto to by³oby z³o¿eniem ho³du i podziêkowañ bohaterskim Powstañcom Wielkopolskim za ich dokonania, zarówno w czasie Powstania jak i w wojnie polsko - bolszewickiej, Powstaniach
Œl¹skich, a nastêpnie w odbudowie odradzaj¹cej siê po zaborach Ojczyzny.
Sygnatariuszami tej inicjatywy byli: Wielkopolskie Muzeum Niepodleg³oœci, Instytut
Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu, Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zak³ady Kórnickie,
Muzeum Narodowe w Poznaniu”. Inicjatywa ta uzyska³a szerokie poparcie spo³eczne.
Do koñca sierpnia zebrano kilka tysiêcy deklaracji poparcia apelu o ustanowienie Narodowego Dnia Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego.
Uchwa³y w tej sprawie podjê³o wiele samorz¹dów, instytucji oraz organizacji spo³ecznych (g³ównie z województwa wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego i lubuskiego).
Tak¿e Zarz¹d G³ówny TPPW podj¹³ uchwa³ê, w której apelowa³ i prosi³ Prezydenta RP,
Pos³ów i Senatorów o ustanowienie dnia 27 grudnia œwiêtem pañstwowym.
6 wrzeœnia 2021 r. w Pa³acu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda spotka³ siê
z inicjatorami apelu oraz przedstawicielami samorz¹dów i mieszkañców Wielkopolski.
Podczas spotkania przekazano Prezydentowi apel o ustanowienie dnia 27 grudnia Œwiê-
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tem Narodowym Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentowali: Tadeusz Musia³. Wawrzyniec Wierzejewski, Zdzis³aw Koœciañski, Roman Grewling, Maria Mielcarzewicz, Halina Kowalewska, Tadeusz Stachowski, Maksymilian Michalczak, Rozalia Kaczmarek i Maciej Myczka.
14 wrzeœnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda z³o¿y³ w Sejmie projekt ustawy
o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego. Zrealizowa³ w ten sposób swoj¹ obietnicê z³o¿on¹ na spotkaniu z inicjatorami ustanowienia œwiêta pañstwowego i przedstawicielami Wielkopolan. W projekcie ustawy Prezydent podkreœli³, ¿e ustanowienie Narodowego Dnia Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego
jest ho³dem z³o¿onym „bohaterskim uczestnikom zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskê spod panowania niemieckiego i przy³¹czyli j¹ do odrodzonej Rzeczypospolitej”.
1 paŸdziernika 2021 r. - Sejm przyj¹³ prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego, a 28 paŸdziernika 2021 r.
Senat RP jednog³oœnie popar³ uchwalon¹ przez Sejm ustawê.

Delegacje Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego i Zarz¹du G³ównego TPPW podczas uroczystoœci
z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie
Fot. Alina Kucharska
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
W KULTURZE
Pawe³ Kuszczyñski

Roman Tadeusz Wilkanowicz (1886 - 1933)
bard Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Wœród wielu, bardzo wielu bohaterów, ¿o³nierzy i dowódców powstania wielkopolskiego Roman Tadeusz Wilkanowicz zajmuje miejsce wyj¹tkowe. I to z co najmniej dwóch powodów: by³ bezgranicznie oddanym sprawie niepodleg³oœci Wielkopolski i Polski - niewzruszonym patriot¹ i znakomitym poet¹ - pieœniarzem, bardem opiewaj¹cym swym talentem
powstanie wielkopolskie. Je¿eli mo¿na szukaæ dla niego powinowactwa duchowego, znajdujemy je w osobie Wincentego Wierzejewskiego. Jak¿e byli do siebie podobni: niepodzieln¹
s³u¿bê Polsce ³¹czyli z artyzmem - Wilkanowicz z poezj¹, pieœni¹, proz¹ i satyrycznym rysunkiem; Wierzejewski z malarstwem, a tak¿e z poezj¹.
Czytelnicy „Wielkopolskiego Powstañca” mieli mo¿liwoœæ poznania postaci i twórczoœci
Wilkanowicza w rocznikach z lat: 2017, 2018, 2019 i 2020.
Dla uczczenia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Zarz¹d G³ówny Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, wspólnie z poznañskim oddzia³em Zwi¹zku Literatów Polskich, zorganizowa³ ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza, na który nades³ano 85 prac, w tym 67 wierszy, 17 opowiadañ i jedn¹ powieœæ. Wydawnictwo Miejskie „Posnania” opublikowa³o w 2019 roku, w piêknej szacie graficznej, pok³osie konkursu pt. „S³owo syci pamiêæ”.
„Przegl¹d Wielkopolski” (nr 2/2019) w artykule „Powstanie wielkopolskie w literaturze” przywo³a³ postaæ Romana Wilkanowicza. Trzeci numer (z 2018 r.) „Krajobrazów Kultury”, kwartalnika wydawanego przez poznañski oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich, poœwiêcony g³ównie Powstaniu Wielkopolskiemu tak¿e uhonorowa³ piewcê wielkopolskiej
wiktorii, zamieszczaj¹c biografiê oraz wa¿niejsze jego wiersze.
Bogata twórczoœæ literacka, znacz¹ce dokonania w walce zbrojnej oraz szlachetne cechy
charakteru uzasadniaj¹ potrzebê szerszego zaprezentowania przywo³anej postaci.
Bazê Ÿród³ow¹ dla niniejszego tekstu stanowi³y materia³y oraz informacje uzyskanych
przez Izoldê Kiec (profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, Bibliotece Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, Bibliotece w Wojskowym Biurze Historycznym w Rembertowie, Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, Kronice Miasta Poznania oraz w innych Ÿród³ach.
Rezultaty obszernej kwerendy Izolda Kiec zaprezentowa³a we wstêpie oraz we w³asnym
wyborze utworów poety i opracowaniu ksi¹¿ki Romana Tadeusza Wilkanowicza „Utwory
powstañcze”, wydanej w 2018 roku przez Instytut Kultury Popularnej w Poznaniu.
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Roman Tadeusz Wilkanowicz (siedz¹cy w fotelu) z Adamem Bia³oszyñskim
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Obserwacja dotychczasowego
stanu badañ nad twórczoœci¹ Romana Tadeusza Wilkanowicza prowadzi do nastêpuj¹cej konstatacji nie znajduje uzasadnienia dotychczasowy brak zainteresowania ¿yciem i twórczoœci¹ Wilkanowicza
przez Wydzia³ Polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Izolda Kielc pozostaje w tym literaturoznawczym dokonaniu odosobniona.
Podejmuj¹c próbê okreœlenia
jedn¹ fraz¹ postawy Romana Tadeusza Wilkanowicza, nale¿y przywo³aæ myœl Williama Blake'a: Entuzjazm jest wszystkim. Jego dokonania, realizacja, zamierzenia i pogl¹dy znamionuje pasja, zaanga¿owanie, oddanie, odwaga, konsekwencja, nonkonformizm, a tak¿e poczucie humoru i spryt, no i oczywiœcie talent pisarski. Wszystko to s³u¿y³o Wielkopolsce i Polsce, walce
o ich niepodleg³oœæ, a nastêpnie
utrwalaniu si³y Ojczyzny, a nawet
jej potêgi. Wymienione wy¿ej cechy osobowoœci ujawni³y siê w ró¿nych sytuacjach (nawet w czasie
wiêziennych
odosobnieñ w forcie
Roman Wilkanowicz (1886-1933)
Grolman i podberliñskim wiêzieniu
Spandau), czy te¿ podczas pe³nienia ró¿nych ¿yciowych ról, funkcji, na ró¿nych stanowiskach, a tak¿e w wojskowych szar¿ach.
Jako redaktor naczelny pisma „Druh” (wydawanego dla ¿o³nierzy - Polaków), w artykule wstêpnym 21 grudnia 2018 roku napisa³: Druhowie! D³ugo czekaliœmy w milczeniu, ale nadszed³ czas, ¿eby daæ znaæ, ¿e ¿yjemy, - i¿ jest nas na ka¿de skinienie sto tysiêcy, i ¿e - zasz³a potrzeba - krwi¹ swoj¹ zadokumentujemy nasz¹ prost¹ ¿o³niersk¹ mi³oœæ Ojczyzny! W myœl tê rzucamy pierwszy numer naszego pisemka, otwieraj¹c ³amy dla g³osów ¿o³nierskich, nie dla politykowania wszak¿e, gdy¿ tego mamy za wiele w Polsce, tylko a¿eby s³u¿y³y naszym celom.
Druhowie! Garnijcie siê do szeregu! Nie ma ¿adnych tak wielkich obowi¹zków, które by wyt³umaczy³y Wasz¹ nieobecnoœæ! Ojczyzna jest bli¿sz¹ jak matka, jak ¿ona i jak dzieci!
Namawia³ m³odych rekrutów, by - w czasie I wojny œwiatowej, nazwanej wielk¹ - szli na
front na krótko, na tyle, by odbyæ wojskowe przeszkolenie, by nauczyæ siê wojaczki, a potem zbiec - najlepiej z broni¹, która przyda siê tutaj w Poznaniu - gdy rozpocznie siê bitwa.
Zaleca³ realizowanie przyjêtej przez siebie deklaracji: Strza³u w tej wojnie nie oddam, ¿e nie bêdê walczy³ za Niemców i broni przeciwko nikomu nie podniosê, szczególnie przeciwko Swojemu
ziomkowi [Jankowi KaŸmierczakowi].
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Bardzo krytycznie i odwa¿nie
zabrzmia³y s³owa Wilkanowicza
na naradzie 28 grudnia 1918 roku, w której uczestniczyli Wojciech Korfanty oraz Czes³aw Meissner - przewodnicz¹cy Rady Ludowej na miasto Poznañ, a zarazem przedstawiciel Naczelnej
Rady Ludowej: Nigdy rozpoczêtej
walki nie zaprzestaniemy, a wszyscy, którzy s¹ przeciwni, s¹ naszymi
wrogami i tym kula w ³eb.
By³ odwa¿nym, radykalnym
cz³onkiem Polskiej Organizacji
Wojskowej Zaboru Pruskiego,
kierowanej od 11 lub 12 listopada 1918 roku przez Radê Jedenastu. Stara³ siê byæ wœród dowódców wiarygodnym, akceptowanym przez m³odych powstañców.
Przy pomocy Arkadego Fiedlera, który wykona³ zapisy nutowe, ju¿ przed powstaniem zosta³y szybko - w pierwszym nak³adzie 10 tysiêcy egzemplarzy - wyWydanie „Pieœni ¯o³nierskich”
dane „Pieœni ¿o³nierskie” ze s³owami Wilkanowicza do znanych
melodii. Ju¿ ten fakt mo¿e byæ potwierdzeniem, ¿e zas³u¿y³ na miano barda zwyciêskiego
zrywu Wielkopolan.
Poni¿ej fragmenty pomieszczonych w zbiorze tekstów ze znamiennym mottem:
Ju¿ nadszed³ czas!
Ju¿ nadszed³ czas!
Niechaj stanie do szeregu
Bracia ka¿dy z nas!!!
Do Was…
Bracia ¿o³nierze, Bracia ¿o³nierze!
Z wami pociechy dzielê siê chlebem.
Choæ ¿eœcie z grzechem mieli przymierze,
Pod pêkaj¹cym w piorunach niebem.
Z wami pociechy dzielê siê chlebem
Bracia ¿o³nierze - - -!
I w sercach waszych mieszka Duch Bo¿y:
Krew tylko d³oni nagich dotknê³a.
Baczcie¿ by M i ³ o œ æ nie zginê³a,
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Bo ona œwiête królestwo stworzy!
Kto w P r a w d ê wierzy, zbawi œwiat w wierze
Bracia ¿o³nierze!
Apel
Gotowy nasz hufiec, gotowy,
Na wodzów naszych skinienie;
Myœl jedna, jedno marzenie
Sku³y nas w szereg wzorowy,
Gotowy nasz hufiec, gotowy!!!
Nie boim siê œmierci i trudów,
W s³u¿bie przemi³ej Ojczyzny;
Za wolnoœæ i prawa ludów
Poniesiem chêtnie swe blizny,
Za Wolnoœæ i prawa ludów!
Do broni! Wszyscy do broni
O bracia, o bracia drodzy!
Wy nadziejê miejcie w nas.
Choæ my skromni i ubodzy,
Lecz do boju pójdziem wraz.
Rozkaz daj Ojczyzno mi³a!
Rozkaz daj do orl¹t swych!
Bo godzina ju¿ wybi³a,
Nadszed³ czas na wrogów z³ych…
Po latach stu
Po latach stu, po latach stu,
Opad³y z r¹k kajdany,
Dziœ niechaj nam nie rz¹dz¹ tu,
Obce narody i pany!
My w pe³ni praw i w pe³ni si³,
Za s³uszn¹ stajemy sprawê,
Krew naszych ¿y³ i ramion moc
Na pola poniesiem krwawe.
Biegn¹ tysi¹ce druhów do Poznania
Biegn¹ tysi¹ce druhów do Poznania,
By za Ojczyznê przelaæ swoj¹ krew,
Bo im zab³ys³a chwila Zmartwychwstania.
Bo ich przebudzi³ Rogu œwiêty zew.
Oto ju¿ karne zwar³y siê kolumny;
Z broni¹ u nogi stoi ¿o³nierz dumny.
Ten tylko kocha prawdziwie Ojczyznê,
Który jest gotów na Jej ka¿dy zew,
Wiêc nim zdobêdziesz w s³u¿bie œmieræ lub bliznê
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Zanuæ mój bracie ten ¿o³nierski œpiew:
¯e dla swej Matki nie posk¹pisz czynu,
Choæby ci przysz³o w³asn¹ oddaæ krew!
Hej druhowie
Hej druhowie! Hej druhowie!
Jak¿eœ cudn¹ nasza wiosna;
Zapa³ w sercu, zapa³ w g³owie,
A na ustach pieœñ radosna…
Witaj zorzo! Witaj zorzo!
Witaj Polski Z m a r t w y c h w s t a n i e!
Za pomoc¹ pójdziem Bo¿¹,
Tam gdzie widny znak!
Zwyciê¿ali naszych Szwaby
Zwyciê¿ali naszych Szwaby,
Gdy w narodzie brak³o zgody;
Ka¿dy Polak wtedy s³aby,
Gdy za wiele ma swobody…
Niech wiêc karnoœæ w tej Dru¿ynie,
Wska¿e jacy s¹ ¿o³nierze,
A Ojczyzna nie zaginie
I nikt jej nam nie odbierze!
Hej¿e bracia! Hej Druhowie,
Bierzcie siê do karabinów,
Niechaj ca³a Polska powie,
¯e ma swoich d z i e l n y c h s y n ó w!
Zarówno Wilkanowicz, jak i wyj¹tkowo mu bliscy druhowie z POW ZP oraz „Soko³a”
nie uto¿samiali siê z zasadami, a konkretnie z pruskim drylem znienawidzonym przez pokolenia, który wprowadza³ genera³ Józef Dowbor-Muœnicki, tworz¹c regularne wojsko wielkopolskie.
Peowiacy, rekrutuj¹cy siê z biednych dzielnic Poznania (Chwaliszewa i Wildy), nie godzili siê na to, by zniknê³o s³owo „druh” wraz z koniecznym wymienieniem posiadanej szar¿y
wojskowej. W listopadzie 1919 r. w redagowanej „Rzeczypospolitej” napisa³ znacz¹ce s³owa:…tam gdzie poka¿¹ siê Poznaniacy, w œlad za nimi zwyciêstwo…nikt nie odmówi dzielnoœci,
a nawet bohaterstwa naszej dru¿ynie, ale ta dzielnoœæ i braterstwo nie stanowi¹ jeszcze wartoœci
moralnej naszej si³y zbrojnej, potrzeba tu jeszcze rycerskoœci, tej rycerskoœci; która nie pozwala ¿o³nierzowi dopuszczaæ siê czynów nielicuj¹cych z honorem ¿o³nierza polskiego… Dbajmy o kulturê
duchow¹ naszego wojska.
Tylko wrodzony spryt i kreatywnoœæ Romana Wilkanowicza pozwoli³y na rozwi¹zanie
problemów z przysiêg¹ sk³adan¹ przez „baon œmierci” (umilkli, gdy pojawi³y siê s³owa
o wiernoœci Dowbor-Muœnickiemu oraz Naczelnej Radzie Ludowej). Fortel poety polega³ na
tym, ¿e dopiero po wyjeŸdzie z Poznania, w Warszawie z³o¿¹ przysiêgê wojskow¹ obowi¹zuj¹c¹ w Kongresówce. I tak siê rzeczywiœcie sta³o. Domagali siê sprawiedliwej oceny Pol-
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Artyku³ Romana Wilkanowicza “Wielki dzieñ” na ³amach „Kuriera Porannego”
w dziesiêciolecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego

skiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego - poznañskich peowiaków - ich wysi³ku organizacyjnego, wychowawczego, a przede wszystkim zbrojnego.
Wa¿nym dowodem ocalenia prawdy o zas³ugach, wydarzeniach potwierdzonych osobistym doœwiadczeniem oraz doœwiadczeniami najbli¿szych wspó³pracowników (czêsto przyjació³) jest powstañcza trylogia Wilkanowicza „Bezimienni bohaterowie powstania wielkopolskiego. Wielki dzieñ (tak znacz¹co symbolicznie nazwie pocz¹tek zrywu - 27 grudnia
1918 r.), Nazajutrz”, wydana w latach 1928 - 1929.
Roman Wilkanowicz pisa³ tak¿e ksi¹¿ki dla dzieci, bowiem bardzo bliski mu by³ przez ca³e ¿ycie problem edukacji m³odego pokolenia. Wa¿nym dowodem tego zainteresowania jest
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ksi¹¿ka z ilustracjami druha Leona Prauziñskiego „Jak dzieci wypêdzi³y Niemców z Poznania”, wydana w 1923 roku. Kunszt pedagogiczny autora ilustruj¹ nastêpuj¹ce fragmenty:
Jaœ Kaczmarek cicho biada,
¯e w Poznaniu wróg zasiada,
Wznosi gmachy i pa³ace
Za Polaków ciê¿k¹ pracê.
Czekaj, przebrzyd³y kajzerze
Wnet ci siê na „manto” zbierze!
Przed pomnikiem Mickiewicza
Do swych zbrodni gwa³t zalicza,
Gdy podstêpnie i zdradziecko
Przeœladuje Polskie Dziecko,
Robi¹c drugie piek³o Wrzeœni
Za nasz jêzyk, nasze pieœni.
Goœæ przyjecha³ do Poznania,
Polskie Dziecko Mu siê k³ania.
Dobre wieœci nam przynosi,
Polska gór¹! - wszêdzie g³osi.
Dekoruj¹ miasto ca³e
Na czeœæ Jego i na chwa³ê. (na ilustracji napis - NIECH ¯YJE PADEREWSKI)
Po „robocie” pilny ch³opiec
Ju¿ na Malcie sypie kopiec,
By wiedzia³a Polska ca³a,
¯e tu Jej dziecinek chwa³a!
¯e gdy przyjdzie wróg zdradziecko,
Da mu radê Polskie Dziecko!
W swych elegiach i pieœniach, utrzymanych w poetyce bliskiej poezji Jana Kasprowicza,
Wilkanowicz mówi o cierpieniu Wielkopolski i ukazuj¹cej siê nadziei.
Kyrie Eleison Serdeczna Matko! Piekielnych si³ zerwane bij¹ moce,
Ognisty deszcz, rzekami bluzga krew…
Gdzie syn?... Gdzie brat?...
Gdzieœ krwawa ³za migoce.
Serdeczna Matko!
Ginie œwiat!
Mo¿e nawet nie mia³eœ dziewczyny? Dzieciuch taki… a z grobem jak z bratem…
Nie ochroni³ ciê pacierz matuli…
Ani rêka co rz¹dzi tym œwiatem…
Ani szkaplerz zaszyty w koszuli.
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Ojcze nasz!
Niech siê imiê Twoje s³awi,
W ciszy wieczornej i w potêdze gromów!
Niech Twa ³aska niepojêta sprawi,
By pokój stan¹³ w progach naszych domów…
Niechaj Królestwo sp³ynie Twoje, Bo¿e,
Na nasz¹ ziemiê znêkan¹ i biedn¹,
Niechaj dla pokoleñ nowe wzejd¹ zorze
A œmieræ nie bêdzie nam ucieczk¹ jedn¹!
W dzieñ zaduszny
Roze³ka³y siê dzwony spi¿owe,
Na ziemskiego pado³u wsze strony;
DŸwiêk ich bie¿y na obce zagony,
P³acze, dzwoni¹c o deski grobowe.
Nikt mu ogni nie wznieci na grobie,
£za serdeczna na piasek nie padnie,
Kto ciê, matko, pocieszy w ¿a³obie…?
Po¿egnanie
Po¿egnanie ci niosê, dziewczyno,
Rzucam kwiaty na piersi twych biele;
Zanim s³oñca dwa wschody przemin¹,
Bêdziesz sam¹, samiutk¹, aniele!
Gdybym nawet tam zosta³ w mogile…
Nie okrywaj twarzyczki ¿a³ob¹;
Wspomnij tylko serdecznie i mile,
Coœmy razem prze¿yli ze sob¹!
Do Was…
Bracia ¿o³nierze, Bracia ¿o³nierze!
Z wami pociechy dzielê siê chlebem, Choæ ¿eœcie z grzechem wziêli przymierze,
Pod pêkaj¹cym w piorunach niebem,
Z wami pociechy dzielê siê chlebem
Bracia ¿o³nierze - - -!
Lecz choæ zniszczenia chodzimy fal¹,
W nas nowych bytów ognie zap³on¹! Gdy stare œwiaty w gruzy siê zwal¹,
Gdy z³oœci ludzkie we krwi zaton¹…
Œwiête s¹ boskich myœli rubie¿e.
Bracia ¿o³nierze!
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Z krwawych lat
Do³em ziemia czarniejsza od trumny,
Przed oczyma bór ch³odny ciemnieje.
Œmierci ogniem i b³yska i zieje.
Œmieræ siê niesie przez pola i lasem,
Œmieræ niepolska, bo obce s¹ znaki.
Dziwn¹ trwog¹ zadr¿a³y w kr¹g krzaki.
Zapali³a matula gromnice,
I na ksi¹¿ce odmawia modlitwy,
Za syneczka, co poleg³ wœród bitwy.
P³acze dziewczê po nocach w komorze,
¯al serdeczny rozdziera jej serce;
Ach, zabili ch³opaczka - morderce!
Na pocz¹tku trylogii „Bezimienni bohaterowie powstania wielkopolskiego” wskazuje na
dziejowe znaczenie narodu, czego potwierdzenie znajdujemy w Introdukcji:
Imiê jego nieznane… ale wyda³ go Naród, który poprzez krew mêczeñsk¹ ws³awi³ siê w œwiecie serc cz³owieczych i jasnych duchów ludzkoœci szlachetnej. - Wiêc Imiê jego jest - Naród!
-------Umêczony, z³o¿ony do grobu, powsta³ z letargu, kiedy nadszed³ Œwit, wymodlony przez pokolenia, smagane knutem niedoli - i w³asnej niemocy…
- Jutrznia! - - - Rozwar³y siê wrota wierzeñ, opad³y okowy z niewolniczych ramion, wyprostowa³y siê grzbiety przygiête hañbi¹co ku ziemi - Powsta³.
- On…
Naród!
-------W „Powrocie” opisuje sprytne - nieomal bez ¿adnego wystrza³u - wyzwolenie cz³onków
POW i skautingu z wojskowego wiêzienia Grolman przez skautów pod jego dowództwem
(tj. pod dowództwem Bia³ego, pod którym ukrywa³ siê ten ¿o³nierz - poeta), do których do³¹czyli zaprzyjaŸnieni pisarze wielkopolscy Arkady Fiedler i Zenon Kosidowski. Wiele uwagi poœwiêci³ zdobywaniu broni z koszar i magazynów niemieckich - w sposób przemyœlany,
wykorzystuj¹c nieporz¹dek i brak kompetencji przeciwnika w nastêpstwie wydarzeñ rewolucji w Berlinie i epizodów koñcz¹cych przegran¹ wojnê.
Poezjê pe³n¹ piêkna i ¿arliwego patriotyzmu odnajdujemy w nastêpuj¹cym wierszu:
Czemu serce tak bije ogromnie,
¯e a¿ w uszach czerwona krew dzwoni,
Czemu s³oñcem siê pali wko³o mnie
Blask, co srebrem jaœnieje na broni…
Czemu rw¹ siê tak prê¿ne ramiona,
Samsonow¹ wzbieraj¹c wci¹¿ moc¹;
Jakieœ Or³y siê w górze trzepoc¹,
Jakaœ myœl siê w nas rodzi szalona.
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Za dzieñ jeden, za moment, za chwilê
Coœ siê stanie, coœ w gruzy siê zwali,
Mo¿e ziemia siê ¿arem rozpali,
Mo¿e s³oñce rozpadnie siê w pyle. Za dzieñ jeden, za moment, za chwilê…
We fragmencie zatytu³owanym „Knajpka” odnajdujemy naszego barda, œpiewaj¹cego
piosenki i recytuj¹cego wiersze w towarzystwie bliskich mu peowiaków i skautów, jako cz³owieka pe³nego humoru, weso³oœci¹ odpowiadaj¹cego na los, czêsto wypowiadaj¹cego siê
w poznañskiej gwarze.
Wilkanowicz prezentowa³ wyj¹tkow¹ uczuciowoœæ oraz sk³onnoœæ do przyjaŸni. Druhowie mogli zawsze liczyæ na pomoc kole¿eñskiego druha, dla którego najwy¿sz¹ wartoœci¹ by³y dawne, przedwojenne i powstañcze zwi¹zki. W ich imiê by³ gotów zaryzykowaæ w³asne
¿ycie. Przyk³adem mo¿e byæ obrona aktora Franciszka Rylla oraz wstawienie siê za Stanis³awem Nogajem (najbli¿szym przyjacielem), ratuj¹ce go przed aresztowaniem i osadzeniem
w forcie Grolman za tzw. bolszewizm i krytykê Dowbor-Muœnickiego. Znacz¹co pisa³ o Wincentym Wierzejewskim, twórcy i pierwszym komendancie skautowego hufca „Piast”, a tak¿e Karolu Kandziorze, który doskonale fa³szowa³ pieczêcie i podpisy niemieckie.
Wœród przyjació³ poety pojawiaj¹ siê nazwiska ju¿ wymienionych Wierzejewskiego, Nogaja (tak¿e jego brata Franciszka), Kandziory, Zygmunta Wizy, Adama Bia³oszyñskiego,
a tak¿e Bernarda Chrzanowskiego, Karola Rzepeckiego, Arkadego Fiedlera, Zenona Kosidowskiego i innych. Druhowie odwzajemniali siê podobnymi uczuciami i wdziêcznoœci¹.
Mieczys³aw Paluch, równie¿ niepokorny bohater powstania, imponowa³ m¹droœci¹ i odwag¹; wyj¹tkowo mocno buntowa³ siê przeciwko niemieckiej przemocy. Wilkanowicz nie
kry³ swego podziwu dla jego fortelu i niebywa³ej fantazji, gdy wyg³asza³ (w zastêpstwie francuskiego ksiêdza) kazanie do ¿o³nierzy - Polaków. Dziêkowa³ wspomagaj¹cym powstañców
lekarzom (Celestynowi Rydzewskiemu, Boles³awowi Krysiewiczowi, Ireneuszowi Wierzejewskiemu); aptekarzom (Kazimierzowi K³aczyñskiemu, Janowi Szadkowskiemu, Edmundowi Mendle), restauratorom (Tadeuszowi Duchowskiemu, Adamskiemu, Gniatczyñskiemu), a tak¿e w³aœcicielowi cukierni Hy¿ewiczowi. Ogromne i wyj¹tkowo wra¿liwe by³o serce poety.
A jak postrzegali Wilkanowicza najbli¿si, dowiedzieæ siê mo¿na ze s³ów Stanis³awa Nogaja: Wróci³ jak inni Powstañcy i ¯o³nierze Wielkopolscy g³odny i obszarpany. W nagrodê za trudy
jakie poniós³ w wiêzieniach, w czasie Powstania i w czasie wojny z Bolszewikami miarodajne czynniki rz¹dowe wówczas w Poznaniu nadali mu tytu³ „Bolszewik”. I koledzy jego, którzy byli jego
przenoœnemi wychowankami, równie¿ otrzymali nazwê Bolszewików. On, który ca³e swoje ¿ycie
poœwiêci³ Polsce, ¿y³ dla Niej i pragn¹³ dla Niej umrzeæ, który dumnym by³ z tego, ¿e równie¿ przyczyni³ siê do pobicia zewnêtrznych wrogów Ojczyzny, zosta³ nazwany najwiêkszym szkodnikiem.
I wszystko dlatego, ¿e kocha³ Polskê ca³¹, a nie ogranicza³ siê na Wielkopolsce.
We fragmencie utworu „Najm³odsi” zaleca³ podejmowanie walki przez naszych ¿o³nierzy, a nie ogl¹danie siê na koalicjê:
- Zreszt¹ wstyd nawet, maj¹c karabin w garœci, liczyæ na kogoœ, który w dodatku ju¿ nie raz
nam obiecywa³ z³ote góry po to tylko, aby tych obietnic nie dotrzymaæ.
- Wolnoœæ le¿y na bruku, wystarczy schyliæ siê, aby j¹ podj¹æ, a my bêdziemy na Koalicjê czekaæ…
Tymczasem Niemiaszki wyprz¹tn¹ nam wszystko do czysta, tak, ¿e nie tylko ani jednej patrony, ale nawet kawa³ka chleba nie zostanie.
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Ksi¹¿ka Romana Wilkanowicza

Piêknie pisa³ o idei i powstaniu skautingu, porównanego do filaretyzmu (z czczon¹ wyj¹tkowo „Od¹ do m³odoœci” najwiêkszego polskiego wieszcza Adama Mickiewicza):
Oczy gorej¹, w g³owie chaos wiruje, a¿ wykwita z niego, rodzi siê, najpiêkniejszy kwiat myœli
i uczuæ, na jaki ludzkoœæ zdobyæ siê mog³a od setek pokoleñ, a który objawieniem zab³ysn¹³ w g³owie starego dobrego cz³owieka, o rycerskim ramieniu, a go³êbim sercu angielskiego genera³a Baden - Powella.
Ujmuj¹cy opis przyrody polskiej na „ziemi s³owiañskiej” (ko³o Bytynia) prezentuje „Wielki dzieñ” (27 grudnia 1918):
Jasny odwieczerz. S³oñce zachodzi purpur¹. Krwawi ca³e jezioro, powierzchnia jest tak g³adka,
¿e najdrobniejsza zmarszczka, ani przez mgnienie oka nie zaistnieje na niem, chyba ¿e komar,
muszka jakaœ maleñka, ³¹tka, czy paj¹k - p³ywak na d³ugich nogach, sun¹c po wodzie jak na ³y¿wach nik³ym cieniem subtelnym, a srebrzystym zaznacza siê ruchom¹ plameczk¹.
Z trzcin zaczyna powstawaæ ledwo dostrzegalny ró¿owy ob³ok mgie³ leciutkich, cisza; ni trzcina, ni tatarak, ba, nawet ogromne liœcie nenufarów kwitn¹cych, bia³ym kwieciem Gangesu, nie
drgn¹, nie zachwiej¹ siê, nie zako³ysz¹ - chyba ¿e tr¹cone niepotrzebnie lekk¹ skrzel¹ rybi¹, czy
odnó¿em, pe³zaj¹cego wielkiego niezgrabiasza, raka.
Kurki, b¹ki, bekasy, trzciniaki, kaczki, dr¹ siê wniebog³osy, bobruj¹c gdzieœ tam za ³ukiem zakrêtu, w miejscu zgo³a niewidnem dla bêd¹cych z tej strony jeziora. Wyspa ca³¹ w krzewach, zieleni, pachn¹ca dzik¹ miêt¹ i niejak¹œ ostr¹ goryczk¹ przeró¿nych zió³ leczniczych, staje siê, w czy-
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stoœci przedziwnej powietrza, tak blisk¹ z drugiego brzegu, ¿e mo¿na, zda siê, j¹ rêk¹ siêgn¹æ i porachowaæ resztê przekwit³ego ju¿, œnie¿nego kwiecia jaœminu, czy czeremchy, bielej¹cego na niej.
Roman Tadeusz Wilkanowicz by³ obecny wszêdzie tam, gdzie pulsowa³a polskoœæ, obecne by³y patriotyczne uniesienia, dostrzegalne by³y przejawy ukochania Ojczyzny. Tam by³
obecny, to go inspirowa³o, temu sk³ada³ pisarski ho³d.
Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego, powszechnie uznany za impuls do rozpoczêcia
Powstania Wielkopolskiego, zosta³ upamiêtniony we fragmencie „Bezimiennych bohaterów”:
Radowano siê.
Dzieñ, w którym mia³ zjechaæ dostojny goœæ, by³ niebywa³em œwiêtem dla Poznania.
Ju¿ od samego rana miasto dekorowano w tysi¹ce chor¹gwi o barwach narodowych, w festony
i transparenty, po koszarach i fortach, gdzie stali nasi ludzie, zamêczano naszych ch³opców apelami, aby jak najokazalej wyst¹piæ. Szykowano pochodnie, które mia³y iluminowaæ uroczysty pochód wieczorem z dworca kolejowego, czyszczono broñ i mundury co najlepsze wyci¹gano ze
sk³adnic…
W „Prologu” wyg³oszonym w 1916 roku w Teatrze Polskim odda³ ho³d nobliœcie
Henrykowi Sienkiewiczowi. Dostrzega³ w twórcy „Trylogii” i „Quo vadis” wzór
patriotyzmu dla polskiego pisarza (podobnie jak wspó³czeœnie ten wzór odnajdujemy w poezji Zbigniewa Herberta).
Oto zgas³eœ, zgas³eœ Królu nasz,
Któryœ s³awê polskiego imienia,
W dal rozg³osi³ na szeroki œwiat! Który w przysz³oœæ patrzy³eœ bez dr¿enia
Niez³amany groz¹ krwawych lat!...
¯e choæby run¹³ ca³y œwiat
A na bezmiernym globie
Pozosta³ tylko jeden Polski cz³ek,
Zostaniesz Ty!
Po wiek! - - Na Twoje prochy! Na chaty polskiej próg
„Tak nam dopomó¿ Bóg!
Wa¿n¹ misjê patriotyczn¹ w okresie przedpowstaniowym spe³ni³o tak¿e przywo³anie
Tadeusza Koœciuszki w „Prologu” napisanym w 1917 roku:
Za czystoœæ polskiej duszy, za tê polsk¹ mowê,
Za serce, które tylko dla Ojczyzny bije,
Niech cieñ Twój nieœmiertelny w nas na wieki ¿yje!
Twe Imiê niech nam dzwoni nad huki gromowe!
Heroiczny przywódca mieszczan warszawskich Jan Kiliñski w czasie insurekcji koœciuszkowskiej 1794 roku zostaje przywo³any w 100. rocznicê œmierci w dedykowanym mu
„Prologu”:
A nie wyœcie zbawcami panowie dziedzice,
Nie wy we fioletach w blaskach i szkar³acie,
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Zbawca Polski jak prostak narodzi³ siê w chacie,
I pierwszy topór prosty uchwyci³ w prawicê…
Wszelkie patriotyczne manifestacje, jak np. przeniesienie zw³ok Karola Marcinkowskiego 10 czerwca 1923 roku do koœcio³a pw. œw. Wojciecha na Ska³ce, by³y inspiracj¹ do powstania kolejnych utworów:
A Wy, o Bracia Moi,
Rozchmurzcie lica.
Niechaj, jak b³yskawica.
Radoœnie leci wieœæ,
I niechaj dzwoni w kr¹g po Polskim ³anie,
¯e to nie œmierci cieñ - - - lecz
Zmartwychwstanie!!!!!!!
Józefa Pi³sudskiego uwa¿a³ Wilkanowicz za wielkiego Polaka, mimo ¿alu z powodu niedoceniania heroicznej samotnej walki w czasie Powstania Wielkopolskiego (szczególnie
cz³onków Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego) oraz znaczenia walki Wielkopolan dla ca³ej Ojczyzny.
W ho³dzie
I¿e s³oñce nam niesiesz przejasne,
I¿ rozœwiecasz nam cienie i mroki,
I¿ przed Tob¹ Smok pierzcha z³ooki
I orê¿e znów b³yszcz¹ nam w³asne
B¹dŸ pozdrowion!
¯eœ nie z Soli, jak inni, ni z Roli,
Jeno z Serca dla Doli - Niedoli
B¹dŸ pozdrowion!!!
Szczególnie ceni³ Wincentego Wierzejewskiego, nazywaj¹c go cz³owiekiem, który zawa¿y³ na szali ca³ego ruchu niepodleg³oœciowego, który jest jego symbolem i niejako wyrazem.
Nie pope³nimy b³êdu, gdy wszystkie cechy i wartoœci przypisane Wierzejewskiemu (jako dowód wyj¹tkowych wartoœci humanistycznych - wolnych od zazdroœci czy zawiœci), przypiszemy naszemu bohaterowi Romanowi Tadeuszowi Wilkanowiczowi.
Wilkanowicz nie zapomina³ o swoim poetyckim guru - Janie Kasprowiczu, pisz¹c w „Ho³dzie cieniom!”:
I któ¿ móg³ przewodziæ nam duchowo, w owym strasznym czasie, jak nie ten, który pierœ pokrwawi³ sobie o g³azy le¿¹ce na Golgocie, nie ten, którego stopy zostawi³y œlady krwi serdecznej na
polskich ugorach, którego Ÿrenice oœlep³y od wpatrywania siê w „blask s³oñca”.
Wskazywa³ na znaczenie ¿ycia kulturalnego i obowi¹zki artystów w s³u¿bie dobrze pojêtej „obywatelskoœci”. By³ przekonany, ¿e powstanie udowodni³o, i¿ Wielkopolska nigdy nie
by³a Beocj¹ (na przekór pogl¹dom prezentowanym przez publicystów warszawskich pod
koniec XIX wieku).
W „Pieœniach ¿o³nierskich”, których fragmenty przytoczone zosta³y wczeœniej oraz
„Królu Dawidzie” poeta prezentuje wysoki kunszt pisarski.
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A dom Dawida z najbielszych kamieni,
Które ciosali z Tyru robotnicy,
A dach siê cedrem libañskim rumieni,
A schody wiod¹ prosto od ulicy,
Do ch³ód daj¹cych leniwych podcieni,
A¿ tam, gdzie Dawid siada na stolicy.
A wewn¹trz z³otem nabijane œciany;
Szkar³at królewski pod nog¹ siê œciele,
A strop w rozety misterne rzezany;
W melogranaty zdobne kapitele…
Ze z³ota tace i ze z³ota dzbany,
Mieczów srebrzystych, i orê¿a wiele;
Jeno z wszystkiego co bogactwo daje
Jednej Radoœci ¯ycia nie dostaje - - I wszystk¹ radoœæ wypali³eœ we mnie,
Sw¹ niezbadan¹ tajemnic¹ oczu,
Przeto z ¿a³oœci rozpadnê siê w ciemnie,
I w moim grobie legnê na uboczu
Mo¿e mnie wtedy zostawisz w spokoju,
Abym siê nie ba³ wci¹¿ samego siebie,
A duch mój spocznie w nicoœci po znoju
I wszystkie pieœni doczesne pogrzebie.
Znacz¹ca i wyj¹tkowo ró¿norodna jest twórczoœæ pisarska Romana Tadeusza Wilkanowicza, powi¹zana z niebywale aktywnym i wszechstronnym udzia³em w walce o niepodleg³¹ Polskê. Wyra¿a³ przekonanie, ¿e nale¿y rz¹dziæ ni¹ m¹drze, dostrzegaj¹c tak¿e biednych, którzy czêsto s¹ najwierniejszymi i najbardziej oddanymi jej synami.
To niekwestionowane dowody jego obecnoœci jako barda wolnoœci i niepodleg³oœci Polski, naszej Ojczyzny.
Autor jest cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Literatów Polskich
oraz cz³onkiem Zarz¹du G³ównego TPPW.
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Pawe³ Kuszczyñski

Lech Konopiñski - pieœniarz Wielkopolski
Lech Konopiñski jest poet¹, satyrykiem, autorem wielu ksi¹¿ek i widowisk telewizyjnych.
W swej twórczoœci nawi¹zuje do wielkopolskiej tradycji, w tym do dziejów Powstania Wielkopolskiego. Jest autorem oko³o 600 tekstów znanych piosenek (m. in. dla Eleni, Jerzego
Grunwalda, Krzysztofa Krawczyka i Anny Jantar) oraz 50 piosenek dla wielkopolskich kapel: „Zza Winkla”, „Plewiszczoki”, „Junki z Buku” i „Mechaniczna Pyra”, napisanych najczêœciej w gwarze wielkopolskiej. Napisa³ te¿ wiele humorystycznych ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y.
Urodzi³ siê w Poznaniu 16 marca 1931 roku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
w Polsce poznañskich literatów. Debiutowa³ w 1954 roku w tygodniku „Szpilki”, jak na
przysz³ego satyryka przysta³o. Pierwszy zbiór jego utworów „Akcje i reakcje” ukaza³ siê
w 1960 roku w Wydawnictwie Poznañskim. Owocnie pracowa³ z ilustratorami Maj¹ Berezowsk¹ (ksi¹¿ki dla doros³ych) oraz Stanis³awem Mrowiñskim (ksi¹¿ki dla dzieci). W latach
1957 - 1960 by³ redaktorem tygodnika satyrycznego „Kaktus”, a w okresie 1960 - 1965
pracowa³ w redakcji „Gazety Poznañskiej”. Napisa³ kilka sztuk dla dzieci, spoœród których
nale¿y wymieniæ „Tajemnicze znaki” (wspólnie z W³odzimierzem Œcis³owskim). Prze³o¿y³
na gwarê wielkopolsk¹ bajki Ignacego Krasickiego oraz „Mrówki” (stanowi¹ce… tzw. XIII
ksiêgê „Pana Tadeusza").
Do wa¿niejszych jego pozycji ksi¹¿kowych mo¿na zaliczyæ: "Akcje i reakcje", "Amoreski",
"Diabelskie sztuczki”, „Bajeczne historie”, „Pawie oczka”, „Alfabet Amora”, „Co pe³za i hasa po polach i lasach”, „Figlarne listki”, „Œmieszne pretensje”, „Z kwiatka na kwiatek”,
„Zwierz¹tka i zwierzêta na szeœciu kontynentach”, „Ksi¹¿ê Lech i druhów trzech”, „Od bieguna do bieguna”, „Przez d¿ungle i pustynie”, „Skrzyde³ka Erosa”, „Konopiñski dzieciom”,
„Tutaj hasa nasza klasa”, „Tak siê krêci œwiat zwierzêcy”, „Oczarowani limerykami”. Spod
jego pióra wysz³y te¿ utwory utrzymane w konwencji haiku, zebrane w ksi¹¿ce „Haiku bez
liku”.
W 2004 roku dzieci wyró¿ni³y bliskiego im autora Orderem Uœmiechu. ". Srebrnym
Medalem Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis zosta³ odznaczony w 2009 roku, a w lutym 2019
roku Lech Konopiñski zosta³ uhonorowany przez biskupa polowego Wojska Polskiego
medalem "W S³u¿bie Bogu i OjczyŸnie".
Swoj¹ mi³oœæ do Wielkopolski i pamiêæ o zwyciêskim Powstaniu Wielkopolskim 19181919 wyrazi³ m. in. w zamieszczonych poni¿ej wierszach, pieœniach.
W grodzie Lecha
Pójdziemy razem Szlakiem Piastowskim
drogami dziejów najstarszej Polski!
Zwiedzimy Gniezno œladami Lecha,
który z Lednicy tutaj przyjecha³,
stan¹³ przed gór¹, dotar³ do szczytu
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i wzniós³ wspania³y gród dla Lechitów.
Wokó³ - na wzgórzach i na wysepkach
pañstwa polskiego by³a kolebka,
a Lech z dru¿yn¹ dobrze pilnowa³,
by lud bezpiecznie ¿y³ na ostrowach.
Gniezno - to w³aœnie Lechitów gniazdo,
zdolne odeprzeæ nawa³ê ka¿d¹,
tutaj te¿ gniazdo mia³ orze³ bia³y œwiadek lechickiej s³awy i chwa³y.
Choæ wkrótce minie lat tysi¹c dwieœcie
od pierwszych kroków Lecha w tym mieœcie,
to Gniezno nadal tam nas zaprasza,
gdzie siê zaczyna historia nasza.
Dziœ imiê Lecha ¿yje w legendzie,
lecz jego góra zawsze staæ bêdzie
i ¿aden wicher ni¹ nie zachwieje
jak d³ugo Polski trwaæ bêd¹ dziej

Zakocha³am siê w Powstañcu
S³owa: Lech Konopiñski
Muzyka: Boles³aw Szulia
Nie umilk³o armat granie,
chocia¿ min¹³ wojny czas,
gdy do boju szed³ Powstaniec,
ch³opak z marzeñ ka¿dej z nas!
Zakocha³am siê w Powstañcu,
co niebieskie oczy mia³:
twardy w walce, lekki w tañcu wielkopolski ch³op na schwa³!
W œlubnej sukni panny m³odej,
chcia³am ¿ycie zwi¹zaæ z nim,
lecz on zaraz musia³ odejœæ;
do Powstania szed³ jak w dym!
Odszed³ jeden, drugi przyszed³,
z konia swego gracko zsiad³
i wype³ni³ domu ciszê,
pozostawi³ w sercu œlad!
Zakocha³am siê w Powstañcu,
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który piwne oczy mia³!
Szczery Polak, a nie Francuz,
wielkopolski ch³op na schwa³!
Ten kawaler - jak ten u³an na rumaku rusza³ w bój!
Choæ dla niego by³am czu³a,
do Powstania pragn¹³ pójœæ!
Kiedy wezwa³ major Taczak,
Posz³o z wojskiem ch³opców dwóch,
ale - jak¿e tu rozpaczaæ,
gdy siê zjawia trzeci zuch!
Zakocha³am siê w Powstañcu,
co zielone oczy mia³;
najdzielniejszy z mych wybrañców wielkopolski ch³op na schwa³!
Mistrz Ignacy Paderewski
do Powstania wezwa³ go,
wiêc roni³am rzewne ³ezki,
choæ zwyciêskie wojsko sz³o!
Wnet wrócili - ramiê w ramiê,
gdy bitewny opad³ py³:
przy Powstañcu szed³ Powstaniec;
ka¿dy bliski sercu by³!
Pokocha³am trzech Powstañców,
co przynieœli wolnoœæ nam!
Rozerwali jarzma ³añcuch,
wiêc obr¹czki dla nich mam!
Gdy weselne zabrzmi¹ dzwony,
niech wybierze jeden mnie,
a dla dwóch niezwyciê¿onych
mam bliŸniacze siostry dwie!
Milkn¹ strza³y, szampan strzela!
Za zwyciêstwo toast wznieœ!
S¹ trzy œluby, trzy wesela
i zwyciêska p³ynie pieœñ!
Zakocha³a siê w Powstañcach
Pospolita nasza Rzecz:
Na budowy trwaj¹ szañcach,
by na p³ugi przekuæ miecz!
Zawsze wierny polskiej mowie,
lud na Warcie tutaj sta³
i zaborcom da³ odpowiedŸ
wielkopolski ch³op na schwa³!
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O Powstaniu Wielkopolskim opowieœæ

tu, gdzie pomnik Mu wznieœli;
Nasz król myœli i s³owa,
Ksi¹¿ê serca i pieœni!
Na poznañskich ulicach
duch unosi³ siê w górê:
brzmia³a "Bogurodzica",
"D¹browskiego Mazurek"…
Kiedy z okna "Bazaru"
Mistrza g³os przerwa³ ciszê,
za Ojczyznê i Naród
pad³ Ratajczak Franciszek!
Przeciw tym, co rw¹ ³añcuch,
Szwab armaty wytacza³,
lecz nie zniszczy³ powstañców,
bo prowadzi³ ich Taczak!
Wiód³ ich Dowbor - Muœnicki;
w sercach zapa³ im p³on¹³;
szli na bój i potyczki
z flag¹ bia³o - czerwon¹!
Choæ wróg zemst¹ ich straszy³,
a najlepsi polegli,
szli za s³aw¹ dni naszych,
za nasz byt niepodleg³y!
Szli - Prusakom nieœæ klêskê
jak kamienie na szaniec za jedyne zwyciêskie:
Wielkopolskie Powstanie!

Œwiat zna nasz¹ opowieœæ wiatr wolnoœci j¹ zaniós³
wiêc niech ka¿dy siê dowie
o Zwyciêskim Powstaniu!
Po zaborców goryczy
Naród podniós³ znów g³owy;
cel przed nami wytyczy³!
polski Sejm Dzielnicowy!
Przez Prusaków opluci
i haniebnie niemczeni,
pragnêliœmy znieœæ ucisk
i na polskiej ¿yæ Ziemi!
Do szeregów wst¹pili stary æwik i go³ow¹s;
Sejm uczyni³ cywili
polsk¹ Stra¿¹ Ludow¹.
Taka by³a kadr kuŸnia,
s³awna strzelców swych mêstwem!
Kto siê w S³u¿bie wyró¿nia³,
wi¹za³ j¹ z Bezpieczeñstwem!
Przyst¹pili doñ szczerze
dzielni ch³opcy ze stali,
weterani - ¿o³nierze,
którzy z wojny wracali.
Wierni dusz¹ i cia³em
nie ulêkli siê czynu:
szli za Ojców swych chwa³ê,
za cierpienie swych Synów!
Gdzie wolnoœci s¹ œcie¿ki,
duch siê wzniós³ nad Europê;
Gra³ nam mistrz Paderewski!
i rozbrzmiewa³ w kr¹g Chopin!
Fryderyka "Polonez"
polskie serca pokrzepia³;
Mistrza d³onie natchnione
uskrzydla³y fortepian!
Wieszcz powstañcom królowa³

Autor jest cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Literatów Polskich
oraz cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
TPPW.
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Dominik Górny

Œlady powstania
Czasem jedynie to pozostaje niebo przetarte do podszewki zbawienia:
sztandary ulic
zaludnione kroplami krwi
Jakiœ p³aszcz i czyjeœ serce rozdarte
Prawdopodobny mora³
jak odcisk buta na wycieraczce
Honor co nie by³ kieszonkowy
Szafirowy notes w kratkê
z literami ran
Pierwsza-ostatnia wola
rozwi¹zuje pamiêæ jak wst¹¿kê
od bukietu chryzantem na rocznicê
Przygl¹dam siê jej namacalnie:
dawny - obecny patriotyzm
na pierwszym planie
a odwaga nie tylko z profilu
Po¿ó³k³a fotografia ta ³za jest wci¹¿ mokra

Dominik Górny - politolog-historyk, artysta, cz³owiek mediów. Autor dziewiêciu tomów poetyckich, w tym „Poematu o moim Chopinie” zaliczonego do najwa¿niejszych wydarzeñ Roku
Chopinowskiego na œwiecie. Jego poezja zosta³a opublikowana w szesnastu jêzykach, w ponad
siedemdziesiêciu miêdzynarodowych wydawnictwach. Wspó³redaktor ksi¹¿ki „Œwiêty Jan Pawe³ II w Stulecie Urodzin. Pamiêtamy…”. Odznaczony m. in.: Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi nadanym przez Prezydenta RP, Odznak¹ Honorow¹ „Wierni Tradycji” i Odznak¹ Honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” MKiDN.
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Marek Rezler

Stefan Czes³aw Sonnewend i jego teka „Ver sacrum”
W zbiorach muzealnych zw³aszcza Poznania i w licznych publikacjach poœwiêconych
wielkopolskiemu powstaniu z lat 1918-1919 czêsto mo¿na spotkaæ charakterystyczne,
wielkoformatowe, graficzne, czarno-bia³e karykatury, przedstawiaj¹ce m. in. oficerów Dowództwa G³ównego Wojsk Wielkopolskich. Styl rysunków jest charakterystyczny: w miarê realistycznie przedstawiona g³owa (choæ w nieco satyrycznym zarysie) i ledwie naszkicowana sylwetka, co potêguje charakter karykatury. Rysunki te mo¿na te¿ obejrzeæ na ekspozycjach muzealnych i w ramach wystaw poœwiêconych Powstaniu Wielkopolskiemu.
Twórca
Autor tego cyklu rysunków, Stefan Czes³aw Sonnewend* by³ malarzem, karykaturzyst¹
i rysownikiem. Urodzi³ siê 13 lipca 1885 roku w Poznaniu, w rodzinie Józefa (powstañca
styczniowego, z zawodu malarza - lakiernika) i Józefy z Wierkiewiczów. W 1888 roku rodzina Sonnewendów, jako niepo¿¹dani cudzoziemcy, zosta³a zmuszona do opuszczenia Poznania i przeniesienia siê do Wiednia. Tam Stefan Sonnewend kszta³ci³ siê w zakresie grafiki, rysunku, kreœlarstwa i malarstwa. Studiowa³ na krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych
pod kierunkiem Józefa Unierzyskiego, Stanis³awa Wyspiañskiego, Jana Stanis³awskiego
i Teodora Axentowicza. Odby³ podró¿e artystyczne do Pary¿a i Londynu. W 1908 roku
przyjecha³ do Poznania, gdzie wykonywa³ portrety rysunkowe i karykatury lokalnych osobistoœci ze œwiata artystycznego i politycznego. W 1913 roku by³ pomys³odawc¹ popularnej „Szopki poznañskiej”, bardzo aktywnym i popularnym w œwiecie artystycznym Poznania. Dzia³a³ te¿ w Berlinie, w Bytomiu i we Lwowie. W 1914 roku Sonnewend wst¹pi³ do
Legionów Polskich, a w maju 1916 roku, z ramienia sztabu Komendanta Legionów Polskich,
zosta³ powo³any na malarza wojennego i przydzielony do sztabu gen. Stanis³awa Puchalskiego, m. in. przywióz³ na front Juliana Fa³ata i Leona Wyczó³kowskiego. W latach 1914-1916
wykona³ tekê autolitograficzn¹ „Legiony Polskie - R. 1914/16”. Jego prace wydawano
równie¿ w formie pocztówek.
Do 1918 r. mieszka³ w Wiedniu, a od marca nastêpnego roku - w Poznaniu. Przydzielony do sztabu Dowództwa G³ównego, na zlecenie gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego z 23
maja 1919 roku, wykona³ autolitograficzny, charakterystyczny w swej formie album „Ver
sacrum. Teka Armii Wielkopolskiej w dniach jej narodzin”, z przedmow¹ Stanis³awa Przybyszewskiego. PóŸniej prowadzi³ prywatn¹ Wielkopolsk¹ Szko³ê Malarstwa i RzeŸby w Poznaniu, by³ aktywny w ¿yciu artystycznym miasta. W latach 1921-1926 nale¿a³ do grupy
artystycznej Œwit, z któr¹ wystawia³ swoje prace. W 1926 roku za³o¿y³ w Poznaniu Zwi¹zek Legionistów Polskich i by³ aktywist¹ tej organizacji. W 1937 roku zosta³ prezesem za³o¿onego w Poznaniu Zwi¹zku Zawodowego Artystów Malarzy i RzeŸbiarzy. Stefan Sonne* Na temat S. Sonnwenda zob. min.: Mieczys³aw Micha³kiewicz, Czes³aw Stefan Sonnewend, Poznañ 1938; Stanis³aw Przybyszewski, Wstêp do teki autolitografii Czes³awa Stefana Sonnwenda „Ver
Sacrum. Teka Armii Wielkopolskiej w dniach jej narodzin, Inowroc³aw 1993; J. Mulczyñski, S³ownik
grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku, Poznañ 1996 (tam¿e bibliografia szczegó³owa); Wielkopolski s³ownik biograficzny, Warszawa 1981.
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wend uprawia³ te¿ malarstwo pejza¿owe.
Swoje prace wystawia³ w salonach artystycznych ca³ego kraju. Tworzy³ grafikê satyryczn¹ i by³ ilustratorem. Zmar³ 19 wrzeœnia
1939 r. w Dubnie ko³o Równego, w wyniku
ran odniesionych podczas bombardowania
poci¹gu, którym udawa³ siê do Lwowa. O¿eniony z pianistk¹ Olg¹ z Sonnewendów, mia³
córkê Jadwigê i syna Tadeusza.
Teka „Ver Sacrum”
Zestaw karykatur „Ver sacrum” („Œwiêta
wiosna") powsta³ zapewne wiosn¹ i latem
1919 roku w Poznaniu. Zawiera 160 wielkoformatowych karykatur czo³owych postaci i oficerów z krêgów Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej i Dowództwa G³ównego czêsto jedyne zachowane do dziœ wizerunki
niektórych oficerów. Dla uczczenia pobytu
Józefa Pi³sudskiego w stolicy Wielkopolski,
miêdzy 15 paŸdziernika i 5 listopada 1919
roku, orygina³y tych karykatur by³y zaprezenStefan Sonnewend
towane na wystawie w salonie „Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu” przy placu Wolnoœci 14a. Ekspozycjê tê powtórzono w maju
1939 roku w Domu ¯o³nierza im. J. Pi³sudskiego, na wystawie pt. „Wspó³czesna grafika
wojskowa”. Karykatury Sonnewenda, ju¿ w wersji drukowanej, by³y te¿ przedstawianie na
wystawach i pokazach w ró¿nych miastach regionie.
Nie wiemy dziœ, jakie by³y kryteria doboru zaprezentowanych postaci i technika wykonywania rysunku, pozowania itd. Stefan Sonnwend przedstawi³ niemal wszystkie wiod¹ce postacie z wielkopolskich krêgów politycznych (Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej) i oficerów z Dowództwa G³ównego - ale ju¿ z okresu zajmowania stanowiska g³ównodowodz¹cego przez genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego. Zbiór rysunków postaci zaprezentowanych przez artystê œwiadczy o ustaleniu zestawu nazwisk postaci, które bezwzglêdnie powinny znaleŸæ siê w tece. Pojawi³y siê jednak wœród nich tak¿e portrety oficerów zaprezentowanych przypadkowo, o czym mog¹ œwiadczyæ spotykane pomy³ki w pisowni nazwisk.
Dziœ, w przypadku podjêcia decyzji o wydaniu reprintu „Ver sacrum” lub edycji krytycznej
zestawu, opracowanie choæby krótkiej notki biograficznej oko³o po³owy zaprezentowanych osób wymaga³oby poszukiwañ archiwalnych.
Stanis³aw Przybyszewski we wstêpie do teki trafnie zwraca uwagê na dokonan¹ przez
Stefana Sonnewenda prezentacjê cech charakteru przedstawianej postaci w postaci karykaturalnego rysunku, który jednak jest bardziej aluzj¹ ni¿ satyr¹, czy prób¹ oœmieszenia modela. Wiele mówi¹ rêce i elementy munduru, oznaki itd., które w przypadku powtórzenia siê
nazwisk, dziœ pozwalaj¹ na identyfikacjê osoby. „Ver sacrum” jest zbiorem karykatur, ale nie
satyr¹.
Ozdobny tytu³ na stronie tytu³owej teki opatrzony jest informacj¹: „160 (sto szeœædziesi¹t) rysunków charakterystycznych w oryginalnym formacie art. malarza Stefana Sonnewenda, wykonane w litografii w 700 egzemplarzach. Ka¿da teka numerowana i podpisana
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w³asnorêcznie przez autora.” Kartonowa teka zawiera ozdobn¹ stronê tytu³ow¹, wykaz autolitografii i wstêp Stanis³awa Przybyszewskiego. Drukowana by³a w Zak³adach Litograficznych Drukarni Katolickiej Towarzystwa Akcyjnego w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 24.
Format: 49,0 x 34,7 cm.
Dzisiaj zarejestrowane egzemplarze „Ver Sacrum” znajduj¹ siê w zbiorach Muzeum im.
Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu (sygn. MKI-S/1813), Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu (WMWN Sz 1942 - Sz 20640; z dedykacj¹ artysty) i w Wielkopolskim
Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych (WMWN Sz 1942 - Sz 2064).
Mo¿na te¿ spotkaæ pojedyncze grafiki w muzeach terenowych i w zbiorach prywatnych.
Wiele zachowanych tek jest zdekompletowanych i przygotowanie pe³nego zestawu wymaga poszukiwañ i starañ.
Sportretowane postacie
W prezentowanym poni¿ej wykazie kolejnoœæ postaci (inaczej ni¿ w oryginale) przedstawiono w uk³adzie alfabetycznym. Poszczególne rysunki nie by³y numerowane. W jednym
przypadku wystêpuje niezgodnoœæ: kapitan Henryk Nostitz - Jackowski zosta³ wymieniony
w wydrukowanym wykazie karykatur Stefana Sonnewenda, zamieszczonych w tece, tymczasem w ¿adnej z zachowanych tek rysunku tego nie ma. Jest za to karykatura genera³a
Daniela Konarzewskiego, której nie ma w zestawieniu. Wszystko wiêc wskazuje na to, ¿e
rysownik lub wydawca zamieni³ karykatury, bez wprowadzania uaktualnienia w zestawieniu zbiorczym.
W poni¿szym wykazie celowo zachowano bez zmian i poprawek pisowniê nazwisk, tak¹ jak w oryginalnym wykazie grafik w teczce. Uwzglêdniono tak¿e ustalone imiona i poprawn¹ pisowniê nazwisk. To¿samoœæ niektórych oficerów sportretowanych przez Stefana
Sonnewenda wci¹¿ jest przedmiotem badañ.
/Rys. 1 Karykatura tytu³owa/
1. Ok³adka, Ratusz poznañski, cz³onkowie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej [ks. Stanis³aw Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiñski oraz gen. Józef Dowbor Muœnicki]
2. Jen. broni Józef Dowbor- Muœnicki
3. Pu³k. [W³adys³aw] Anders
4. Lotnik [Antoni]Bartkowiak
5. Por. E[dmund] Bartkowski
6. Por. [Ludwik] Bociañski
7. Rotm. [Romuald] Borycki
8. Por. [Patryk] O'Brien de Lacy
9. Por. Brodnicki
10. Por. St[anis³aw] Brodnicki
11. Ppor. W[itold] Brzeski
12. Por. [Witold] Buchowski
13. Ppu³k. [Witold] Buttler [Butler]
14. Ppor. Byczek
15. Ppor. A[lfred] Ch³apowski
16. Ppor. Z[Zygmunt] Chmielewski
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Strona tytu³owa
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/Rys. 2 Strona tytu³owa/
17. Major Chrzanowski
18. Por. K[azimierz] Ci¹¿yñski
19. Ppor. [Leon] Czarliñski
20. Ppor. J[anusz] Czarnecki
21. Rotm. Czarnecki
22. Por. [Kazimierz] Dratwiñski
23. Major [W³odzimierz] Dziakiewicz
24. Jen. ppor. St[anis³aw] Dubiski
25. X. Dziekan [Tadeusz] Dykier
26. Ppor. [Jan] Formanowicz
27. Ppor. J. Gawrych
28. Major T. Gertych
29. Ppor. Gessman
30. Ppor. [Wac³aw] Gliñski
31. X. Kapelan [Bronis³aw] G³adysz
32. Por. T[adeusz] Goetzendorf - Grabowski

/Rys. 3 W³adys³aw Anders/
33. Ppor. [Józef] Gomerski
34. Por. Gorzyñski-Ostrom [Zbigniew Ostroróg - Gorzeñski]
35. Por. [Edward] Grabski
36. Jen. ppor. Dr. [Józef] Grobelny
37. Major [Tadeusz] Grochowalski
38. Jen. ppor. [Kazimierz] Grudzielski
39. Ppor. K. Gutowski
40. Lotnik [Adam] Haber - W³yñski
41. Pu³k. [Antoni] Heinrich
42. Kap. Bogd[an] Hulewicz
43. Ppor. W[itold] Hulewicz
44. Kap. Wac³aw Hulewicz
45. Ppor. Jachimowicz
46. Ppor. [Kazimierz] Jaczyñski
47. X. Regens [Stefan] Janasik
48. Ppor. Janowski
/Rys. 4 Kazimierz Grudzielski/
49. Major Dr. Janta - Po³czyñski
50. Pu³k. [Albin] Jasiñski
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Karykatura tytu³owa - Ratusz poznañski, cz³onkowie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej
[ks. Stanis³aw Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiñski oraz gen. Józef Dowbor - Muœnicki]
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51. Ppor. Kazimierz] Jasnoch
52. Ppor. [Edmund] KaŸmierski
53. Kap. Kierski
54. Ppor. Kierski
55. Ppor. [Zygmunt] Kittel
56. Ppor. M. Koczorowski
57. Kap. [Andrzej] Kopa
58. Kap. Korwin - Kossakowski
59 Ppor. J[ózef] Kostro (adr. Rzepicha)
60. Por. Koszewski
61. Ppor. K[azimierz] Kowalski
62 Kap. Koz³owski
63. Ppu³k. [Marek] Krzyczkowski
64. Por. [Jan] Krzysztoporski
/Rys. 5 Lotnik [Adam] Haber - W³yñski/
65. Por. J[erzy] Kubicki
66. Jen. ppor. [Adolf Jan] Kuczewski
67. Ppor. W[³adys³aw] Kulczyñski
68. Ppor. [Stanis³aw] KuŸnicki
69. Por. Kwieciñski
70. Kap. [Jerzy] Kwieciñski
71. Ppor. J. Kwilecki
72. Pu³k. J[ulian Boles³aw] Lange
73. Kap. M[icha³] Lange
74. Por. W[ac³aw] Leitgeber
75. Ppor. G[rzegorz] Lubicz - Zalewski (firma Danuta)NN
76. Ppu³k. St[anis³aw] £¹cki
77. Por. [Konrad] £oziñski
78. Jen. ppor. [Gustaw] Macewicz
79. Ppor. K[sawery] Macewicz
80. Ppor. [Franciszek] Masadyñski
Rys. 6 Konarzewski/
81. Ppor. Stefan M¹drach
82. Ppor. Meissner
83. Ppor. [Alojzy] Meyer
84. Ppor. [Aleksander] Mieczkowski
85. Por. I[gnacy] Miel¿yñski
86. Rtm. [Witold] Mikulicz [ - Radecki]
87. Jen. ppor.[Micha³] Milewski
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Anders

Grudzielski

88. Ppor. [Ludwik] Modelski
89. Pu³k. [Gustaw] Mosiewicz
90. Por. Z. Moszczeñski
91. Ppor. Moszczeñski
92. Ppor. W. Mycielski
93. Por. W. Mycielski
94. Por. A[lojzy] Nieborak
95. Por. H[enryk] Nostitz - Jackowski
96. Major Nowakowski
/Rys. 7 Lange/
97. Major [Tadeusz] Obrêbowicz
98. Jen. ppor. [Wincenty] Odyniec
99. Ppor. [Józef] Owczarski
100. Podpu³k. Dr [Stefan] O¿egowski
101. Kap. M[ieczys³aw] Paluch
102. Pu³k. [Gustaw] Paszkiewicz
103. Ppor. Z. Piechowiak
104. Kap. [Feliks] Piekucki
105. Ppor. Pluciñski
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Haber - W³yñski

Konarzewski

106. Ppor. [Andrzej] P³achta
107. Ppor. W[iktor] Pniewski
108. Ponikiewska
109. K[azimierz] Prandota - Trzciñski
110. Pu³k. [Wac³aw] PrzeŸdziecki
/Rys. 8 Milewski/
111. Jen. ppor. [Kazimierz] Raszewski
112. Ppor. Ratajczak
113. Ppor. [Ludwik] Rigall
114. Lotnik [Stanis³aw] Rozmiarek
115. X. Dziekan [Mieczys³aw] Ró¿ycki
116. Por. T[adeusz] Ruge
117. Por. Rusecki
118. Ppor. St[anis³aw] Rybka
119. Por. Rybka
120. Rotm. Schmidt
121. Pu³k. [W³adys³aw] Sczaniecki
122. Pu³k [Antoni] Seyda
123. Jen. ppor. [Boles³aw] Siestrzeñcewicz
124. Pu³k. [Jan] Skoryna
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Lange

Milewski

125. Ppor. Smoczyñski
126. X. Dziekan [Kazimierz] Stankowski
/Rys. 9 Taczak/
127. Kap. [Jan] Stempniewicz
128. Pu³k [Zygmunt] Studziñski
129. Pp³k. [Jerzy] Syrokomla - Syrokomski
130. Rotm. [Witold] Szebeko
131. Por. Szlagowski
132. Major St[anis³aw] Szyfter
133. Por. [Antoni] Szymañski
134. Kap. W. Szymañski
135. Por. Œlewiñski
136. Major Œliwiñski
137. Ppor. B[ronis³aw] Œniegocki
138. Kap. [Walenty] Œwiechocki
139. Pu³k. St[anis³aw] Taczak
140. Ppor. I. Tucholski
141. Por. Unrug
142. Pu³k. Unrug

148

Taczak

/Rys. 10 Stefan Sonnewend/
143. Por. Cz[es³aw] Waligóra
144. Kap. Dr. Weiss
145. Por. [Jerzy] Widacki
146. Jen. ppor. Dr. [Ireneusz] Wierzejewski
147. P³k. Dr. [Kazimierz] Wilczewski
148. Ppor. [Izydor] W³odarek
149. Major A[lfons] Wojtkielewicz
150. Jen. ppor. [Jan] Wroczyñski
151. Pu³k. [Stanis³aw] Wszaliñski [Wrzaliñski]
152. X. Kapelan [Mateusz] Zab³ocki
153. Por. M[ieczys³aw] Zaj¹czkowski
154. Por. B. Zakrzewski
155. Kap. W. Zakrzewski
156. Ppor. Zamiara
157. Rotm. [Jeremi] Zapolski
158. Kap. K[azimierz] Zenkteler
159. Kap. ¯uromski
160. Ppu³k. ¯ychliñski
161. Gen. D. Konarzewski
Autor jest doktorem historii,
laureatem Nagrody Honorowej TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”
znanym z wielu opracowañ zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim.
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Zdzis³aw Koœciañski

Nowe wydawnictwa o Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919
Ostatni rok by³ niezwykle pomyœlny dla polskiej historiografii Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Ukaza³o siê bowiem kilka cennych pozycji, wype³niaj¹cych istotne luki w polskiej historiografii z okresu odbudowy II Rzeczypospolitej w odniesieniu do tematyki Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i Wojsk Wielkopolskich1919/1920. W zapowiedziach wydawniczych na koniec bie¿¹cego roku pojawi³a siê tak¿e reedycja „Encyklopedii
Powstania Wielkopolskiego” (wydanie 1, listopad 2018), poprawionej, uaktualnionej i uzupe³nionej o dodatkowe has³a. Czêœæ z nich omawia wybrane zagadnienia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, czêœæ natomiast jest prób¹ szerszego spojrzenia na okres powstañcze, czy wrêcz obszern¹ syntez¹ na przyk³ad z zakresu szamotulskiego almanachu i samej biografistyki. Wszystkie, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, podejmuj¹ tematykê zwi¹zan¹ z histori¹ i tradycj¹ powstañcz¹, jak równie¿ wskazuj¹ na wieloœæ ich oddzia³ywañ na
ró¿ne sfery ¿ycia.
Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego kontynuuje prace
nad pozycj¹ ksi¹¿kow¹: Powstañcy wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 pod redakcj¹ Bogus³awa Polaka. W 2020 roku ukaza³ siê
Tom XVII. Autorami zawartych w nim not biograficznych s¹: Alicja Banaszek; W³odzimierz
Becker; Bogdan Czerwiñski; Marek Dziêcio³owski; Antoni Fornalski; Kamila Franczak; Wojciech Gacek; W³adys³aw Gili; Pawe³ Grzesiak; Kazimiera Horyza - Pachciarz; Sylwia Jêdrasiak; Zenon JóŸwiak; Ewa Kabat; Janusz Karwat; Marian
Kazuœ; Jacek Kêpa; Artur Kijas; Alicja Kocoñ; Szymon Konieczny; Gerwazy Konopczyñski; Dominika Kornus; Antoni Korsak; Tomasz Koœciañski;
Zdzis³aw Koœciañski; Halina Kowalewska; Jaros³aw T. £o¿yñski; Jan Miel¿yñski; Piotr Miko³ajczyk; Bo¿ena Mrozewicz; Micha³ Pietrowski; Maciej P³achta; Kamila P³onka; Bogus³aw Polak; Micha³ Polak; Marek Rezler; Piotr Ruszkowski; Danuta M. Sobczyñska; W³adys³awa Stachowska-Dembecka; Barbara Szymendera; Henryk Szymendera; Mieczys³aw Szymanowski; Katarzyna
Szewczyk - Haake; Barbara Tomkowiak; Eligiusz
Tomkowiak; Ewelina Tomkowiak; Malwina Tomkowiak; Feliks Walkowiak; Kazimierz Wolniczak;
Pawe³ Wolniewicz; Robert Wrzesiñski; Maria
Zieliñska-Sierpowska; Damian Zieliñski.
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Stefan Bar³óg - Prezes Honorowy Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 - w przedmowie do Czytelników napisa³ m. in.: Min¹³ okres obchodów jubileuszowych rocznic historycznych zwi¹zanych z walk¹ o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski. (…) W poznañskich uroczystoœciach brali udzia³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Premier RP
Mateusz Morawiecki. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, zachêcone osi¹gniêtymi
efektami, planowa³o dalsze przedsiêwziêcia na rzecz upowszechniania dziejów zwyciêskiego czynu niepodleg³oœciowego. Tymczasem rok 2020 pokrzy¿owa³ realizacjê zaplanowanych zamierzeñ. Epidemia spowodowana koronawirusem COVID-19 opanowa³a nasz kraj, zak³óci³a normalne funkcjonowanie wielu instytucji, realizacjê zaplanowanych inicjatyw i przedsiêwziêæ - tak¿e naszych, ale nie zostaliœmy bezradni. (…) W dotychczas wydrukowanych tomach biogramów powstañczych znajduje siê ju¿ przesz³o trzy tysi¹ce sylwetek powstañczych, jednak uczestników powstania by³o kilkadziesi¹t tysiêcy. Naszym celem jest dalsza prezentacja ich sylwetek, ich dzia³añ
powstañczych, dalszych losów, ¿ycia rodzinnego i pracy zawodowej po odzyskaniu niepodleg³oœci.
Wa¿ne miejsce w upowszechnianiu problematyki dotycz¹cej Powstania Wielkopolskiego zajmuje od 1995 roku rocznik spo³eczno - informacyjny „Wielkopolski Powstaniec”, wydawany przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod
redakcj¹ Stefana Bar³oga - przewodnicz¹cy i wspó³pracuj¹cych z nim: Tadeusza Musia³a - zastêpca przewodnicz¹cego, Piotra Wojtczaka - redaktor wydawniczy, Jana Janiszewskiego sekretarz, Paw³a Kuszczyñskiego, Magdalenê Lipiñsk¹, Janusza Salatê, Grzegorza Wojciechowskiego. Wielkopolski Powstaniec 2020 zawiera artyku³y o bogatej i ró¿norodnej treœci: Stefana Bar³oga - „30. lecie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego - wspomnienia”; w dziale Z DZIEJÓW I TRADYCJI WOLNOŒCIOWO - POWSTAÑCZYCH:
Marka Rezlera „Powstañcze boje poza granicami Wielkopolski” Cz. 3; Karola Przes³awskiego „Naczelna Rada Ludowa w Powstaniu Wielkopolskim”; Bogus³awa Polaka i Micha³a Polaka „Londyñskie obchody rocznic Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” Cz. 3; Grzegorza Wojciechowskiego „Miêdzy endecj¹ a sanacj¹. Weterani Powstania Wielkopolskiego
wobec g³ównych kierunków politycznych 1926 -1939”; Tomasza Koœciañskiego „Józef Pi³sudski a Wielkopolska”; „Odkrywamy i dokumentujemy dzieje Powstania Wielkopolskiego”, „List
kpt. Wincentego Wierzejewskiego”; „Poszukiwanie informacji i pami¹tek po ¿o³nierzach bydgoskiego 362 Pu³ku Piechoty, uczestnikach bitwy pod
Brodnic¹ 18 sierpnia 1920 roku”; w dziale POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W KULTURZE...:
Paw³a Kuszczyñskiego „Powstanie Wielkopolskie
1918-1919 w literaturze piêknej”; Paw³a Kuszczyñskiego „Córki Genera³a”; Zdzis³awa Koœciañskiego „Nowe wydawnictwa o Powstaniu Wielkopolskim”; w dziale POWSTAÑCY WIELKOPOLSCY WZOREM DLA M£ODZIE¯Y: Katarzyny
Zieliñskiej „Inicjatywy-m³odzie¿owe w Oddziale
Lubuskim TPPW”; Piotra Adamczewskiego „Uroczystoœæ wrêczenia sztandaru Szkole Podstawowej
w Rynarzewie”; Jana Ryszarda Garbarczyka i Jana
Balcerzaka „25- lecie Ko³a TPPW im. kpt. Teofila
Spycha³y w Pile”. Przedstawiono w nim tak¿e lau-
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reatów Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego „Dobosz
Powstania` Wielkopolskiego” oraz w dziale wspomnieniowym, w artykule aliny Kucharskiej przypomniano sylwetkê p³k. Wincentego Wierzejewskiego w zwi¹zku z uroczystoœci¹
z³o¿enia jego prochów na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan w Poznaniu. Ponadto
w dziale PRO MEMORIA zamieszczono artyku³: „Non omnis moriar. Wspomnienie o œp.
Janie G³odku (1932-2020) i œp. Tomaszu Szeszyckim (1954-2019)”. Jacek Pietraszko, Jerzy Przybecki, i Piotr Wojtczak (redakcja) przypomnieli najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹zane z upamiêtnianiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
O drodze do niepodleg³oœci traktuje pozycja Poznañski sposób na niepodleg³oœæ pod
redakcj¹ Andrzeja Gulczyñskiego i Szymona Paciorkowskiego, Poznañ 2021 - wydana
przez Wydawnictwo Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Wydawnictwo Miejskie
Posnania oraz Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Oto jej merytoryczna zawartoœæ: Andrzej Gulczyñski, Szymon Paciorkowski - Wprowadzenie; w dziale UTRACONA WOLNOŒÆ:
Przemys³aw Matusik „Pod rz¹dami Hohenzollernów. Polskie strategie narodowe w Poznañskiem
1793-1918”; Wojciech Szafrañski „Zanim wch³onê³y nas Prusy. Czasy stanis³awowskie w Wielkopolsce”; Dariusz £ukasiewicz „Wielkopolska miêdzy kolonizacj¹ i modernizacj¹ (1793-1806)”;
Marek Krzymkowski „Krótki epizod wolnoœci.
Departament Poznañski w Ksiêstwie Warszawskim (1807-1815)- stan badañ”; Rafa³ £ysoñ
„Pruscy Polacy”? Ugodowoœæ w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim i Prowincji Poznañskiej”; Grzegorz Kucharczyk „Sposób na autonomiê. Wielkie
Ksiêstwo Poznañskie w latach 1815-1830”; Micha³ Mencfel „Spl¹tane drogi napoleoñskiego ¿o³nierza. Atanazy Raczyñski”; w dalszej czêœci
WALCZYÆ CZY PRZETRWAÆ?: Maksymilian
Stanulewicz „Biæ siê czy nie biæ? Wielkopolska wobec powstañ narodowych 1830-1831
i 1863 roku”; Damian Szymczak „Wielkopolska i galicyjska Wiosna Ludów. Powstania czy
rewolucje?”; Tomasz Nodzyñski „Rola wydarzeñ Wiosny Ludów w kszta³towaniu siê to¿samoœci narodowej Polaków w zaborze pruskim”; w czêœci PROWINCJA POZNAÑSKA
- TYGIEL POLITYCZNY I ETNICZNY: Maciej Kowalczyk „Kto nami rz¹dzi³? W³adze Prowincji Poznañskiej w latach 1848-1918”; Rafa³ Witkowski „Droga ku niemieckoœci? ¯ydzi
w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim”; Olgierd Kiec „Hakatyzm. Niemiecki nacjonalizm
w Wielkopolsce 1894- 1918”; Joanna Minksztym „Miêdzy polskoœci¹ a niemieckoœci¹. Stroje poznañskich Bambrów na prze³omie XIX i XX wieku”; Jerzy Sierociuk „Nie damy pogrzeœæ mowy... Zabory a jêzyk mieszkañców Poznañskiego”; Jacek Schmidt „Tu¿ za kordonem. Mieszkañcy Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego i Królestwa Kongresowego”; w dziale
W POGONI ZA NOWOCZESNOŒCI¥: Miron Urbaniak „Zmiany ludnoœciowe i architektoniczno-urbanistyczne miast Poznañskiego”; Krzysztof Wis³ocki „Silnik cieplny i jego rola
w przemianach Wielkopolski w XIX wieku”; Tadeusz Janicki „Ubogi zaœcianek Rzeszy Niemieckiej? Sytuacja gospodarcza ziem zaboru pruskiego na przyk³adzie Prowincji Poznañskiej
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(1871-1914)”; Rafa³ Dobek „Cegielski i inni. Rozwój polskich przedsiêbiorstw w Poznañskiem”; Gra¿yna Liczbiñska „Sztafeta pokoleñ. Rodzina wielkopolska drugiej po³owy XIX
wieku”; Anita Magowska „Nie tylko Marcinkowski. Medycyna i s³u¿ba zdrowia w dziewiêtnastowiecznej Wielkopolsce”; Katarzyna Marciniak „Oblicza wielkopolskiej pobo¿noœci
pod zaborem pruskim”; w czêœci: PRZYCZÓ£KI POLSKOŒCI: Kamila K³udkiewicz „Dwór
ostoj¹ polskoœci? Siedziby ziemiañskie w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim”; Agnieszka Murawska, Ewa Siejkowska-Askutja, Tadeusz Grabski „Praca organiczna w praktyce. ¯ycie
i dzie³o Seweryna Miel¿yñskiego”; Mi³osz Walerzak „Od arboretum do palmiarni. Wielkopolskie ogrody w XIX i pocz¹tkach XX wieku”; Zbigniew Przychodniak „Mickiewicz i inni.
Wielkopolska romantyczna - i rozwa¿na”; Witold Molik „Kszta³towanie siê polskiej inteligencji i jej przywódczej roli w polskim ruchu narodowym w Poznañskiem w XIX i na pocz¹tku XX wieku”; Krzysztof Kurek „Teatr Polski w Poznaniu jako scena narodowa? Kilka uwag
o ¿yciu teatralnym miasta w latach 1875-1918”; Artur Jazdon „W wielkopolskiej bibliotece. Polskie wydawnictwa w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim”; Magdalena Piotrowska „Duch
Naczelnika jest z nami... Obchody rocznicy koœ-ciuszkowskiej w Poznañskiem (1917)”;
w dziale U PROGU NIEPODLEG£OŒCI: Piotr Szlanta „Nadchodz¹ce rozstanie. Ewolucja
stosunku Polaków do pañstw zaborczych w latach Wielkiej Wojny”; Anna Weronika Brzeziñska „Niepodleg³y” dzieñ codzienny mieszkañców Wielkopolski”; Halina Lorkowska
„Fortepian wolnoœci. Ignacy Jan Paderewski a Wielkopolska...”; Zbigniew Pilarczyk „Od £awicy do Babimostu. Bitwy Powstania Wielkopolskiego”; Wies³aw Ratajczak „Walka Stefana ¯eromskiego o polskie granice na zachodzie i pó³nocy”; Bartosz Kruszyñski „Niezawodni w walce. Dzia³ania bojowe Wojsk Wielkopolskich w latach 1919-1920”; Andrzej Gulczyñski „Zasypywanie granic. Pierwsze lata niepodleg³oœci w Drugiej Rzeczpospolitej”; Piotr
Grzelczak „Docenione czy zmarginalizowane? Pamiêæ Powstania Wielkopolskiego 19191989”. Ca³oœæ zamykaj¹: Indeks nazw miejscowych; Indeks osobowy; Summary: The Poznañ Path to Independence.
Podobn¹ tematykê podejmuje publikacja „Drogi do niepodleg³oœci. Ziemia wschowska
i pogranicze wielkopolsko - œl¹skie 1918-1920. Polityka - ¿ycie spo³eczne - sztuka” (Wschowa-Leszno 2020). W dziale NA POGRANICZU: Barbara Ratajewska „Wspó³praca polskich dzia³aczy niepodleg³oœciowych Wschowy i Leszna na prze³omie lat 1918/1919”; Bartosz Tietz „Po³o¿enie ludnoœci polskiej w powiecie wschowskim w latach 1900-1944”; Wies³aw Maciuszczak „Rola i miejsce garnizonu Twierdzy G³ogów na pograniczu w latach 19181920”; Eugeniusz Œliwiñski „Walki powstañcze na terenie powiatu wschowskiego w 1919
roku”; Tomasz Koœciañski „Poznañska prasa o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce”; Dariusz Andrzej Czaja „Przejazd B³êkitnej Armii
Józefa Hallera przez G³ogów i Wschowê w 1919 roku we wspomnieniach ¿o³nierzy - zarys
problematyki”; Mariusz Pawelec „Miêdzy Polsk¹ a Niemcami. Czeska spo³ecznoœæ na ziemi
sycowskiej wobec polsko-niemieckiego konfliktu w latach 1918-1921”; Grzegorz Bosy
i Uladzimir Karalenak „Ksi¹¿ê Stanis³aw Wilhelm Radziwi³³ (1880-1920) na szlaku do niepodleg³oœci Rzeczpospolitej”; w dziale PAMIÊÆ: Przemys³aw Wojciech „W mieœcie i na prowincji - pierwsze pomniki powiatu leszczyñskiego po 1918 r.”; Ma³gorzata Gniazdowska
„Najdro¿szym ojcom, mê¿om, synom i braciom... Wokó³ pomnika poleg³ych podczas
Wielkiej Wojny na cmentarzu w Go³ejewku”; Pawe³ Stachowiak „Ku jednoœci i niepodleg³oœci - Nowe Kramsko 1919 r. - powstañcza bitwa okiem archeologa”; Joanna Minksztym
„Funkcje patriotyczne stroju ludowego w Polsce w XIX i 1 po³owie XX wieku”; Miron
Urbaniak „Samorz¹dowe i pañstwowe inwestycje budowlane w Lesznie i Wschowie okre-
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su miêdzywojennego”; Eliza Stehr „Grono nauczycielskie w gimnazjum leszczyñskim i wschowskim w latach 1914-1920”; w dziale VARIA: Marceli Tureczek „Wiele narracji o niepodleg³oœci na
pograniczu polsko-niemieckim - g³os w dyskusji”;
Olaf Bergmann „Myœli i uwagi poruszone w panelu dyskusyjnym „Pamiêæ o Niepodleg³ej na Ziemiach Zachodnich”; Magdalena Dokurno „Rozwa¿ania o to¿samoœci”. Pracê opatrzono indeksem osobowym.
Zebrany w publikacji materia³ by³ plonem konferencji naukowej Drogi do niepodleg³oœci. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-œl¹skie 1918-1920. Polityka - ¿ycie spo³eczne - sztuka, która odby³a siê 18 i 19 paŸdziernika 2018 roku we Wschowie i Lesznie. Wziêli w niej udzia³ badacze z Polski i Niemiec, a prezentowane w ksi¹¿ce materia³y przyczyni¹ siê do zrozumienia skomplikowanych losów obszaru przygranicznego, podzielonego pomiêdzy odrodzone pañstwo polskie a Niemcy, postaw zamieszkuj¹cej te tereny ludnoœci polskiej i niemieckiej wobec wydarzeñ z lat 1918-1920 oraz budowania II Rzeczpospolitej.
O tym, ¿e Powstanie Wielkopolskie mia³o decyduj¹ce znaczenie w ¿yciu spo³eczeñstwa
polskiego zaœwiadcza chocia¿by kolejna publikacja Przemys³awa Matusika Historia Poznania 1918 - 1945. Tom III, Poznañ 2021. W 2021 roku Wydawnictwo Miejskie „Posnania”
wyda³o cztery tomy dziejów Poznania. W tomie drugim, obejmuj¹cym lata 1793-1918, autor ukaza³ przejœcie Poznania pod w³adzê Prus, które zbieg³o siê z pocz¹tkiem wielkiego historycznego prze³omu, prowadz¹cego do powstania nowoczesnej cywilizacji, cywilizacji
przemys³u i handlu, postêpu technicznego i naukowego, szybkich przemian spo³ecznych
i kszta³tuj¹cych siê dynamicznie wielkich oœrodków miejskich. Na pewno informacje zawarte w tomie maj¹ charakter statyczny, niemniej jednak w pewnym stopniu pokaza³y zaanga¿owanie mieszkañców miasta w okresie zaboru. To wszystko pozwala wprowadziæ czytelnika w bogat¹ historiê Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, zawart¹ w tomie trzecim (lata 1918-195), jak równie¿ dostrzec niezaprzeczalne przes³anki jego sukcesu, szczególnie
w dobie dowodzenia przez gen. Józefa Dowbor- Muœnickiego: Aktem, do którego gen. Muœnicki przywi¹zywa³ du¿¹ wagê, by³a uroczysta przysiêga Wojska Wielkopolskiego w niedzielê 26
stycznia rano na placu - jeszcze - Wilhelmowskim, gdzie ustawiono o³tarz polowy ze srebrnym tryptykiem Dzia³yñskich z zamku w Kórniku, zdobytym wed³ug tradycji w czasie bitwy pod Wiedniem.
Przysiêgê odebra³ ks. kanonik Stanis³aw £ukomski, w jej rocie deklarowano wiernoœæ Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej, a zarazem zapowiadano po zjednoczeniu Polski z³o¿enie kolejnej przysiêgi, ustanowionej przez „polsk¹ zwierzchnoœæ pañstwow¹”. Miejsce pruskich parad i capstrzyków
zosta³o tym samym symbolicznie objête przez Polaków. W ci¹gu miesi¹ca stworzono stutysiêczn¹
armiê, doskonale uzbrojon¹ i wyposa¿on¹, jedn¹ z najlepszych ówczesnych polskich formacji wojskowych. Poznañ sta³ siê tym samym oœrodkiem dowodzenia i wielkim zapleczem frontu wielkopolskiego, z siedziby G³ównego Dowództwa, które umiejscowi³o siê w siedzibie Generalkommando
przy placu Dzia³owym, sz³y rozkazy do walcz¹cych pod Szubinem i Rawiczem, tu skupia³y siê nici
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zaopatrzenia wojska i regularnego wsparcia dla ¿o³nierskich rodzin, w poznañskich lazaretach leczono rannych. Odbywa³o siê to pod kierownictwem wielkopolskiej w³adzy zwierzchniej, jak¹ by³
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, de facto rz¹d przejœciowy „pañstwa wielkopolskiego” ze stolic¹ w Poznaniu, ju¿ w istocie nienale¿¹cego do Niemiec, ale jeszcze niezintegrowanego z pañstwem polskim, z niemieckim prawem i przewag¹ niemieckiej kadry urzêdniczej, w stosunkach
urzêdowych pos³uguj¹cego siê wiêc nadal w jakiejœ mierze jêzykiem niemieckim, ale w treœci polskim. Jego byt ugruntowa³y postanowienia zawartego 16 lutego 1919 r. w Trewirze kolejnego rozejmu miêdzy Niemcami a pañstwami ententy, który wyznacza³ w Poznañskiem liniê demarkacyjn¹ rozgraniczaj¹c¹ si³y niemieckie i polskie, oznaczaj¹c tym samym formalne wy³¹czenie Poznañskiego spod niemieckiego zwierzchnictwa. Nic dziwnego, ¿e w Poznaniu uznano to za „zwyciêstwo naszej sprawy”, podkreœlaj¹c starania Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i polskiej delegacji w Pary¿u, a nade wszystko nieustêpliwoœæ w rozmowach z Niemcami marsza³ka Ferdinanda Focha, który sta³ siê dla poznaniaków prawdziwym bohaterem. Dwa tygodnie póŸniej, z pocz¹tkiem marca, przyby³a do Poznania specjalna Misja Koalicyjna z gen. Charles'em Dupontem
na czele, pierwsza od czasów Ksiêstwa Warszawskiego delegacja miêdzynarodowa witana tu
przez polskich gospodarzy.
W dorobku wydawniczym Urzêdu Województwa Wielkopolskiego znalaz³a siê praca S³awomira Józefiaka i Bartosza Biega³y Za Boga
i Ojczyznê. Przewodnik po miejscach spoczynku Wielkopolan poleg³ych w latach 19181921, Poznañ 2020. W ci¹gu 100 lat od odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci zapomniano i zniszczono
niemo¿liw¹ dziœ do jednoznacznego ustalenia liczbê
grobów wojennych. Liczba tego typu przypadków jest
ogromna. Czêœæ grobów z pewnoœci¹ uleg³a zniszczeniu podczas II wojny œwiatowej, a z racji skali dokonanych wówczas zniszczeñ nie mog³a zostaæ potem odbudowana. Jednak wiêkszoœæ zosta³a celowo
usuniêta z przestrzeni cmentarzy ju¿ po jej zakoñczeniu. Za tym dzia³aniem posz³o równie¿ wymazanie poœwiêcenia konkretnych ¿o³nierzy, którzy oddali
¿ycie za Ojczyznê, z pamiêci potomnych. W ten sposób za niewiedz¹ posz³o zapomnienie, a to ju¿ prosta
droga do ca³kowitego zatracenia tego, co w naszej historii zas³uguje na najwiêksze uznanie.
Groby wojenne s¹ obiektami dobrze chronionymi i mog¹ przetrwaæ nie tylko dekady,
ale i ca³e wieki. Na cmentarzach napotykamy niekiedy na stare grobowce, które ³atwo ulegaj¹ zniszczeniu, a co za tym idzie - wymagaj¹ specjalnej opieki. Praca zawiera nastêpuj¹ce
czêœci: WSTÊP; Bia³ê¿yn; B³ociszewo; Chojno-Wieœ; Czempiñ; Dobrzyca; Dziekanowice;
Gniezno; Gniezno; Go³ajewko; Jarocin; Jutrosin; Kalisz; Kalisz; Kêpno; Konarzewo; Konin;
Konin; Kostrzyn Wielkopolski; Koœcian; KoŸmin Wielkopolski; Krotoszyn; Lewków; Ludwików; £opienno; £opienno; M¹dre; Odolanów; Opatówek; Opatówek; Owiñska; Poznañ; Poznañ; Poznañ; Raszków; Rawicz; Rawicz; R¹biñ; Siedlemin; S³omowo; Strza³kowo/Babin; Szamotu³y; Œrem; Turek; Wieszczyczyn; Wolsztyn; Wolsztyn; Wronki; Wronki; Wrzeœnia; Wrzeœnia; Z³otniki. ZAMIAST ZAKOÑCZENIA...; ANEKS NR 1; WPRO-
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WADZENIE; Augustów; Bia³ystok; Bohuka³y; Bydgoszcz; Che³m; Garwolin; Hrubieszów;
Inowroc³aw; Janów Podlaski; Ko³no; Ko³biel; Leszczewek; Lipowo; Lublin; £om¿a; £ódŸ;
Maciejowice; Nasielsk; Niewodnica Koœcielna; Nowogród; Nowy Dwór Mazowiecki; Pratulin; Pu³tusk; Sadykierz; Stary Bubel; Stary Folwark; Suwa³ki; Œniadowo; Warszawa; Warszawa; Wola Kie³piñska; Z¹bki; ¯yrardów. INNE ZWERYFIKOWANE MIEJSCA POCHÓWKU ¯O£NIERZY WIELKOPOLSKICH Z LAT 1918-1921; PRZYPISY; BIBLIOGRAFIA.
Publikacja Czyn zbrojny Ch³apowskich, opracowana przez dra Emiliana Pra³ata, ukaza³a siê w Poznaniu w 2020 roku, w którym œwiêtowaliœmy stulecie polskiego zwyciêstwa w bitwie
warszawskiej, wa¿nego wydarzenia nie tylko z militarnego, ale równie¿ z politycznego punktu widzenia. Wœród wówczas poleg³ych na froncie znaleŸli siê Zdzis³aw Ch³apowski (1892-1920) i Juliusz Ch³apowski (1890-1920). Wczeœniej zmar³
mjr Jan Ch³apowski (1863-1919) - szef Urzêdu
Wojskowego i prze³o¿ony Intendentury Wojsk
Wielkopolskich w Poznaniu. Stulecie ich œmierci
pokrywaj¹ce siê z rocznic¹ jednego z najwiêkszych
sukcesów polskiego orê¿a, sta³o siê okazj¹ do spojrzenia na militarne dzieje rodu Ch³apowskich
w nieco szerszej perspektywie, uwzglêdniaj¹cej nie
tylko postaæ genera³a Dezyderego, ale wielu jego
potomków. W publikacji zaprezentowane zosta³y, zarówno skany akt i dokumentacji personalnej,
pozyskane z Centralnego Archiwum Wojskowego, jak i fragmenty korespondencji frontowej, fotografie przedstawiaj¹ce opisywane postaci, niepublikowane wczeœniej materia³y ikonograficzne (w tym np. zdjêcia z miêdzywojennych manewrów wojskowych przeprowadzanych w maj¹tkach nale¿¹cych do rodu Ch³apowskich), historyczne (w znacznej mierze ze zbiorów prywatnych rodziny) oraz stricte artystyczne (stylizowane portrety, grafiki, prace rysunkowe etc.). Archiwum Pañstwowe
w Poznaniu w naturalny sposób sta³o siê instytucj¹, która podjê³a siê wspó³pracy w zakresie pozyskania archiwaliów z Centralnego Archiwum Wojskowego i wydania ksi¹¿ki,
a tym samym przypomnia³o, i¿ jest miejscem przechowywania dokumentów odzwierciedlaj¹cych ziemskie œlady dzia³alnoœci cz³owieka, podkreœlaj¹c podstawow¹ sw¹ rolê, jak¹
jest ocalanie naszej pamiêci zbiorowej. Powy¿sze dzia³anie bardzo dobrze wpisuje siê te¿
w - realizowany od kilku lat przez archiwa pañstwowe - projekt pod nazw¹ „Archiwa rodzinne Niepodleg³ej..”
Publikacja pt. Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archiwista i historyk (Poznañ
2020), przygotowana przez Jaros³awa Matysiaka, powsta³a w wyniku kilkuletnich badañ,
opartych na materia³ach przechowywanych w archiwach i bibliotekach polskich oraz zagranicznych (niemieckich), a tak¿e dokumentów rodzinnych. Wype³nia lukê w badaniach nad
histori¹ polskiej archiwistyki, gdy¿ jest rzeczywiœcie pierwsz¹, tak dok³adnie udokumentowan¹, biografi¹ Kazimierza Kaczmarczyka, jednego z najwybitniejszych archiwistów polskich, zatrudnionych w strukturach archiwów pañstwowych, który - co z wielk¹ dum¹ pragniemy szczególnie podkreœliæ - w latach 1925-1939 oraz 1945-1953 kierowa³ Archiwum
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Pañstwowym w Poznaniu. W publikacji ukazano
tak¿e w¹tek zwi¹zany z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919. Od 1926 roku Kazimierz Kaczmarczyk blisko wspó³pracowa³ z Towarzystwem
dla Badañ Powstania Wielkopolskiego, przewodnicz¹c Komisji Naukowo-Informacyjnej (póŸniej: Komisja Naukowo-Finansowa, Komisja Naukowa).
Jako zawodowy archiwista s³u¿y³ fachow¹ rad¹
w zbieraniu, zabezpieczaniu, katalogowaniu i naukowym opracowaniu wszelkich akt, dotycz¹cych
dziejów Powstania. By³ zwolennikiem dzie³ obszerniejszych, syntetyzuj¹cych wiedzê o Powstaniu. Postulowa³ wydanie obszernego dzie³a o sprawie polskiej w okresie I wojny œwiatowej. Komisji Naukowej proponowa³ edycjê prac Ÿród³owo-bibliograficznych oraz biograficznych dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego. We wrzeœniu 1939 roku
bra³ udzia³ (wraz z F. Paprockim, T. Jab³oñskim i T.
Grygierem) w ewakuacji najcenniejszych akt Powstania Wielkopolskiego (np. akt DOK VII,
akt Archiwum Referatu Historycznego).
Wielki almanach powstañców wielkopolskich i bojowników o niepodleg³oœæ ziemi
sierakowsko-miêdzychodzkiej 1918-1921. Tom I A-F (Sieraków, 2020) pod redakcj¹
Romana Chalasza powsta³ przy wspó³pracy redakcyjnej z Jaros³awem T. £o¿yñskim i Witoldem Borowskim - koordynatorem badañ terenowych. Autorami biogramów zawartych w Tomu I A-F s¹: Witold Borowski, Roman Chalasz, Jaros³aw T. £o¿yñski, dr Marek
Nowak, Monika Pestka-Lehmann i dr Zdzis³aw Koœciañski. „Almanach powstañców wielkopolskich i bojowników o niepodleg³oœæ ziemi sierakowsko-miêdzychodzkiej 19181921” zawieraæ bêdzie oko³o 1 300 nazwisk. Planowane jest wydanie kilku tomów,
w ka¿dym po oko³o 300 biogramów. Rekomendowanie publikacji, dotycz¹cej przodków
wielu rodów ziemi sierakowsko-miêdzychodzkiej, która z pewnoœci¹ z powodu ma³ego
nak³adu szybko zniknie z pó³ek ksiêgarskich, mo¿e wydaæ siê zabiegiem niecelowym. Niemniej wypada stwierdziæ, ¿e „Almanach …” winien staæ siê jednym z podstawowych kompendiów ka¿dego zainteresowanego dziejami tego regionu. Jest - w odniesieniu do tego
terenu - pierwszym tego rodzaju wydawnictwem. Publikacja ta daje wyobra¿enie o ludziach i czasach, w których ¿yli i walczyli o zrealizowanie i ucieleœnienie swej nadrzêdnej
idei - odzyskania niepodleg³oœci Polski. Za³o¿eniem Komitetu Redakcyjnego by³o przedstawienie sylwetek osób dzia³aj¹cych na tym terenie oraz tych, którzy pochodzili z tej ziemi, a dzia³ali na innych frontach. Jest to kompendium wiedzy, które mo¿e byæ pomocne
w poszukiwaniu swoich korzeni i to¿samoœci. Zawarte w nim biografie wype³niaj¹ dotychczasow¹ lukê, jaka istnia³a w wiedzy o postaciach z tego regionu, które na trwa³e zapisa³y siê w dziejach polskiej tradycji niepodleg³oœciowej. Tom pierwszy od A do F napisany
zosta³ jêzykiem komunikatywnym, jest dobrze opracowany pod wzglêdem technicznym,
zaopatrzony w Ÿród³a oraz ciekawe zdjêcia dokumentalne i fotokopie dokumentów. Publikacja ta stanowi cenn¹ pozycjê s³u¿¹c¹ popularyzacji i wzbogaceniu wiedzy dotycz¹cej
dziejów walki o niepodleg³oœæ na terenie ziemi sierakowsko-miêdzychodzkiej w latach
1918-1921.
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Kolejny S³ownik biograficzny uczestników
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie krotoszyñskim, koŸmiñskim i Sulmierzycach (Krotoszyn 2020), powsta³ pod redakcj¹
Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka i Micha³a Pietrowskiego. Autorami zawartych w nim
biogramów s¹: Kazimierz Balcer; Alicja Banaszak;
Kazimierz Berus; Andrzej Blandzi; Helena Bolach; Stanis³aw Borowiak; £ukasz Cichy; Kamila
Czechowska; £ucja D³ugiewicz-Paszek; Ma³gorzata Dylak; W³adys³aw Gili; Karol Gozdek; Seweryn Grobelny; Adam Grzelak; Kazimiera Horyza-Pachciarz; Przemys³aw Hypœ; Jan Jajor; Jerzy Janicki; Edward Jokiel; Janusz Karwat; Helena
Kasperska; Jacek Kêpa; Wojciech Kicman; Antoni Artur Korsak; Zdzis³aw Koœciañski; Czes³aw JL
Kowalak; Halina Kowalewska; W³adys³aw Krêgielski; Hieronim Kroczyñski; Jan Majewski; Piotr
Miko³ajczyk; Karol Nowaczyk; Leszek Ostojski;
Micha³ Pawelczyk; Katarzyna Paw³owska-Gauza; Micha³ Pietrowski; Bogus³aw Polak;
Marek Rezler; Daniel Szczepaniak; Eligiusz Tomkowiak; Grzegorz Tymofijczyk; Monika
Voelkel; Zenon Voelkel; Bogumi³ Wojcieszak; Aleksander WoŸny; Józef Zdunek; Czes³awa Zielonka i Marian Zielonka. Publikacja oparta zosta³a na rozwi¹zaniach wypracowanych przez redaktorów i autorów „S³ownika biograficznego powstañców wielkopolskich 1918 - 1919” pod redakcj¹ naukow¹ Antoniego Czubiñskiego i Bogus³awa Polaka z roku 2002 i pomnikowego, ju¿ piêtnastotomowego, wydawnictwa „Powstañcy
wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” pod redakcj¹ Bogus³awa Polaka. Autorom uda³o siê opracowaæ kilkaset biogramów, a przy wykorzystaniu ju¿ publikowanych w ró¿nych wydawnictwach, w tym we wspomnianych
wy¿ej s³ownikach - zebraæ ³¹cznie ponad 500 ¿yciorysów powstañców.
Powstañcy wielkopolscy Ziemi Kwileckiej. Wydawnictwo Jubileuszowe (Kwilcz
2019). Wyzwanie zwi¹zane z opracowaniem powstañczych biogramów podjê³o piêæ osób,
które znalaz³y siê w sk³adzie Gminnego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oœci Rzeczypospolitej Polskiej i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego: Justyna Domañska, Katarzyna Pi¹tek, Joanna Szeligowska, Monika Pestka-Lehmann i Marcin Lehmann.
Uda³o siê im zebraæ informacje o ponad 250 postaciach zwi¹zanych z gmin¹ Kwilcz. Biogramy powstañców s¹ ró¿nej d³ugoœci, w zale¿noœci od posiadanych materia³ów, zdjêæ i pozyskanych wiadomoœci.
Laureat Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” za 2020 roku - Micha³ Pawelczyk przygotowa³ kolejn¹ pracê pt. Ziemia Mi³os³awska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-191919. Wspomnienia i ¿yciorysy II (Mi³os³aw 2020). Ksi¹¿kê poœwiêcam
pamiêci Dominika Pog³odziñskiego, zas³u¿onego wybitnego regionalisty, prostego i skromnego
cz³owieka, pasjonata historii regionalnej, niestrudzonego zbieracza pami¹tek, kolekcjonera i publicysty, historyka-amatora, wybitnego obywatela Mi³os³awia, mi³oœnika Ziemi Mi³os³awskiej.
Sk³adam specjalne podziêkowania za udostêpnienie rodzinnych pami¹tek z archiwum Dominika Pog³odziñskiego, dla pana Andrzeja W¹siewicza z Centrum Remontowo-Budowlanego we
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Wrzeœni - napisa³ we wstêpie. Wspomnienia zawarte w niniejszej ksi¹¿ce to próba odtworzenia zdarzeñ zapisanych m. in. w pamiêci dziadków. Miejsce opisanych zdarzeñ niejednokrotnie przekracza obszar zwi¹zany z ziemi¹ mi³os³awsk¹.
Pomnik nad Mogi³¹ Powstañców Wielkopolskich
w Szubinie (Szubin 2020) - to tytu³ ksi¹¿ki Kamili Czechowskiej, wydanej przez Muzeum Ziemi Szubiñskiej
z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 1. rocznicy odbudowania, zniszczonego przez Niemców, pomnika - mogi³y. Pomnik zosta³ zrekonstruowany
po 80 latach od momentu jego zniszczenia w czasie II wojny œwiatowej. W ubieg³ym roku uroczyœcie ods³oniêto jego replikê, o której marzy³y pokolenia mieszkañców Szubina - pokolenia wnuków i synów powstañców wielkopolskich. Ksi¹¿ka opowiada historiê - od samego powstania tego miejsca, w którym spoczywaj¹ ochotnicy z ca³ej Wielkopolski. Jej wydanie jest spe³nieniem obietnicy, któr¹
w czasie powstañczych pochówków sk³adano nad trumnami bohaterów.
Publikacja Pro memoria. Powstañcy Wielkopolscy
1918/1919 Ziemi Przemêckiej (Przemêt 2020) Antoniego Fornalskiego pierwsz¹ prób¹
ca³oœciowego ujêcia zagadnieñ zwi¹zanych z kultywowaniem tradycji Powstania Wielkopolskiego na ziemi przemêckiej. Na wstêpie autor przedstawi³ przebieg swoich prac nad omawian¹ problematyk¹. Zamieœci³ tak¿e kalendarium wydarzeñ zwi¹zanych z Powstaniem
Wielkopolskim 1918/1919. Wa¿nym w¹tkiem rozwa¿añ autora jest kultywowanie pamiêci Powstania Wielkopolskiego na ziemi przemêckiej. W szeœciu kolejnych rozdzia³ach
Autor prezentuje i omawia: „Kalendarium Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na Ziemi Przemêckiej”; „Dzia³alnoœæ kombatanck¹ uczestników Powstania Wielkopolskiego
1918 - 1919 na Ziemi Przemêckiej w okresie miêdzywojennym”; „Losy powstañców wielkopolskich w okresie okupacji niemieckiej”; „Dzia³alnoœæ
kombatanck¹ uczestników Powstania Wielkopolskiego po II wojnie œwiatowej”; „Kalendarium kultywowania pamiêci o powstañcach wielkopolskich
1918/1919 na Ziemi Przemêckiej”; „Spis powstañców wielkopolskich 1918/1919 Ziemi
Przemêckiej”. Ró¿nie uk³ada³y siê losy powstañców wielkopolskich, ich zaanga¿owanie w okresie
miêdzywojennym, w latach II wojny œwiatowej
i w latach powojennych. Autor œwiadomie pomija
udzia³ powstañców w wojnie polsko - bolszewickiej, który wymaga oddzielnego potraktowania.
Tak wiêc w dalszym ci¹gu otwarta jest sprawa
opracowania dotycz¹cego udzia³u mieszkañców
w walce o niepodleg³oœæ, obejmuj¹cej swym zasiêgiem ca³e terytorium II Rzeczypospolitej. Dodajmy,
i¿ tematyka ta w pewnym zakresie pojawia³a siê
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w opublikowanych dotychczas przez autora biogramach. Wracaj¹c do omawianej pozycji
podkreœliæ nale¿y, ¿e Antoni Fornalski podj¹³ siê trudnego zadania odtworzenia tradycji kultywowania powstañczej pamiêci poprzez samych powstañców i organizacje kombatanckie,
a tak¿e odtworzenia ca³ego procesu zwi¹zanych z tym przemian. Osobiste relacje powstañców wymaga³y weryfikacji. Dodatkow¹ trudnoœæ powodowa³a skromna baza Ÿród³owa.
Po kilkunastu latach przerwy Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach wznowi³o wydawanie „Muzealnego Rocznika Po¿arniczego”. Muzealny Rocznik Po¿arniczy (20182021). Materia³y pokonferencyjne z cyklu konferencji „Stra¿acka Niepodleg³a” (Wydanie Jubileuszowe, Mys³owice 2020) obejmuje ostatni
trzyletni okres dzia³alnoœci Centralnego Muzeum
Po¿arnictwa w latach 2018-2020. Zawiera - przygotowane na konferencje i wystawy - materia³y dotycz¹ce udzia³u i roli stra¿y po¿arnych w dziele odzyskania niepodleg³oœci Polski. W roczniku zamieszczono nastêpuj¹ce teksty: Od Redakcji; Paw³a Rochala (Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej) „Sytuacja geopolityczna ziem polskich
w latach 1914-1918”; Wac³awa Szczepanika (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) „Galicja w czasie I wojny œwiatowej - zarys specyfiki”; Macieja Fica (Uniwersytet Œl¹ski) „Rok 1918 na Górnym Œl¹sku”; Piotra ¯onde³ka (Muzeum Miasta Mys³owice) „W cieniu K¹ta Trzech Cesarzy. Styk granic
Prus, Austrii i Rosji a jego oddzia³ywanie na Mys³owice”; Macieja Fica (Uniwersytet Œl¹ski) „Rola powstañ œl¹skich i plebiscytu w kszta³towaniu siê II RP”; Zdzis³awa Koœciañskiego (Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919) „Powstanie Wielkopolskie 19181919”; Paw³a Krokosza (Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II w Krakowie) „Kochany Tatusiu! Idê dzisiaj zameldowaæ siê do wojska. Chcê okazaæ, ¿e znajdê tyle si³, by s³u¿yæ i wytrzymaæ”. Raz jeszcze o wojnie polsko-ukraiñskiej (1918-1919)”; Arkadiusza Stefaniaka-Guzika (Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych Ko³o nr 26 w Nowym Targu) „Cz³owiek twardy jak „Ska³a”; Karola Buchnowskiego (KP PSP w Sejnach) „Powstanie
sejneñskie 1919”; Urszuli Oettingen (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Rok
1920 - polityka i walka”; Zdzis³awa Koœciañskiego (Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919) „Wojna z bolszewikami 1919-1920”; Dariusza Faleckiego (Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach) „Polskie po¿arnictwo na Œl¹sku Cieszyñskim do
1921 roku”, „Wk³ad stra¿aków z Pomorza w odzyskanie niepodleg³oœci”, „Zarys sytuacji polskiego po¿arnictwa na Œl¹sku Górnym i Dolnym ze szczególnym uwzglêdnieniem powstañ œl¹skich
i plebiscytu”; Paw³a Karola G¹siorczyka (Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach)
„Stra¿ackie drogi do niepodleg³oœci - polskie stra¿e po¿arne zaboru austriackiego w walce
o odrodzenie pañstwa polskiego (1918-1920)”; Huberta Kolera (Centralne Muzeum Po¿arnictwa Wielkopolskie Muzeum Po¿arnictwa) „Stra¿acy wielkopolscy w walce o polskoœæ
kresów zachodnich do 1920 roku”; Andrzeja Delijewskiego, Danuty Janakiewicz-Oleksy
(Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach) „Symboliczne motywy patriotyczno-narodowe na stra¿ackich dokumentach ikonograficznych do 1918 roku”; Anity Wawrzyñskiej (Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach) „Odzyskanie odpowiedzialnoœci za
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kraj w 1918 r. Rola i autorytet stra¿y ogniowych. Ujêcie socjologiczno-kulturowe w drodze
do niepodleg³oœci”; Danuty Janakiewicz-Oleksy (Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach) „Reakcje polskiego ruchu stra¿ackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej
oraz obrony Kresów Wschodnich”; Dariusza Faleckiego (Centralne Muzeum Po¿arnictwa
w Mys³owicach) „Propaganda stra¿acka w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku”; Danuty Janakiewicz-Oleksy (Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach) „Stra¿acka Niepodleg³a - cykl wydarzeñ kulturalnych organizowanych w CMP w rocznicê 100lecia odzyskania niepodleg³oœci Polski”.
Stra¿acka Niepodleg³a 1918-1919-1920. Katalog wystaw (Mys³owice 2020) - to
wzbogacone ilustracjami opracowanie tekstowe Danuty Janakiewicz-Oleksy, Paw³a Rochali, Dariusza Faleckiego, Paw³a Karola G¹siorczyka, Huberta Kolera, z³o¿one graficznie przez
Beatê Hanslik-Janiszewsk¹ i Sylwiê Kubicê. Zawiera informacje dotycz¹ce inicjatyw, którymi
Centralne Muzeum Po¿arnictwa w³¹czy³o siê w 2018 roku w ogólnopolskie obchody 100lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W latach 2018-2020 zorganizowano trzy wystawy czasowe pod wspólnym tytu³em „Stra¿acka Niepodleg³a”. Ich tematem przewodnim
by³ udzia³ stra¿aków w odzyskaniu niepodleg³oœci i w walkach o ustalenie granic pañstwowych. Na ekspozycje z³o¿y³y siê plansze edukacyjne, które - ze wzglêdu na wysoki poziom
merytoryczny i ciekawe opracowanie graficzne - wydano w formie albumu.
Oddzia³y wielkopolskie w walkach o wschodni¹ granicê (Poznañ 2020) Adama Pleskaczyñskiego i Micha³a Krzy¿aniaka - to sk³adaj¹ca siê z czterech rozdzia³ów ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca: dzieje formowania Armii Wielkopolskiej w okresie od Powstania Wielkopolskiego do
momentu zjednoczenia z Wojskiem Polskim,
udzia³ oddzia³ów wielkopolskich w wojnie z bolszewikami, pielêgnowanie pamiêci o wojnie polsko-bolszewickiej w miêdzywojennej Wielkopolsce oraz garœæ opinii o ¿o³nierzach wielkopolskich
oraz fragmentów wspomnieñ, zilustrowanych
wspó³czesnymi zdjêciami z udzia³em grupy rekonstrukcyjnej Armii Wielkopolskiej. Jak zapisano
w katalogu: Setna rocznica zwyciêskiej Bitwy Warszawskiej to doskona³a okazja do przypomnienia roli,
jak¹ w wojnie z bolszewikami odegrali ¿o³nierze wywodz¹cy siê z formacji utworzonych na ziemiach by³ego
zaboru pruskiego. Wiêkszoœæ z nich stanowili mieszkañcy tzw. prowincji poznañskiej, czyli tej czêœci Wielkopolski, która na pocz¹tku XIX stulecia zosta³a zaanektowana przez Prusy i poddana bezprecedensowej, trwaj¹cej wiele dziesiêcioleci germanizacji.
Numer specjalny Wiadomoœci Koœciañskich - pisma regionalnego, ukazuj¹cego siê od
czerwca 1988 roku, laureata g³ównej nagrody IV Konkursu Institute for Democracy in
Eastem Europa, sponsorowany przez Starostwo Powiatowe w Koœcianie i Instytut Pamiêci
Narodowej Oddzia³ w Poznaniu, opracowali: red. Teresa Mas³owska (koncepcja), Grzegorz Pawlak (grafika), dr Rafa³ Koœciañski (konsultacja naukowa). Zamieszczono w nim
artyku³y: dra Rafa³a Koœciañskiego (Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu;
cz³onek Zespo³u Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa „Wierni Niepodleg³ej” w Koœcianie)
"W setn¹ rocznicê Bitwy Warszawskiej 1920 roku"; dra Rafa³a Sierchu³y (Instytut Pamiêci
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Narodowej Oddzia³ w Poznaniu) „Wielkopolski
„Cud nad Wis³¹”; dra Zdzis³awa Koœciañskiego
(Przewodnicz¹cy Komisji Historycznej Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego) „Wielkopolanie w wojnie polsko - bolszewickiej”; mgra Paw³a Kochañskiego (Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³
w Poznaniu, Polski Klub Kawaleryjski) „Udzia³ 17.
Pu³ku U³anów Wielkopolskich w wojnie z bolszewikami w 1920 roku”; dra Tomasza Koœciañskiego
(Archiwum Pañstwowe w Lesznie) „Godzina œmierci nie jest podana”; mgra Dariusza Krama (Muzeum
Regionalne im. dra med. Henryka Florkowskiego
w Koœcianie) „Relacje z obchodów „Cudu nad Wis³¹”; „Delegacja powiatu koœciañskiego sk³ada wi¹zankê pod obeliskiem na Cmentarzu Poleg³ych w Bitwie Warszawskiej”, „Ziemia z Cmentarza Poleg³ych”; dra Tomasza Ceglarza (Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu) „Tablica na Placu Niez³omnych”.
Muzeum Regionalne im. Hieronima £awniczaka
w Krotoszynie wyda³o broszurê Wielkopolanie na
wojnie z bolszewikami 1919-1920 (Krotoszyn2020),
wg projektu i w opracowaniu Piotra Miko³ajczyka.
Chc¹c upamiêtniæ rocznicê i podkreœliæ olbrzymi¹ rolê
Wielkopolan w tej wojnie, Muzeum Regionalne w³¹czy³o siê w cykl dzia³añ rocznicowych. Od czerwca do
wrzeœnia na krotoszyñskim rynku prezentowana by³a
wystawa plenerowa poœwiêcona przede wszystkim wysi³kowi zbrojnemu Wielkopolan, a od sierpnia do paŸdziernika Muzeum Regionalne realizowa³o projekt pt.
„Wielkopolanie na wojnie z bolszewikami - cykl lekcji
objazdowych w szko³ach gminy Krotoszyn”, dofinansowany ze œrodków Programu Wieloletniego „Niepodleg³a” na lata 2017-2022, w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodleg³ej”. Wspomniany projekt
polega³ na przeprowadzeniu w szko³ach gminy Krotoszyn zajêæ lekcyjnych na temat udzia³u Wielkopolan
w bitwie warszawskiej i szerzej - w wojnie polsko-bolszewickiej. Niniejsza broszura edukacyjna jest równie¿ efektem tego projektu.
Poznañscy saperzy 1919-1939 (Wydanie II - poszerzone i uzupe³nione, Poznañ 2020)
W³odzimierza Beckera i Franciszka Idkowiaka - to publikacja, której podjêty temat narzuci³
ramy czasowe i uk³ad. Jej konstrukcjê podporz¹dkowano uk³adowi chronologicznemu.
Opracowanie sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów i dwunastu za³¹czników. Rozdzia³ pierwszy ukazuje genezê poznañskich formacji saperskich i ich udzia³ w walkach w obronie granic Rzeczypospolitej, drugi dotyczy pokojowej dzia³alnoœci formacji saperskich i przedstawia ich
zwi¹zek ze spo³eczeñstwem Wielkopolski. W rozdziale trzecim ukazano wysi³ek mo-bilizacyjny 7. Batalionu Saperów i udzia³ nowo formowanych jednostek w walkach we wrzeœniu
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1939 roku. Rozdzia³ czwarty i pi¹ty, ukazuj¹c dzia³alnoœæ by³ych saperów oraz biogramy wybranych
dowódców oddzia³ów saperskich i ¿o³nierzy - saperów, wykraczaj¹ poza ramy chronologiczne opracowania. Pracê uzupe³niaj¹ i wzbogacaj¹ za³¹czniki
oraz fotografie spo³ecznoœci saperskiej, w wiêkszoœci
dot¹d nie publikowane.
Polskie wojska lotnicze 1918-1920 (Poznañ Warszawa 2021) Mariusza Niestrawskiego s¹ prób¹ rozpropagowania wiedzy o pocz¹tkach lotnictwa
spod znaków bia³o-czerwonej szachownicy. W zamyœle autora ma byæ swoistym wprowadzeniem do
historii polskich wojsk lotniczych w latach 19181920. Autor zawar³ w swym opracowaniu m. in.
dzieje poznañskiej £awicy. To miêdzy innymi bohaterskie czyny lotników w latach 1918- 1920 przynios³y Polsce zwyciêstwo. Ci bohaterowie byli po prostu
zwyciêzcami, o których pamiêæ powinna trwaæ.
Leszno w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
W 100. rocznicê powrotu Leszna do Macierzy
(Leszno 2020) pod redakcj¹ Mirona Urbaniaka, z przedmow¹ El¿biety Olender i wstêpem
Mirona Urbaniaka to publikacja zawieraj¹ca artyku³y dotycz¹ce Leszna w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego: El¿biety Olender „Ludnoœæ i w³adze samorz¹dowe”; Tomasza
Koœciañskiego „¯o³nierze i garnizon wojskowy”; Mirona Urbaniaka „Repolonizacja przestrzeni publicznej miasta”; Barbary Ratajewskiej „Szkolnictwo”, „Stowarzyszenia i organizacje spo³eczne”, „Organizacje i kluby sportowe”; Stanis³awa Sierpowskiego „Oblicze miêdzywojennego Leszna” oraz wykaz materia³ów Ÿród³owych, bibliografiê i indeks osobowy. 17
stycznia 2020 roku minê³a setna rocznica powrotu Leszna do Macierzy, który nast¹pi³
w wyniku postanowieñ traktu wersalskiego. Wydarzenie mia³o kolosalne znaczenie dla historii miasta. Z tej okazji 17 stycznia 2020 roku wydano gazetê okolicznoœciow¹ „Kurier
Leszczyñski”, która zosta³a bezp³atnie rozprowadzona wœród leszczynian.
17. Pu³k U³anów Wielkopolskich i 55. Poznañski Pu³k Piechoty w Lesznie i Rawiczu
-18 lat wspólnej historii Tomasza Koœciañskiego - to piêknie przygotowany album, w opracowaniu graficznym Ireny Walachowskiej (MBP w Lesznie), wydany z okazji wystawy „17.
Pu³k U³anów Wielkopolskich i 55. Poznañski Pu³k Piechoty w Lesznie i Rawiczu -18 lat
wspólnej historii” wed³ug scenariusza Tomasza Koœciañskiego. W 2021 roku Leszno obchodzi³o 100-lecie utworzenia polskiego garnizonu. Z tej okazji Archiwum Pañstwowe
w Lesznie przygotowa³o wystawê i katalog poœwiêcony 17. Pu³kowi U³anów i 55. Pu³kowi
Piechoty, które tworzy³y leszczyñski garnizon. Wystawa i publikacja powsta³y w oparciu
o zasoby Archiwum Pañstwowego w Lesznie.
The German 10th Infantry Division. Tactical Combat Operations on the Western
Front in August 1914 (Göttingen 2021) Bartosza Kruszyñskiego jest monografia autorstwa
profesora UAM dra habilitowanego, która wydana zosta³a w czerwcu 2021 roku, w jêzyku angielskim, w presti¿owym niemieckim wydawnictwie „Vandenhoeck & Ruprecht Verlag” (G ttingen). Licz¹ca 474 strony publikacja jest kontynuacj¹ wczeœniejszych publikacji tego autora „Kaczmarek regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty na Równinie Woëvre
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i Wzgórzach Mozy podczas I wojny œwiatowej” Oœwiêcim 2019; „Kaczmarek-Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy wstêpnej I wojny œwiatowej w roku 1914” - Poznañ
2018). Pu³ki niemieckiej 10. Dywizji Piechoty, potocznie nazywane Kaczmarek-regimentami, prezentowa³y wysoki poziom wyszkolenia oraz niezawodnoœæ w boju. Polacy stanowili szacunkowo
50% stanu osobowego tego zwi¹zku taktycznego,
wielu z nich znalaz³o siê póŸniej w oddzia³ach powstañczych i wojskach wielkopolskich. Omawiana
publikacja traktuje o niemieckiej (poznañskiej) 10.
Dywizji Piechoty - jej dziejach i dowódcach, organizacji, mobilizacji oraz szlaku bojowym w sierpniu
1914 roku. W narracji g³ówny nacisk zosta³ po³o¿ony na dzia³ania bojowe w wymiarze taktycznym.
Uzupe³nienie ca³oœci stanowi unikatowa ikonografia, 16 kolorowych map opracowanych przez autora, zgodnie ze standardami NATO oraz poddane edycji Ÿród³owej wspomnienia dowódcy francuskiej 7. Dywizji Piechoty, z któr¹ poznañska dywizja stoczy³a swoje pierwsze dwie bitwy
podczas tego konfliktu. Ca³oœæ zamykaj¹ indeksy - osobowy oraz nazw geograficznych.
Zaprezentowaliœmy powy¿ej tylko niektóre publikacje badaczy dziejów powstañczych
z ostatniego okresu. W przedstawionych wy¿ej pracach dominuj¹ zagadnienia zwi¹zane
z histori¹ ogóln¹, opracowania biograficzne i dotycz¹ce aspektów militarnych oraz zwi¹zane z kultywowaniem pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Podsumowuj¹c powy¿sze omówienie mo¿na z jednej strony wyraziæ samozadowolenie z kolejnych publikacji.
Czeka nas jednak jeszcze d³uga praca nad kontynuacj¹ m. in. s³ownika „Powstañcy wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, który przybli¿y kolejne
zapomniane postacie zwyciêskiego wielkopolskiego zrywu.

Autor jest doktorem historii, przewodnicz¹cym Komisji
Historycznej, cz³onkiem Prezydium ZG TPPW, laureatem
Nagrody Honorowej TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
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POWSTAÑCY WIELKOPOLSCY
WZOREM DLA M£ODZIE¯Y
Ewa Zdziemborska-Jatczak

Wielkopolski patron ³ódzkiej szko³y
Walcz¹c o przysz³oœæ narodu trzeba siê oprzeæ o jego groby.
(J. Waldorff)

Historia wyboru patrona mojej szko³y siêga lat 50. XX wieku i do dziœ wzbudza zainteresowanie wielu osób. Dlaczego tak jest? Oto historia nietypowego dla £odzi patrona jednej
ze szkó³ œrednich.
Pocz¹tki obecnego Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego w £odzi siêgaj¹ roku 1950.
Wtedy to powo³ano do ¿ycia klasê piekarsk¹ - zal¹¿ek naszej szko³y. Bardzo wa¿nym rokiem sta³ siê rok 1958, gdy¿ wtedy szko³a otrzyma³a nazwê: Technikum i Zasadnicza Szko³a Przemys³u Piekarskiego. Od tego w³aœnie roku datujemy pocz¹tek istnienia naszej szko³y,
chocia¿ placówka nie mia³a jeszcze swojej sta³ej siedziby. W roku 1962 szko³a przenios³a siê
do nowego budynku przy ulicy Emilii Plater 34 w £odzi. W koñcu byliœmy u siebie i mogliœmy myœleæ o wybraniu godnego patrona. Prze³omowy w tej kwestii sta³ siê rok 1965 r.,
gdy¿ to wówczas Zarz¹dzeniem Ministerstwa Oœwiaty z dnia 20 maja 1950 r. nr SZ2-11/77/65 w sprawie nadania imienia Technikum Przemys³u Piekarskiego nadano szkole
imiê Powstañców Wielkopolskich. Ówczesny dyrektor szko³y, W³odzimierz Nalej wspomina³ wiele lat póŸniej o nie³atwym zadaniu przekonania w³adz, ¿e powstañcy wielkopolscy s¹
godnymi osobami, by zostaæ patronami ³ódzkiej szko³y. Podstawowym argumentem, który
zdaniem W³odzimierza Naleja zadecydowa³ o ostatecznej zgodzie w³adz, by³a wygrana powstañców w walce z niemieckim zaborc¹.
By uczciæ pamiêæ naszego Patrona i powi¹zaæ czasowo wydarzenie z ¿yciem naszej szko³y, uroczystoœæ nadania szkole imienia odby³a siê 18 grudnia 1965 roku o godz. 10.00. Wydarzenie zosta³o bardzo dok³adnie udokumentowane wpisami do Kroniki Szkolnej, która
stanowi dziœ dla nas kopalniê wiedzy o przebiegu tego wa¿nego dla nas dnia.
W kronice zamieszczono zaproszenie na uroczystoœæ oraz porz¹dek uroczystoœci:
1. Otwarcie uroczystoœci (marsz w wykonaniu orkiestry dêtej Technikum Mechanicznego nr 2 w £odzi; odœpiewanie hymnu pañstwowego).
2. Wyg³oszenie referatów okolicznoœciowych.
3. Wrêczenie aktu nadania Szkole imienia.
4. Przekazanie szkole sztandaru, ufundowanego przez £ódzkie Zak³ady Przemys³u Spo¿ywczego.
5. Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej przez przedstawiciela Krajowej Komisji Weteranów
powstania wielkopolskiego.

165

Obecna siedziba Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego w £odzi

Apel Poleg³ych - 2018 r. Przemawia Franciszek Piecuch - przewodnicz¹cy Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego
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6. Program artystyczny, poœwiêcony powstaniu wielkopolskiemu; koncert chóru XXVI
LO w £odzi.
Zamieszczono w niej tak¿e listê zaproszonych goœci, któr¹ otwiera Mieczys³aw Lesz - Minister Handlu Wewnêtrznego. Widniej¹ na niej tak¿e nazwiska innych goœci: B. £uczewskiego - przewodnicz¹cego Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego; weterani powstañ œl¹skich i wielkopolskiego: J. Pi¹tkowski (przewodnicz¹cy), L. Florczak (sekretarz). Najwa¿niejszymi goœæmi tej uroczystoœci byli wszak¿e nie urzêdnicy szczebla pañstwowego, czy wojewódzkiego, ale uczestnicy wielkopolskiego zrywu z 1918 roku. Na zdjêciach
zamieszczonych w kronice, widniej¹ powstañcy, niektórzy podpisani z nazwiska - genera³
Heliodor Cepa, porucznik Józef Kopczyñski. Mo¿na tylko sobie wyobraziæ, jak wielkie wra¿enie na ówczesnych uczniach, wywar³a obecnoœæ powstañców wielkopolskich i ich opowieœci o wydarzeniach, w których brali udzia³. Dla m³odzie¿y takie spotkania to zawsze bezcenna lekcja historii i patriotyzmu.
Kolejne karty szkolnej kroniki odnotowuj¹ coroczne spotkania z uczestnikami wielkopolskiego zrywu narodowoœciowego. Kilkoro z nich zosta³o odznaczonych Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1973 uhonorowano tym odznaczeniem: Ludwika Ko³odziejczyka oraz Franciszka Szczêsnego; dwa lata póŸnej - w 60. rocznicê wybuchu
Powstania Wielkopolskiego - Jana Szulca, Czes³awa Dêbniaka, Jana Jackowiaka, Stanis³awa
Kmieciaka.
Do Dnia Patrona, upamiêtniaj¹cego stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
zaczêliœmy przygotowania ju¿ w kwietniu 2018 roku. Przed uroczystoœci¹ w dniu 15 listopada 2018 roku zorganizowaliœmy poszukiwania mogi³ powstañców na ³ódzkich
cmentarzach. Naszym celem by³o odnalezienie grobów naszych patronów na ³ódzkich
nekropoliach, by pamiêæ o ich poœwiêceniu nie zaginê³a. We wspó³pracy z pracownikami Urzêdu Miasta £odzi i redakcj¹ „Expressu Ilustrowanego” uda³o siê odnaleŸæ groby
W³adys³awa Borowicza (stary cmentarz ul. Ogrodowa) i Tadeusza Graczyka (cmentarz
ul. Kurczaki). Do tej pory by³y nam znane miejsca pochówku dwóch osób na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Palki w £odzi. W przeddzieñ uroczystoœci z³o¿yliœmy wi¹zanki kwiatów oraz zapaliliœmy znicze na mogi³ach osób walcz¹cych w powstaniu.
W 2018 roku og³osiliœmy tak¿e miêdzyszkolny konkurs pt. „Œladami Powstañców Wielkopolskich”. Jego adresatami byli uczniowie klas IV-VIII szkó³ podstawowych oraz klas III gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru kategoriê literack¹ lub artystyczn¹. Konkurs swoim patronatem zechcieli obj¹æ: Witold Stêpieñ - Marsza³ek
Województwa £ódzkiego oraz Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta £odzi. Przyznano dwa
drugie miejsca w obu kategoriach. Zajêli je Weronika Borowiak z XXVI LO oraz Maciej Zastru¿ny z Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego. Nagrody i wyró¿nienia wrêczono na uroczystoœci ku czci Patrona, która odby³a siê w naszej szkole 15 listopada 2018 roku.
Bardzo wa¿nym wydarzeniem, zwi¹zanym z tymi szczególnymi obchodami Dnia Patrona, by³a zorganizowana 26 wrzeœnia 2018 roku wyprawa historyczno-wojskowa powstañczym szlakiem. Zorganizowaliœmy j¹ we wspó³pracy z Zarz¹dem Wojewódzkim Zwi¹zku
¯o³nierzy Wojska Polskiego w £odzi, którego prezesem by³ nie ¿yj¹cy ju¿ dziœ p³k Franciszek Piecuch. Wsparcie finansowe otrzymaliœmy od Marsza³ka Województwa £ódzkiego
oraz Prezydent Miasta £odzi. Celami wycieczki by³y: uczczenie zbli¿aj¹cych siê setnych rocznic, kszta³towanie postaw patriotycznych m³odzie¿y, nawi¹zywanie wiêzi miêdzypokoleniowych miêdzy uczniami a by³ymi ¿o³nierzami oraz zwiedzenie miejsc pamiêci terenów walk
powstañczych. W wycieczce brali udzia³ nie tylko uczniowie Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo-
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Historyczno - wojskowa wyprawa powstañczym szlakiem - £awica, 2018 r.

¿ywczego, ale tak¿e cz³onkowie Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego, co mia³o dodatkowy walor wychowawczy dla naszej m³odzie¿y. Wizytê w Poznaniu rozpoczêliœmy od z³o¿enia kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. W tym podnios³ym momencie
towarzyszyli nam przedstawiciele Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z jego
prezesem - Tadeuszem Musia³em, prezesem Wielkopolskiego Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego - p³k. Zygmuntem Maciejnym oraz prezesem Rady
M³odzie¿owej TPPW - Karolem Przes³awskim.
Wycieczka do najwa¿niejszych miejsc walk, zwiedzanie Cmentarza Zas³u¿onych Wielkopolan, Cytadeli i Muzeum Powstania Wielkopolskiego pozwoli³o uczniom ³ódzkiego
„Spo¿ywczaka” naocznie przekonaæ siê o ogromnej wadze wydarzeñ z grudnia 1918 roku, zainicjowanych w stolicy Wielkopolski. Szczególnie du¿e wra¿enie wywar³o na
uczniach pobranie ziemi z pola bitewnego na poznañskiej £awicy, któr¹ Prezes Zarz¹du
Wojewódzkiego Z¯WP przekaza³ nam w urnie, w czasie uroczystoœci ku czci naszego
Patrona. Wycieczka ta dla naszych uczniów by³a ¿yw¹ lekcj¹ historii. Na pewno przyczyni³a siê do poszerzenia wiedzy na temat walk powstañców wielkopolskich, wysi³ku w³o¿onego przez nich w proces kszta³towania siê polskiej niepodleg³oœci, a tak¿e wzmocni³a
poczucie dumy narodowej z Ojczyzny.
Szczególnie cenna pod wzglêdem wychowawczym jest dla nas odznaka „Wierni Tradycji”, któr¹ zosta³ uhonorowany Sztandar Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego w³aœnie w dniu obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Sztandar odznaczy³ Tadeusz Musia³ - prezes Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. By odpowiednio uhonorowaæ naszego Patrona, zadbaliœmy o przygotowanie w szkole Izby Pamiêci. Przeniesiono do niej podarowany niegdyœ szkole mundur powstañczy, urnê z ziemi¹ z pola bitewnego, gablotê ze sztandarem szko³y, flagê Powstania Wielkopolskiego
otrzyman¹ z r¹k prezesa TPPW - Tadeusza Musia³a. Wy³o¿one w niej zosta³y szkolne
kroniki, wydawnictwa ksi¹¿kowe poœwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu, tomiki powstañczych wspomnieñ, przyznane odznaki i medale.
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Przeniesienie urny
przez asystê pocztu sztandarowego
do Izby Pamiêci - 2018 r.

Odznaczenie sztandaru szko³y
Medalem TPPW „Wierni Tradycji”
przez Tadeusza Musia³a
- prezesa ZG TPPW

Okazj¹ do refleksji by³ dla uczestników uroczystoœci monta¿ s³owno-muzyczny, poœwiêcony naszym Patronom. Szczególnie uwa¿nie obejrza³a go Alicja Walczak - synowa
zaprzyjaŸnionego niegdyœ z nasz¹ szko³¹, œp. kpt. Tadeusza Walczaka, na której zaanga¿owanie wystêpuj¹cej m³odzie¿y wywar³o du¿e wra¿enie. Swojego dziadka, powstañca
wspomina³ tak¿e Tomasz Wiœniowski.
Ich wypowiedzi pozwoli³y zrozumieæ, ¿e zawsze w ¿yciu nale¿y byæ wiernym swoim
przekonaniom i wyznawanym wartoœciom. Wp³yw doboru Patrona na aspekt pracy wychowawczej szko³y w swych wyst¹pieniach podkreœlali tak¿e inni zaproszeni goœcie: pose³
Ma³gorzata Niemczyk, Tomasz Trela - Wiceprezydent Miasta £odzi, p³k Jan Rycek przedstawiciel Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego.
Ogromne wra¿enie na uczniach Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego wywar³ tak¿e
Apel Poleg³ych, odczytany 9 stycznia 2020 roku na Cmentarzu Wojskowym w £odzi, dla
uczczenia 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Odczytanie apelu przez oficera Wojska Polskiego, obecnoœæ wojskowej asysty honorowej (wystawionej przez 1. Bata-
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Izba PamiêcI

lion Kawalerii Powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej) oraz oddanie salw w celu
upamiêtnienia wielkopolskiego zrywu powstañczego, obecni na uroczystoœci uczniowie
wspominaj¹ do dziœ. Padaj¹cy œnieg i wielkomiejski gwar dobiegaj¹cy z oddali by³y dobrym
t³em wydawanych komend wojskowych. Niepowtarzalna atmosfera, zbudowana dziêki
obecnoœci ¿o³nierzy Wojska Polskiego, pozwoli³a naszym uczniom choæ przez chwilê przenieœæ siê w czasy niepewnoœci politycznej i walki o przy³¹czenie Wielkopolski do naszej odradzaj¹cej siê Ojczyzny. Mamy nadziejê, ¿e Apele Poleg³ych wpisz¹ siê na sta³e do naszego
kalendarza szkolnych uroczystoœci. Bardzo ¿a³ujemy, ¿e tegoroczne obchody Dni Patrona
z powodu zagro¿enia epidemiologicznego musieliœmy ograniczyæ do z³o¿enia kwiatów na
grobach powstañców oraz pe³nienia warty honorowej przy grobach powstañców Tadeusza
Walczaka i Franciszka Krawca.
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Przemówienie p³k. Marka Bielca - prezesa Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego
podczas uroczystoœci w 2018 r.

Poczty sztandarowe Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego oraz Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego
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Apel Poleg³ych - wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 1. Batalion Kawalerii Powietrznej
25. Brygady Kawalerii Powietrznej - 2020 r.

¯o³nierz wojskowej asysty honorowej oraz Kacper Wosiñski - uczeñ Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego
podczas pe³nienia warty honorowej

Lata szkolne to bardzo wa¿ny etap w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. To miêdzy innymi okres
kszta³towania osobowoœci dzieci (a potem m³odych ludzi) i ich postaw obywatelskich. Wydaje siê, ¿e te zadania z roku na rok coraz trudniej realizowaæ. W kraju tak doœwiadczonym
wojnami i powstaniami jak Polska, taka opinia wrêcz zakrawa na œwiêtokradztwo. M³odzie¿,
któr¹ uczymy i wychowujemy, nie doœwiadczy³a przejawów utraty suwerennoœci pañstwowej. Opowieœci rodziców i dziadków, nawet te stosunkowo nieodleg³e czasowo, m³odzi odbieraj¹ jako zamierzch³¹ przesz³oœæ. Wojnê i zagro¿enie wolnoœci kraju znaj¹ tylko z filmów
i gier komputerowych. Pojêcie patriotyzmu odnosz¹ zazwyczaj do czasu bezpoœredniego
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Obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Od lewej: p³k Ryszard G¹siorek- przewodnicz¹cy,
st. bosman szt. Zenon Paw³owski i p³k Jan Rycek - cz³onkowie Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego
oraz Joanna Koœka - dyrektor Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego

zagro¿enia suwerennoœci kraju. W czasach pokoju traktuj¹ to pojêcie jako ca³kowicie abstrakcyjne, pozbawione odniesienia do rzeczywistoœci. Dlatego tak wa¿ne staj¹ siê s³owa J. S.
Milla, który zauwa¿y³, ¿e: Wojna jest z³a, lecz nie najgorsza. Jeszcze gorszy jest stan rozk³adu i degradacji uczuæ moralnych i patriotycznych, nakazuj¹cy myœleæ, ¿e nie ma rzeczy wartej wojny. Osoba, która nie ma niczego, o co mog³aby walczyæ, niczego wa¿niejszego ni¿
osobiste bezpieczeñstwo jest po¿a³owania godnym stworzeniem i nie ma szans na bycie wolnym, chyba ¿e dziêki wysi³kom ludzi lepszych ni¿ ona sama.
Spo³ecznoœæ ³ódzkiego „Spo¿ywczaka” ma ogromne szczêœcie, ¿e Powstañcy Wielkopolscy towarzysz¹ naszej szkole prawie od pocz¹tków jej istnienia. Uwa¿amy, ¿e tak nietypowy dla £odzi Patron pozwala nam wype³niaæ nasz¹ misjê wychowawcz¹ w sposób ci¹g³y,
a heroiczna postawa Wielkopolan stanowi dla nas ustawiczn¹ zachêtê do tego, by zawsze
byæ gotowym do walki o ojczyznê, bo przecie¿ wolnoœæ nie jest dana raz na zawsze. Trzeba
j¹ stale zdobywaæ na nowo (Jan Pawe³ II).

Autorka jest wicedyrektorem
Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego
im. Powstañców Wielkopolskich w £odzi.
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Hanna Grajkowska, Magdalena Majchrzak-Tschurl,
Leszek Adryan, Szymon Lewandowski

Scenariusz uroczystoœci szkolnej poœwiêconej
Powstaniu Wielkopolskiemu
w Szkole Podstawowej w Pakoœci
Na scenie dekoracja w formie starej taœmy filmowej. W jednej klatce wyœwietlane zdjêcia
zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim.
Narrator I:
Witamy wszystkich zgromadzonych goœci na inscenizacji z okazji Œwiêta Patrona Szko³y i
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Recytator I:
Gdy spieszysz dziœ do swojej szko³y,
gdy lekcji przyjdzie pora
pomyœl, nad ksi¹¿k¹ chyl¹c czo³o,

Budynek Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Pakoœci
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pomyœl, co by³o wczoraj.
O twojej szko³y jasne okna
i o twych szkolnych ³awek rz¹d
walczy³ Powstaniec Wielkopolski,
aby przepêdziæ wroga st¹d.
O twe uœmiechy i radoœci
O to byœ zawsze wesó³ by³
walczy³ Powstaniec Wielkopolski
i bi³ Prusaków ile si³.
Recytator II:
O twoje ksi¹¿ki z polsk¹ mow¹,
o ufny wzrok, pogodn¹ twarz
walczy³ Powstaniec Wielkopolski
i dawnej chwa³y wskrzesi³ czas.
O twoj¹ przysz³oœæ ju¿ bezpieczn¹,
o wspólny dom, co trudno wznieœæ
walczy³ Powstaniec Wielkopolski
A wiêc oddawaj jemu czeœæ!
Nasza szko³a tym siê szczyci,
¯e Powstañców Wielkopolskich imiê ma,
I z godnoœci¹ znak ten nosi,
Niech pamiêæ o nich wiecznie trwa.
Narrator II:
Powróæmy do wydarzeñ z tamtych dni:
W nowoczesnych dziejach Europy by³ rok 1918 rokiem niezwyk³ym. Na oczach ca³ego
œwiata dokona³a siê klêska wojenna Niemiec, Austrii i Rosji. Nast¹pi³ rozpad trzech potêg
zaborczych. Powsta³a Polska.
Recytator III:
Szarpa³y Ciebie trzy or³y czarne,
Chcia³y Ciê wtr¹ciæ w groby cmentarne.
Potêgi wrogów dziœ siê rozchwia³y,
Ale ty ¿yjesz, nasz orle bia³y.
Narrator I:
Spe³ni³y siê wiekowe d¹¿enia niepodleg³oœciowe narodu, który nigdy nie pogodzi³ siê z
rozdarciem kraju oraz z zale¿noœci¹ od mocarstw zaborczych. W grudniu 1918 roku
prawie wszystkie ziemie polskie by³y ju¿ wolne. Obca mowa brzmia³a ju¿ tylko na Œl¹sku i w
Wielkopolsce. Wielkopolanie starali siê znaleŸæ odpowiedzi na pytania:
Recytator IV:
Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolnoœæ
Nagle - jak chmura z³otych ptaków?
Kto podaruje nam prawo
Do domu naszego i ziemi?
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- Czy zerwie siê gniew buntowniczy,
Czy wszystko w sercach wygas³o?
Chór "Rota"
Narrator II:
Przenieœmy siê do Poznania. Jest wigilia Bo¿ego Narodzenia 1918 roku. Ulice miasta
obiega wiadomoœæ o planowanym przyjeŸdzie Ignacego Paderewskiego. Pomimo zakazu
w³adz pruskich 27 grudnia 1918 roku Paderewski i tak dotar³ do Poznania w towarzystwie
oficerów zwyciêskiej koalicji.
Recytator V:
Przyjecha³ ambasador Muzyki,
Emisariusz polskoœci,
Paderewski;
Poznañ w chor¹gwiach i œwiat³ach
Na powitanie œpieszy.
Pod Bazarem chrzêst kroków i œpiew
Wielotysiêcznej rzeszy.
Recytator VI:
A¿ wreszcie jak z kopyta
Ruszy³y wrêcz dzia³ania
Kiedy to Paderewski
Przyjecha³ do Poznania.
Mistrza Paderewskiego
Wyst¹pienie w „Bazarze”
Podsyci³o nadziejê
Rozpali³o bieg zdarzeñ.
Narrator I:
Nagle w atmosferê pokojowej demonstracji wkrad³ siê miarowy krok wojskowej kolumny niemieckiej. ¯o³nierze zaczêli zrywaæ polskie flagi, zniewa¿aæ Polaków. Pad³y pierwsze
strza³y. Rozpoczê³a siê spontaniczna walka. Przebieg wydarzeñ by³ b³yskawiczny. ¯ywio³owo powsta³e oddzia³y powstañcze uderzy³y w Poznaniu na gmachy publiczne, opanowa³y koszary, zajê³y magazyny i zbrojownie, rozbi³y niemieckie garnizony, aresztowa³y pruskie w³adze wojskowe i wyzwoli³y miasto. P³omieñ walki ogarn¹³ Wielkopolskê. Pierwszym Dowódc¹ Naczelnym Powstania zosta³ w dniu 28 grudnia 1918 roku major Stanis³aw Taczak.
Recytator VII:
Przez lata z³ej niewoli
Poznaniak œwiêcie wierzy³
¯e znów piastowska ziemia
Powróci do Macierzy.
Osobowoœci¹ silni,
Bojowo nastawieni
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Poszli krew sw¹ przelewaæ
By rzeczywistoœæ zmieniæ.
Czarê pe³n¹ goryczy
Ogarnê³y p³omienie
Tak, jak ¿ó³æ zala³a
Ni¹ wielkopolsk¹ ziemiê.
Chór "Pieœñ Poznañczyków"
Narrator II:
Walki rozprzestrzeni³y siê bardzo szybko na ca³ym obszarze Wielkopolski. Równie¿
obywatele naszego miasta us³yszeli g³oœno bij¹cy zegar historii.
Narrator III:
Dnia 30 grudnia 1918 roku rozpoczê³y siê tajne przygotowania do walki. Czekano na sygna³ do walki. Ca³a uwaga zwrócona by³a na Inowroc³aw, gdzie przebywali Niemcy. Z miastem utrzymywano ³¹cznoœæ przez dwóch zwiadowców. Oczekiwany z niecierpliwoœci¹
moment powstania nadszed³. 5 stycznia 1919 roku rozpoczynaj¹ siê walki o Inowroc³aw.
Na wieœæ o walkach zbrojnych w Inowroc³awiu, powstañcy pakoscy stanêli do walki w swoim miasteczku. Rozbrojono miejscow¹ ¿andarmeriê, policjê. Przejêto pocztê, magistrat, komisariat policji i urzêdy miejskie. Pakoœcianie wyruszali na bój. Matki ¿egna³y swoich synów
takimi s³owami.
Recytator IX:
¯egnaj mój synu kochany.
Broñ swej ziemi i mowy.
Niech przemoc i cieñ niedoli
Serca Twego nie zniewoli.
Narrator IV:
Powstañcy z bia³o-czerwonymi naszywkami na rêkawach, w zniszczonych p³aszczach
¿o³nierskich stanêli na placu przed koœcio³em gotowi do wymarszu. B³ogos³awieñstwa udzieli³ im ksi¹dz Józef Kurzawski. Po powrocie z Inowroc³awia 9 stycznia 1919 roku zostali zaprzysiê¿eni na rynku przed budynkiem Banku Ludowego. Przysiêgê odebra³ ksi¹dz Kurzawski. Tekst roty brzmia³:
Recytatorzy X-XIV:
My powstañcy z Pakoœci i okolicy przysiêgamy, ¿e w walce z wrogiem
zachowamy naszemu dowódcy, W³adys³awowi Poczekajowi, bezwzglêdne
pos³uszeñstwo i wiernoœæ bojow¹ a¿ do ukoñczenia walki. Tak nam Panie
Bo¿e dopomó¿.
Narrator IV:
Po przysiêdze powstañcy wziêli udzia³ w dalszych walkach. Nie zabrak³o ich w Barcinie,
¯ninie, £abiszynie, pod Go³añcz¹.
recytatorzy XV - XIX:
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XV
Ju¿ piêœæ krzy¿acka nie bêdzie ci¹¿y³a!
Gród Pakoœæ ockn¹³ siê w boju!
Odwaga synów winy ojców zmy³a
Wœród trudu walk, wœród mêstwa znoju.
XVI
Od strony zamku wróg z furi¹ naciera,
Prusacy wœciekle pra¿¹ z kulomiotu
Lecz ju¿ Kurzawski przez t³um siê przedziera
Na czele naszych z Rycerskiej wylotu.
XVII
Wielu kulami œmiertelnie raniony
Ginie bohater… W tej pamiêtnej chwili
Odwag¹ mêstwa, dzielnoœci¹ wiedziony,
Biegnie Stroiñski, rêka go nie myli.
XVIII
On dwóch Prusaków k³adzie w miejscu trupem,
Bierze w ramiona rannego powstañca
I spieszy w bramê z swym tragicznym trupem
Sprowadza ksiêdza, Boga pomazañca.
XIX
Leon Leszczyñski, Szymañski, Smêt
Szturmem zabior¹ kulomiot niemiecki
Naszych unosi zapa³ bohaterski
„UchodŸ najeŸdŸco! My walczymy dalej.
Narrator IV:
Spo³eczeñstwo miasta Pakoœæ i okolicy swoim udzia³em zbrojnym i ofiarnoœci¹ w czasie
powstania, zapisa³o siê na trwa³e w historii walk o odzyskanie niepodleg³oœci.
Chór "Marsylianka Wielkopolska"
Narrator I:
O powodzeniu powstania zadecydowa³ g³ównie masowy i spontaniczny udzia³ ca³ego
spo³eczeñstwa wielkopolskiego. W pocz¹tkowym okresie liczba powstañców wynosi³a 2
000, w koñcu stycznia 1919 roku - ponad 27 000, a w lutym armia powstañcza skupia³a
oko³o 30 000 ¿o³nierzy. Powstañców o¿ywia³a g³êboka wiara w s³usznoœæ i zwyciêstwo w
walce z zaborc¹.
Recytator VIII:
Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrz¹cej,
Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie,
Tobie ka¿dy cieñ myœli gor¹cej
Tobie wszystko, na œmieræ i ¿ycie!
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Narrator II:
Wielka by³a ofiarnoœæ i danina krwi spo³eczeñstwa Wielkopolski. Niekiedy walka mia³a
dramatyczny przebieg. W toku walk powstañczych ¿ycie odda³o 2 000 ochotników i ¿o³nierzy, oko³o 6 000 powstañców zosta³o rannych. Wiêkszoœæ z nich stanowili ch³opi, rzemieœlnicy i robotnicy z Wielkopolski.
Piosenka „Bia³y Krzy¿”
Recytatorzy I - VIII:
I
Wszystkim Tym, którym w sercach
Nie wygas³a mi³oœæ Ojczyzny II
Wszystkim Tym, co nie dali siê zwieœæ III
Tym - co odnieœli krwawe blizny I tym - co polegli... Czeœæ!
IV
Tym - co chwycili za broñ V
Tym - co nie stracili nadziei VI
Tym - co szli i walczyli - jak lew VII
Tym - co ranami okryci pomarli VIII
Tym - co byli jak gniew bo¿y
I Tym - których dumna postawa
We wrogach budzi³a strach.
I-VIII...
Czeœæ i S³awa!
Narrator I:
Powstanie Wielkopolskie zakoñczy³o siê 16 lutego 1919 roku pe³nym sukcesem. Dziêki
niemu, po przesz³o 123 latach niewoli, na prastarej ziemi Piastów, nad Wart¹, Obr¹, Pilic¹
i Noteci¹ proklamowano polsk¹ w³adzê pañstwow¹, og³oszona zosta³a niepodleg³oœæ tych
ziem i Wielkopolska wróci³a do Macierzy. By³o te¿ jedynym w dziejach naszego narodu powstaniem zakoñczonym zwyciêstwem militarnym i politycznym.
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Chór "Jak d³ugo w sercach naszych"
Narrator II:
Dziœ wolnej Polski ³opoc¹ sztandary
Gdzie wiêc przelanej krwi wasza ofiara
Œwiadczy o duchu rycerskim narodu
Niech ¿yje nasza dzielna wiara
Co nie zrobi³a w powstaniu zawodu
A teraz b¹dŸmy jednym zwarci ko³em
Abyœmy duchem, czynem silni byli
I dla ojczyzny pracowali spo³em
Wszyscy:
Byœmy jej nigdy ju¿ nie utracili
Polonez - taniec w wykonaniu uczniów
Wszyscy wykonawcy wychodz¹ na scenê i k³aniaj¹ siê publicznoœci.

Autorzy s¹ nauczycielami
w Szkole Podstawowej
im. Powstañców Wielkopolskich w Pakoœci.
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Wawrzyniec Wierzejewski

Ogólnopolski Przegl¹d Hymnów Szkolnych
opiewaj¹cych
Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919 i jego bohaterów

Wœród dziesi¹tek uroczystoœci dedykowanych Powstaniu Wielkopolskiemu 19181919 szczególnym wzruszeniem napawaj¹ te, które s¹ organizowane przez spo³ecznoœci szkolne. W Wielkopolsce, ale nie tylko, w szko³ach ró¿nego szczebla i typu,
uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowuj¹ i prezentuj¹ bogate programy artystyczne, których przes³aniem jest kultywowanie pamiêci o zwyciêskim powstaniu
i jego bohaterach. Dotyczy to szczególnie szkó³, których patronami s¹ powstañcy
i wydarzenia zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim. Uroczystoœci poprzedza zazwyczaj wykonanie przez uczniów hymnu szkolnego. M³odzie¿ œpiewa hymn z przejêciem
i ze zrozumieniem treœci, jakie utwór ze sob¹ niesie. Czêsto autorami muzyki i tekstów szkolnych hymnów s¹ renomowani twórcy, ale te¿ s¹ to sami nauczyciele i m³odzie¿. Wybór hymnu szkolnego to wa¿ne przedsiêwziêcie, wymagaj¹ce namys³u i wewn¹trzszkolnej dyskusji. W przyjêciu hymnu jako pieœni szkolnej uczestniczy ca³e œrodowisko szkolne, czêsto przy wsparciu rodziców i lokalnych samorz¹dów. Treœci, które nios¹ hymny s¹ œpiewane przez m³odzie¿ z wielkim przejêciem i zaanga¿owaniem,
widzowie odbieraj¹ je ze wzruszeniem. Uczestnicy uroczystoœci, na których œpiewano
hymn szkolny zwracali uwagê, ¿e ta forma muzycznej ekspresji winna byæ mocno eksponowana i znaleŸæ sta³e miejsce w twórczoœci poœwiêconej w Powstaniu Wielkopolskiemu. Hymn szkolny jest po hymnie pañstwowym najwa¿niejsz¹ pieœni¹ spo³ecznoœci szkolnej.
W efekcie, w grudniu 2020 roku, Wielkopolski Kurator Oœwiaty Robert Gawe³
wraz z Towarzystwem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 jako pomys³odawc¹ i inicjatorem og³osili „Ogólnopolski Przegl¹d Hymnów Szkolnych opiewaj¹cych Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 i jego bohaterów”. Celem Przegl¹du jest,
zarówno integracja szkó³ nosz¹cych imiona powstañczych patronów, jak i zachêcenie
do udzia³u w kolejnych przegl¹dach szkó³, nie maj¹cych jeszcze swoich patronów
i hymnów nawi¹zuj¹cych do Powstania Wielkopolskiego.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ dostosowania Przegl¹du do zmienionych zasad funkcjonowania szkó³ w okresie pandemii, przeprowadzony on zosta³ by³ metod¹ zdaln¹.
Uczestnicy zamieœcili na internetowej platformie nagrania z wykonaniem hymnu przez
uczniów oraz kopie dokumentów z nim zwi¹zanych: zapis nutowy, s³owa, nazwiska
autorów, akt ustanowienia hymnu, historiê hymnu itp. Dostarczone w ten sposób materia³y zosta³y bardzo rzetelnie i solidnie przygotowane i sta³y na wysokim poziomie.
Hymny stanowi³y wspania³¹ wizytówkê szkó³, które je przedstawia³y.
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Przed jury stanê³o trudne zadanie oceny materia³ów, które by³y bardzo ró¿norodne pod wzglêdem sposobu wykonania, warstwy muzycznej, cech i formy kompozycji,
œpiewanego tekstu, opisu, dokumentacji i jakoœci technicznej. Analiza ca³oœci pozwoli³a na wy³onienie wyró¿niaj¹cych siê utworów. W ocenie brano pod uwagê: precyzjê
wykonania, g³êbiê przekazu s³ów i muzyki, interpretacjê, wra¿liwoœæ muzyczn¹, odzwierciedlenie nastroju i emocji zawartych w utworze, poprawnoœæ stylistyczn¹ prezentowanego utworu z uwzglêdnieniem jego cech charakterystycznych, stopieñ realizacji postawionych w przegl¹dzie celów, wartoœæ dydaktyczn¹ i upowszechniaj¹c¹,
kreatywnoœæ i oryginalnoœæ prezentowanego materia³u, sposób doboru œrodków, narzêdzi i materia³ów, poprawnoœæ merytoryczn¹ i jêzykow¹ zamieszczonych informacji, estetykê, jakoœæ techniczn¹ i szatê graficzn¹ zamieszczonych materia³ów.
W opinii jury na wyró¿nienie zas³u¿y³y prezentacje nastêpuj¹cych szkó³:
– Szko³a Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Bia³ê¿ynie - za precyzjê
wykonania i wyrazisty przekaz s³ów i muzyki,
– Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Pami¹tkowie - za dok³adnoœæ i rzetelnoœæ wykonania, wra¿liwoœæ muzyczn¹ i bogat¹ dokumentacjê chronologiczn¹,
– Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Budzyniu - za kreatywnoœæ i oryginalnoœæ prezentowanego materia³u,
– Szko³a Podstawowa nr 2 im. ksiêdza majora Mateusza Zab³ockiego w GnieŸnie za du¿¹ wartoœæ dydaktyczn¹ i upowszechniaj¹c¹,
– Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Kopanicy - za wra¿liwoœæ muzyczn¹, odzwierciedlenie nastroju i emocji zawartych w utworze,
– Szko³a Podstawowa nr 3 im. Powstañców Wielkopolskich w Pleszewie - za precyzjê wykonania i dok³adnoœæ stylistyczn¹ prezentowanego utworu z uwzglêdnieniem
jego cech charakterystycznych,
– Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Mia³ach - za estetykê,
szatê graficzn¹ i du¿¹ wartoœæ dydaktyczn¹ i upowszechniaj¹c¹,
–Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Pakoœci - za du¿¹ wartoœæ
dydaktyczn¹ i upowszechniaj¹c¹,
– Zespó³ Szkó³ w Tulcach - Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich za kreatywnoœæ i oryginalnoœæ prezentowanego materia³u oraz estetykê prezentacji,
– Szko³a Podstawowa nr 62 im. gen Stanis³awa Taczaka w Poznaniu - za precyzjê
wykonania, bogaty akompaniament i poprawnoœæ stylistyczn¹ prezentowanego utworu.
Wszyscy wyró¿nieni uczestnicy Przegl¹du otrzymali nagrody ksi¹¿kowe o tematyce powstañczej, a tak¿e gitary i okolicznoœciowe dyplomy.
Organizatorzy i pomys³odawcy zamierzali podsumowaæ Przegl¹d uroczystym koncertem, na którym wyró¿nione szko³y mia³y zaprezentowaæ swoje utwory. Sytuacja
epidemiczna nie pozwoli³a jednak na zrealizowanie tego zamierzenia. Zdecydowano
wiêc podsumowanie Przegl¹du przedstawiæ w postaci programu wideo, do otworzenia na platformie cyfrowej i w portalach spo³ecznoœciowych.
Pomys³odawcy i inicjatorzy Przegl¹du: Robert Gawe³ - Wielkopolski Kurator
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Oœwiaty, Tadeusz Musia³ - prezes Zarz¹du G³ównego TPPW i Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW, w rozmowie z Rafa³em St. Renzem
- realizuj¹cym Przegl¹d wojewódzkim koordynatorem konkursów w Kuratorium
Oœwiaty, omówili przebieg Przegl¹du i scharakteryzowali wyró¿nione utwory oraz
wykonawców. Powsta³ prawie czterdziestominutowy film o przes³aniu dydaktyczno-patriotycznym, który mo¿na prezentowaæ, zarówno w szko³ach na lekcjach, jak
i w przestrzeni publicznej. Film zosta³ zrealizowany przy pomocy Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Mo¿na go obejrzeæ na kanale YouTube pod adresem:
https://youtu. be/3paharR4DcI. Na filmie znalaz³a siê zapowiedŸ kolejnych Przegl¹dy, których podsumowaniem mia³by byæ równie¿ wystêp uczestników w sali koncertowej.

Podsumowanie konkursu hymnów szkolnych nawi¹zuj¹cych do Powstania Wielkopolskiego.
Od lewej: Rafa³ Renz - koordynator konkursu z ramienia Kuratorium, Robert Gawe³ - wielkopolski
kurator oœwiaty, Tadeusz Musia³ - prezes Zarz¹du G³ównego TPPW, Wawrzyniec Wierzejewski - prezes
Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW. Fot. Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu

Autor jest prezesem Oddzia³u Wielkopolskiego
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19,
cz³onkiem Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW,
laureatem Nagrody Honorowej TPPW
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
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Piotr Wojtczak

Laureaci Nagrody Honorowej TPPW 1918/19
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”
w roku 2020
W grudniu 2020 roku obchodziliœmy 102. rocznicê Powstania Wielkopolskiego. Tradycyjnie coroczne obchody rocznicowe inauguruje uroczystoœæ wrêczenia presti¿owych nagród, przyznawanych przez Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego za popularyzowanie wiedzy i tradycji
zwi¹zanych z tym zwyciêskim zrywem niepodleg³oœciowym - statuetek „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
7 grudnia 2020 roku Kapitu³a Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” og³osi³a, ju¿ po raz dwudziesty pi¹ty, laureatów nagród
indywidualnych i zbiorowych. Sytuacja pandemiczna by³a powodem odwo³ania, zaplanowanej na grudzieñ 2020 roku, uroczystoœci wrêczenia statuetek
Dobosza i po³¹czenia jej, zgodnie z decyzj¹ Zarz¹du G³ównego, z uroczystoœci¹ w roku nastêpnym.
Informacja o tym fakcie zosta³a opublikowana na
stronie internetowej Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Laureatom przes³ano pami¹tkowe dyplomy.
Laureatami Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”
w roku 2020 zostali:
Adam Gajda - prawnuk powstañca wielkopolskiego, wieloletni rekonstruktor i uczestnik
oraz wspó³organizator spotkañ, pokazów i inscenizacji, s³u¿¹cych kultywowaniu historii naszego kraju, a szczególnie Powstania Wielkopolskiego. Swymi dzia³aniami upowszechnia historyczne dokonania powstañców wielkopolskich w dziejach naszej Ojczyzny. Dzia³alnoœæ
w zakresie propagowania idei Powstania Wielkopolskiego i krzewienia wiedzy o nim rozpocz¹³ w 1985 roku. W 2004 roku by³ wspó³twórc¹ Grupy Rekonstrukcyjnej Powstanie
Wielkopolskie, a nastêpnie Stowarzyszenia „3 Bastion Grolman”, którego by³ wieloletnim
wiceprezesem. Jest pomys³odawc¹ i realizatorem ¿ywych lekcji historii na terenie ca³ej Wielkopolski, wspó³twórc¹ i wspó³organizatorem na terenie ca³ego kraju sztandarowego projektu pt. „Powstanie Wielkopolskie - zapomniane zwyciêstwo” oraz odtworzenia umundurowania sekcji karabinów maszynowych 3. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich. Jest tak¿e ini-
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cjator tablicy pami¹tkowej poœwiêconej p³k.
Arnoldowi Szylingowi na Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, wspó³organizatorem
projektu pt.: „Wielkopolski poci¹g do Niepodleg³oœci” oraz pokazów mundurowych
z okazji kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego. Jako aktywny dzia³acz Stowarzyszenia wspó³pracuje m. in. z Urzêdem Miasta
Poznania i Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego, a tak¿e z Wielkopolskim Muzeum Niepodleg³oœci, Towarzystwem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, WKU, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, Wielkopolsk¹ Brygad¹ Wojsk Obrony Terytorialnej, ZHP i ZHR oraz szeregiem
innych stowarzyszeñ i organizacji, szczególnoœci w zakresie utrwalania i przekazywania
wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego.
Jest wspó³organizatorem wielu pikników
i widowisk historycznych na terenie ca³ego
kraju oraz wspó³twórc¹ ich scenariuszy. By³
wspó³organizatorem i oficerem prasowym piêciu edycji „Marszów katyñskich” w Wolsztynie, podczas których w sposób szczególny czczona jest pamiêæ o pomordowanych w Katyniu Wielkopolanach i powstañcach wielkopolskich. By³ wspó³pomys³odawc¹ projektu Pomnika Dowódców Powstania Wielkopolskiego - Stanis³awa Taczaka i Józefa Dowbor- Muœnickiego w Poznaniu.
Nale¿y do aktywnych cz³onków Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Uczestniczy we wszystkich uroczystoœciach organizowanych 28 grudnia przez
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego w Warszawie przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza i na Cmentarzu Pow¹zkowskim przy powstañczych kwaterach.
Uczestniczy w tworzeniu wielu przedsiêwziêæ artystycznych w Poznaniu i ca³ej Wielkopolsce, m. in. filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce Powstania Wielkopolskiego.
Za swoje zaanga¿owanie w upowszechnianiu wiedzy o historycznych dokonaniach powstañców wielkopolskich w dziejach naszej Ojczyzny zosta³ wielokrotnie wyró¿niony m. in.:
Medalem Bitwy Warszawskiej (2010), Odznak¹ Honorow¹ TPPW „Wierni Tradycji”
(2016), Medalem „Za Zas³ugi dla ZKRP i BWP” (2018) i Z³otym Medalem „Za Zas³ugi dla
ZOR RP” (2018).
Micha³ Pawe³czyk - regionalista, autor wielu prac o Powstaniu Wielkopolskim, w tym
wielu publikacji ksi¹¿kowych m. in.: „Ochotnicza Kompania Nakielska w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919”, „Ziemia Strza³kowska w Powstaniu Wielkopolskim 19181919”, „Ziemia Nekielska w Powstaniu Wielkopolskim”, „Wspomnienia Powstañców
Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesiñskiej”. Jest równie¿ autorem publikacji w „Museionie Wrzesiñskim”, „Przegl¹dzie Nakielskim” i „Kurierze S³upeckim”, w tym: „Wrzesiñska Kompania Ciê¿kich Karabinów Maszynowych 1918/1919”, „Dzieje wrzesiñskiego od-
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dzia³u pruskiej piechoty”, „Ochotnicza Kompania Nekielska 1918-1919”, „Gen. Kazimierz
Grudzielski a Nekielska Kompania Powstañców
Wielkopolskich”, „Józef Dowbor-Muœnicki - rosyjski genera³ na czele Powstania Wielkopolskiego”, „Ocaliæ od zapomnienia. Jan Nowak
(1881-1939). Powstaniec wielkopolski, pracownik tartaku”, „Londyn prawdê ci powie
(o powstañcu Ignacym Stachowiaku z Nekli)”.
Odby³ wiele spotkañ autorskich m. in. w Nekli,
Mi³os³awiu i Wrzeœni i spotkaniach z uczniami
szkó³.
Jest wspó³autorem wielu wystaw o Powstaniu Wielkopolskim. By³ wspó³autorem wystaw
o Powstaniu Wielkopolskim, które towarzysz¹
Biegom im. Powstañców Wielkopolskich
(2015, 2016, 2017, 2018), a tak¿e wystawy
poœwiêconej Powstaniu Wielkopolskiemu i 68.
Pu³kowi Piechoty we wrzesiñskim Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 2.
Digitalizowa³ zbiory dotycz¹ce Powstania
Wielkopolskiego. Wspó³pracowa³ z Muzeum
Regionalnym w ustalaniu listy powstañców poleg³ych lub zmar³ych w wyniku odniesionych
ran, których nazwiska zosta³y umieszczone na tablicy memoratywnej na cmentarzu farnym
we Wrzeœni. By³ konsultantem w sprawie treœci tablic nagrobnych powstañców na pomniku w Nekli. Bra³ równie¿ udzia³ w tworzeniu baz internetowych: „Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym” oraz „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego - baza
on-line”.
Uczestniczy³ w akcji znakowania grobów powstañców wielkopolskich oraz wspó³tworzy³ bazê zdjêæ grobów powstañczych w powiecie wrzesiñskim.
Corocznie anga¿uje siê w przygotowanie kolejnych rocznic upamiêtniaj¹cych wybuch
zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego.
W uznaniu jego zas³ug w popularyzowaniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim otrzyma³
w 2013 roku Odznakê Honorow¹ TPPW „Wierni Tradycji”. Zosta³ równie¿ powo³any
przez Starostê Wrzesiñskiego w sk³ad Honorowego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy
Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Wrzesiñskim.
Dr Zygmunt Wygocki (nagroda przyznana poœmiertnie) - jeden z najwybitniejszych
znawców dziejów Powstania Wielkopolskiego. Urodzi³ siê w 1911 roku w Berlinie.
W 1919 roku wróci³ z rodzin¹ do Polski. W Poznaniu ukoñczy³ szko³ê wydzia³ow¹ i gimnazjum, a nastêpnie historiê i pedagogikê na Uniwersytecie Poznañskim. W latach 1934 1939, po ukoñczeniu kursu historii wojskowoœci w Wojskowym Biurze Historycznym
(WBH) w Warszawie, wspó³pracowa³ z Referatem Historycznym Dowództwa Okrêgu
Korpusu nr 7 w Poznaniu, zestawi³ kartotekê oddzia³ów Powstania Wielkopolskiego, uporz¹dkowa³ i opracowa³ kartotekê poleg³ych powstañców. Opracowa³ zestawienie statystyczne do listy strat obejmuj¹cej 1714 nazwisk. Opublikowa³ „Zarys organizacji jednostek
bojowych na terenie Grupy Zachodniej”. W latach 1939 - 1945, jako jeniec w oflagu Mur-
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nau (VIIa), by³ wyk³adowc¹ na kursach ogólnokszta³c¹cych oraz handlowych, egzaminatorem i wyk³adowc¹ Wy¿szych Kursów Nauczycielskich. Po wojnie, jako nauczyciel i administrator, pracowa³ w polskim szkolnictwie
w Niemczech Zachodnich. By³ dyrektorem
gimnazjum i liceum. W 1950 roku wyjecha³ do
USA. W 1977 roku uzyska³ doktorat z historii
na Uniwersytecie w Chicago. Pracowa³ spo³ecznie w polskich organizacjach: Polskim
Zwi¹zku Ziem Zachodnich - jako prezes i prezes honorowy, Polskim Uniwersytecie Ludowym - jako przewodnicz¹cy Rady Naczelnej.
By³ autorem ksi¹¿ek o generale Ignacym Pr¹dzyñskim, generale Tadeuszu Rozwadowskim
i komentarzy do tzw. zaginionych pamiêtników „Gniezno i powiat gnieŸnieñski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, a tak¿e autorem wielu rozpraw, artyku³ów, recenzji i polemik, m. in.: „Ignacy i Helena Paderewscy o poznañskim dniu grudniowym w 52. rocznicê Powstania Wielkopolskiego”, „Nieznany list Naczelnej Rady Ludowej do Prezydenta Wilsona”, „Zas³uga dziejowa pierwszego dowódcy
Powstania Wielkopolskiego gen. Stanis³awa Taczaka”, „Polonia amerykañska w Powstaniu
Wielkopolskim”, „Wspó³czesna opinia genera³a Dowbor-Muœnickiego o powstaniu i powstañcach wielkopolskich”, „Zas³uga dziejowa pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 genera³a Stanis³awa Taczaka i in.”
Zmar³ w 1995 roku w Chicago.
Muzeum Ziemi Krajeñskiej w Nakle nad Noteci¹ - dzia³a od 1964 roku. Powsta³o
z inicjatywy grupy spo³eczników przekonanych o koniecznoœci zachowania i popularyzacji
historii, tradycji i kultury ludowej Krajny. O znaczeniu placówki dla kultury, nie tylko
najbli¿szego regionu, œwiadczy choæby to, ¿e zosta³a ona ujêta w „Przewodniku po muzeach
i zbiorach w Polsce” autorstwa znakomitego historyka sztuki prof. dr. Stanis³awa Lorentza,
wydanym w 1971 roku.
Jednym z jego priorytetów jest utrwalanie pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim. Systematycznie organizuje wystawy czasowe poœwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu, a w ramach
wystawy sta³ej prezentuje dzia³ o wydarzeniach powstañczych na Krajnie i Pa³ukach.
Bardzo aktywnie dzia³a na polu wydawniczym i naukowym, m. in. opublikowa³o cykl artyku³ów poœwiêconych powstañcom wielkopolskim Ziemi Nadnoteckiej, „S³ownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego frontu pó³nocnego (nadnoteckiego) 19181919”, „Nak³o nad Noteci¹ w okresie Powstania Wielkopolskiego 1-14.01.1919”. Pracownicy Muzeum w³¹czyli siê równie¿ w opracowywanie i publikowanie biogramów powstañczych serii wydawniczej „Powstañcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919” oraz publikacji poœwiêconej najwiêkszym bitwom powstañczym pod red. prof. Bogus³awa Polaka.
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Muzeum jest organizatorem konferencji popularnonaukowych. Ostatnio zorganizowa³o
konferencjê pt. „Od Powstania Wielkopolskiego do Antoniego Nadskaku³y. Drogi Nak³a
nad Noteci¹ do niepodleg³oœci”.
Muzeum Ziemi Krajeñskiej w Nakle nad Noteci¹ (wspólnie z nakielskim samorz¹dem
gminnym i powiatowym) jest wspó³organizatorem corocznych, powiatowych i gminnych
uroczystoœci rocznicowych Powstania Wielkopolskiego. Dzia³alnoœæ na tym polu rozpoczê³o w 1999 roku. W latach 1999 - 2008 obchody by³y wspó³organizowane rotacyjnie z gminami Nak³o nad Noteci¹, Mrocza, Sadki, Kcynia i Szubin.
Od 1999 roku Muzeum Ziemi Krajeñskiej organizuje Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pa³ukach na tle wydarzeñ
miêdzynarodowych”. Wspó³organizatorami konkursu s¹: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Nak³o i Klub ¯o³nierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Noteci¹. Tak¿e od 1999 roku
w Muzeum Ziemi Krajeñskiej regularnie odbywaj¹ siê powiatowe konkursy plastyczne poœwiêcone tematyce powstañczej, skierowane do ró¿nych grup wiekowych dzieci i m³odzie¿y. Kilkakrotnie w Muzeum Ziemi Krajeñskiej odby³y siê fina³y Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w naszej pamiêci”, m. in. 11. edycja
w roku 2010 oraz 13. edycja w 2012 roku.
Muzeum upowszechnia wiedzê na temat Powstania Wielkopolskiego, nie tylko dotycz¹c¹ zmagañ w rejonie Krajny i Pa³uk. Wspomaga tak¿e badaczy dziejów Powstania Wielkopolskiego, udostêpniaj¹c swoje zbiory, tj. fotografie i dokumenty, do wykorzystania w przygotowywanych publikacjach. Pracownicy Muzeum dzielili siê równie¿ swoj¹ wiedz¹ w tym
zakresie z twórcami filmów dokumentalnych poœwiêconych Powstaniu Wielkopolskiemu,
realizowanych przez TVP 3 Bydgoszcz i TVP 3 Poznañ w ramach uroczystych obchodów
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100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Od stycznia 2018 do koñca czerwca 2019
roku, z inicjatywy Muzeum, na antenie Radia Nak³o, w ka¿d¹ niedzielê emitowana by³a
(w kilkudziesiêciu odcinkach) audycja o Powstaniu Wielkopolskim na Krajnie i Pa³ukach
oraz udziale mieszkañców Nak³a i Krajny w Powstaniu Wielkopolskim.
W sta³ej ofercie edukacyjnej Muzeum Ziemi Krajeñskiej s¹ lekcje tematyczne poœwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu, z pokazami multimedialnymi. Muzeum przy œcis³ej wspó³pracy ze œrodowiskiem, a w szczególnoœci z Hufcem ZHP Nak³o im. Powstañców Wielkopolskich, organizuje tzw. „Spotkania pokoleñ” z udzia³em rodzin powstañców wielkopolskich. W Muzeum ma swoj¹ siedzibê Ko³o Seniorów Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, z którego inicjatywy utworzono, dzia³aj¹cy do dziœ, Klub M³odzie¿owy TPPW
1918/19.
Muzeum prowadzi poszukiwania grobów powstañców spoczywaj¹cych na terenie gminy Nak³o nad Noteci¹. Do tej pory uda³o siê ustaliæ lokalizacjê grobów ponad trzydziestu
powstañców. Zosta³y one oznakowane tabliczkami imiennymi.
Ko³o Przewodników PTTK w Poznaniu - rozpoczê³o dzia³alnoœæ 18 sierpnia 1951 roku.
W roku 2021 obchodzi jubileusz 70. lecia swego istnienia.
Jest popularyzatorem pamiêci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Od ponad 50 lat jest organizatorem wycieczek i przechadzek po Poznaniu i Wielkopolsce „Œladami Powstania Wielkopolskiego”, podczas których przewodnicy przekazuj¹ informacje
o uczestnikach powstania, wydarzeniach i miejscach zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim. Ko³o opracowa³o tak¿e materia³y szkoleniowe i trasy, wykorzystywane podczas kursów przewodnickich, m. in. trasy wycieczek na tereny, gdzie przebiega³y fronty powstañcze
- pó³nocny, zachodni oraz po³udniowy. Stanowi¹ one propozycjê dla organizatorów wycie-
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czek szkolnych. Tematykê Powstania Wielkopolskiego podejmowano równie¿ podczas wycieczek szkoleniowych dla przewodników np. corocznej wycieczki pod has³em „Poznañ i jego obrze¿a”, inauguruj¹cej turystyczny sezon. Tak¿e, organizowane od blisko 20 lat, wycieczki dla mieszkañców Poznania w ramach cyklu: „Lato w mieœcie”, podejmuj¹c tematykê Powstania Wielkopolskiego i jego dowódców, wielokrotnie przybli¿a³y powstañcze historie i zapoznawa³y z nowymi pomnikami, czy pami¹tkowymi tablicami. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, organizowanych w Poznaniu od blisko 30 lat, przewodnicy z Ko³a Przewodników PTTK w Poznaniu opracowali autorskie trasy przechadzek:
„Od ojcowizny do polszczyzny - Powstanie Wielkopolskie”, „Polski splot”, „Wielkopolanie
na drodze do Niepodleg³ej”, „Niepodleg³a dla wszystkich - Wielkopolski Panteon na Wzgórzu Œwiêtego” i wiele innych.
Z inicjatywy cz³onków Ko³a organizowane by³y wyk³ady, prelekcje na tematy powstañcze, prowadzone przez znakomitych historyków: profesorów Antoniego Czubiñskiego, Janusza Pajewskiego, Bogus³awa Polaka, Lecha Trzeciakowskiego, dra Marka Rezlera oraz innych.
Z okazji kolejnych rocznic organizowano sympozja, sejmiki, zloty, z³azy, rajdy, wystawy
nawi¹zuj¹ce tematycznie do Powstania Wielkopolskiego, np.: „Poznaj szlaki Powstania
Wielkopolskiego”, „80. rocznica Powstania Wielkopolskiego” (1998), „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. W 90. Rocznicê” (2008), „50. rocznica œmierci gen. Stanis³awa Taczaka” (2010) i wiele innych.
Oprócz prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci, cz³onkowie Ko³a anga¿owali siê równie¿
w przedsiêwziêcia organizowane przez Zarz¹d G³ówny i Oddzia³ Wielkopolski TPPW
1918 -1919 m. in.: „VIII Ogólnopolski Zlot M³odzie¿y Szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców
Wielkopolskich”, „50. rocznica œmierci gen. Stanis³awa Taczaka”, „Nadanie imienia Skwerowi Wincentego i Jana Wierzejewskich”, „Dni Tradycji” na Starym Rynku, „Zlot GwiaŸdzisty” cz³onków TPPW, pogrzeb Wincentego Wierzejewskiego i jego ma³¿onki na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan.
Przygotowano wiele okolicznoœciowych folderów i prezentacji multimedialnych np. „Powstanie Wielkopolskie w pamiêci poznañskich przewodników”, „Kobiety w Powstaniu
Wielkopolskim”, „Twórczoœæ Leona Prauziñskiego”.
W uznaniu zas³ug w popularyzowaniu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego, Ko³o Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w 2013 roku zosta³o wyró¿nione Odznak¹ Honorow¹ TPPW „Wierni Tradycji”.
¯ywimy g³êbok¹ nadziejê, ¿e przewidywana na grudzieñ 2021 roku uroczystoœæ uhonorowania laureatów wrêczeniem statuetek „Dobosza”, nie napotka tym razem na ¿adne
trudnoœci zwi¹zane z obostrzeniami epidemicznymi.

Autor jest sekretarzem generalnym

Zarz¹du G³ównego TPPW,
laureatem Nagrody honorowej
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
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Piotr Wojtczak

Obchody 30.lecia Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego - inne ni¿ planowano
W 2019 roku Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919
obchodzi³o 30.lecie swojej dzia³alnoœci. 30 stycznia 1989 roku Wydzia³ Spo³eczno Administracyjny Urzêdu Wojewódzkiego wyda³ bowiem decyzjê o wpisaniu go do Rejestru
Stowarzyszeñ i Zwi¹zków.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym, 14 lutego 1989 roku wybrano
dziewiêcioosobowe Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW w sk³adzie: Anatol GawrychLaudañski - prezes, Stefan Bar³óg - wiceprezes, Marian Jakubowicz - wiceprezes, Stanis³aw
Smoczyñski - wiceprezes, Zofia Czuba³a - sekretarz, Helena Kruczek - skarbnik, Tadeusz
Bartkowiak - cz³onek, W³odzimierz Warchalewski - cz³onek i Rudolf ¯urek - cz³onek. Po
œmierci A. Gawrych-Laudañskiego (1993) prezesem zostaje Stefan Bar³óg.
9 listopada 1994 roku, w sali konferencyjnej Miêdzynarodowych Targów Poznañskich
odby³ siê I Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. W sk³ad
wybranego wówczas Zarz¹du G³ównego wesz³o trzydzieœci jeden osób: Stefan Bar³óg,
Andrzej Borczyñski, Zofia Czuba³a, Jan Dobry, Zygmunt Duda, Laura Filipiak, Jan Ryszard
Garbarczyk, Gerard Górnicki, Miros³aw Grzêdowski, Marian Jakubowicz, Stanis³aw
Jaroszewicz, Danuta JóŸwiak, Aleksandra Kowalkowska, Stefan Kroma, Marian Król, Stefan
Krzakiewicz, Antoni Kut, Stanis³aw Ksi¹¿kiewicz, Bernard Maækowiak, Karol Miko³ajewski,
Tadeusz Musia³, Grzegorz Mrówczyñski, Zygmunt Rutkowski, Janusz Sa³ata, Czes³awa
Skoneczna, Stanis³aw Smoczyñski, Eugeniusz Œliwiñski, W³odzimierz Warchalewski, Stefan
Wojtkiewicz, Romuald Zysnarski i Rudolf ¯urek. W sk³adzie Prezydium Zarz¹du
G³ównego znaleŸli siê: prezes - Stefan Bar³óg, wiceprezesi - Antoni Kut i Stanis³aw
Smoczyñski, sekretarz - Zygmunt Rutkowski, skarbnik - Zofia Czuba³a oraz cz³onkowie:
Laura Filipiak, Stefan Kroma, Rudolf ¯urek, Tadeusz Musia³ (od marca 1996 r.).
Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej zosta³ Czes³aw Knoll.
Stefan Bar³óg pe³ni³ funkcjê prezesa Zarz¹du G³ównego nieprzerwanie do jego rezygnacji
w 2015 roku.
W swoim statucie Towarzystwo okreœli³o g³ówne cele dzia³alnoœci:
– krzewienie wiedzy i kultywowanie pamiêci o zwyciêskim Powstaniu Wielkopolskim, w
wyniku którego wyzwolone zosta³y ziemie stanowi¹ce kolebkê Pañstwa Polskiego,
– popularyzowanie wœród spo³eczeñstwa, a zw³aszcza wœród m³odego pokolenia,
wartoœci, które przyœwieca³y bohaterskim czynom i ¿yciu powstañców.
Wœród ró¿norodnych form dzia³alnoœci TPPW nale¿y wymieniæ:
– organizowanie spotkañ z rodzinami uczestników Powstania Wielkopolskiego,
– krzewienie wiedzy i tradycji zwi¹zanej z Powstaniem Wielkopolskim poprzez
wydawnictwa (z okazji 100. rocznicy jego wybuchu ukaza³a siê m.in. ksi¹¿ka "100 lat
pamiêci i obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego"), organizowanie debat,
konferencji oraz wyk³adów historyków i regionalistów,
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Decyzja Urzêdu Wojewódzkiego o wpisaniu TPPW do rejestru stowarzyszeñ (recto)

– upamiêtnianie poprzez inspirowanie i nadawanie nazw bohaterów Powstania
Wielkopolskiego ulicom, rondom i skwerom, jednostkom wojskowym i harcerskim oraz
ods³anianie obelisków, pomników i pami¹tkowych tablic,
– rganizowanie konkursów, wystaw, imprez plenerowych, turystycznych i sportowych.
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Decyzja Urzêdu Wojewódzkiego o wpisaniu TPPW do rejestru stowarzyszeñ (verso)

Do tej pory odby³o siê siedem zjazdów Towarzystwa. Na VII Krajowym ZjeŸdzie
Delegatów, który zosta³ zorganizowany 8 czerwca 2019 roku, w sk³ad Zarz¹du wybrani
zostali: Bar³óg Stefan, Ma³gorzata Dzióbkowska, Antoni Fornalski, Jan Ryszard Garbarczyk,
Robert Gawe³, Kamil Hypki, Jan Janiszewski, Danuta JóŸwiak, Zdzis³aw Koœciañski,
Zbigniew Kowalewicz, Pawe³ Kuszczyñski, Waldemar Kwieciñski, Andrzej Lindecki,
Dariusz Lisowski, S³awomir £aniecki, Arkadiusz Ma³yszka, Micha³ Mañczak, Maria
Mielcarzewicz, Tadeusz Musia³, Jan Or³owski, Jacek Pietraszko, Mariola Polañska, Karol
Przes³awski, Jerzy Przybecki, Dorota Przybylska, Janusz Sa³ata, Anna Sarbak, Beata
Sieradzka, Katarzyna So³tysiak, Piotr Stachecki, Tadeusz Stachowski, Eugeniusz Œliwiñski,
Eligiusz Tomkowiak, Micha³ Umbreit, W³odzimierz Warchalewski, Wawrzyniec
Wierzejewski, Piotr Wojtczak, Ryszard Wosiñski i Katarzyna Zieliñska.
Prezesem ZG TPPW 1918 -1919 zosta³ po raz drugi Tadeusz Musia³, a w sk³ad
Prezydium Zarz¹du weszli równie¿: W³odzimierz Warchalewski - wiceprezes i skarbnik,
Janusz Sa³ata - wiceprezes, Piotr Wojtczak - sekretarz generalny oraz cz³onkowie: Kamil
Hypki, S³awomir £aniecki, Katarzyna So³tysiak, Zdzis³aw Koœciañski, Wawrzyniec
Wierzejewski. Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej zosta³ Andrzej Mainka, a
przewodnicz¹cym S¹du Kole¿eñskiego - Roman Grewling.
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Wycinek z gazety - I Krajowy Zjazd Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego

Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 liczy obecnie oko³o
2 500 cz³onków, skupionych w 79 ko³ach i 22 klubach m³odzie¿owych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Posiada tak¿e samodzielne ko³a w Legnicy, Szczecinie i Warszawie.
Du¿¹ uwagê TPPW przywi¹zuje do wspó³pracy ze szko³ami. Rodzina szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich obejmuje obecnie 102 placówki oœwiatowe,
w tym m. in. Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Legnicy, Szko³ê Podstawow¹ nr 263 w Warszawie oraz Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego w £odzi.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ popularyzuj¹c¹ dzieje wielkopolskiego zrywu niepodleg³oœciowego, Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego zosta³o wielokrotnie wyró¿-
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Uczestnicy i Prezydium VII Krajowego Zjazdu Delegatów TPPW

nione miêdzy innymi: Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego” nadan¹ przez Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski (2009 r.), Statuetk¹ HIPOLITA przyznan¹ przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2003 r.), Medalem Zas³ugi nadanym przez ZG Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
(1999 r.) oraz tytu³em „Zas³u¿ony dla Poznania” nadanym przez Radê Miasta Poznania
(2018 r.).
W 2020 roku Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego zamierza³o uczciæ
swój piêkny, trzydziesty jubileusz uroczystym Zjazdem, planowanym na 14 marca 2020
roku i podziêkowaæ wszystkim za upowszechnianie i kultywowanie wiekopomnego
dzie³a bohaterskich powstañców wielkopolskich, a tak¿e zaprezentowaæ w ró¿nych formach dorobek Towarzystwa.
W Jubileuszowym ZjeŸdzie mieli wzi¹æ udzia³ m. in. cz³onkowie - za³o¿yciele Towarzystwa, delegaci dwóch ostatnich Zjazdów, laureaci Nagród Honorowych „Dobosz
Powstania Wielkopolskiego”, zas³u¿eni, wieloletni prezesi i sympatycy TPPW.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸæ siê mieli m. in. parlamentarzyœci, przedstawiciele
wojewódzkich w³adz administracyjnych i samorz¹dowych oraz w³adz miasta Poznania,
instytucji, organizacji i stowarzyszeñ wspó³pracuj¹cych z Towarzystwem w krzewieniu
wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego, historycy i regionaliœci.
Niestety, z powodu rozprzestrzeniaj¹cej siê pandemii koronawirusa COVID - 19
i z tym zwi¹zanych ograniczeñ sanitarnych, Zarz¹d G³ówny TPPW zmuszony zosta³ do
odwo³ania Zjazdu Jubileuszowego. Na stronie internetowej Towarzystwa www.powstaniewielkopolskie.pl przedstawiony zosta³ dotychczasowy dorobek Towarzystwa
w formie prezentacji.
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Strona tytu³owa prezentacji internetowej obrazuj¹cej dzia³alnoœæ TPPW

Jednoczeœnie osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ przekazano zaproszonych goœciom
i cz³onkom Towarzystwa: pami¹tkowe dyplomy z wyrazami wdziêcznoœci, medale pami¹tkowe wybite z okazji jubileuszu, wydan¹ ostatnio przez Zarz¹d G³ówny TPPW
pozycjê ksi¹¿kow¹ pt. „Dowódcy Powstania. Z³ota ksiêga chwa³y Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” opracowan¹ przez Piotra Koœciañskiego i Zdzis³awa Koœciañskiego,
a tak¿e okolicznoœciow¹ p³ytê wydan¹ przez Radio „Zachód” oraz Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu.

Pami¹tkowy medal wybity z okazji 30. lecia TPPW
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Okolicznoœciowy dyplom

Ok³adka ksi¹¿ki „Dowódcy Powstania. Z³ota ksiêga
chwa³y Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”
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Ok³adka jubileuszowej p³yty

Dziêkuj¹c wszystkim cz³onkom, instytucjom i organizacjom wspieraj¹cym realizacjê misji
Towarzystwa ¿yczymy zdrowia i wytrwa³oœci w dzia³aniach na rzecz utrwalania wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wyra¿amy równie¿ nadziejê, ¿e nastêpne jubileusze i inne wa¿ne wydarzenia w ¿yciu Towarzystwa nie napotkaj¹ na podobne przeciwnoœci i organizacyjne utrudnienia.
Autor jest sekretarzem generalnym ZG TPPW,
laureatem Nagrody Honorowej TPPW
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego".

198

PRO MEMORIA...
Przemys³aw Matusik

Wspomnienie o profesorze Zbigniewie Dworeckim
(1932-2021)
Œrodowisko poznañskich historyków mocno dotknê³a œmieræ prof. dr. hab. Zbigniewa
Dworeckiego, który zmar³ 9 lutego bie¿¹cego roku.
Urodzi³ siê w Witkowie 23 czerwca 1932 roku. Jego ojciec by³ sekretarzem S¹du Grodzkiego. Skoñczy³ liceum we Wrzeœni i w 1955 roku podj¹³ studia historyczne na Uniwersytecie Poznañskim, gdzie trafi³ na seminarium prof. Witolda Jakóbczyka, wybitnego badacza
dziejów Wielkopolski pod pruskim zaborem, a zarazem niezmiernie wymagaj¹cego promotora. Pod kierunkiem prof. Jakóbczyka przygotowa³ pracê magistersk¹ pt. „Polskie Rady Ludowe w Wielkopolsce 1918-1920”, która zosta³a wydana drukiem w 1962 roku, co jest
w przypadku prac magisterskich rzadkoœci¹ i co
wystawia jak najlepsze œwiadectwo kwalifikacjom badawczym autora. Rozprawa ta okaza³a
siê te¿ przepustk¹ otwieraj¹c¹ drogê do kariery
naukowej, rozwijanej w Instytucie Historii
UAM, a tak¿e wprowadzi³a Zbigniewa Dworeckiego w obszar badañ nad okresem dwudziestolecia miêdzywojennego, co pozosta³o jego domen¹ w nastêpnych dziesiêcioleciach.
Pocz¹tkowo skupi³ siê przede wszystkim na
dziejach rejencji pilskiej i sprawach mniejszoœci
niemieckiej w Wielkopolsce w okresie miêdzywojennym. Jednak z czasem, coraz bardziej poszerza³ zakres swych zainteresowañ, co zaowocowa³o istotnymi studiami dotycz¹cymi
problemów narodowoœciowych oraz ¿ycia politycznego w Poznaniu i Wielkopolsce. Wspomnieæ tu trzeba dwie wa¿ne prace wieñcz¹ce niejako Jego naukow¹ drogê. Pierwsza to „Poznañskie i Pi³sudski” (2008) - studium, w którym jak w soczewce skupiaj¹ siê problemy polityki poznañskich elit, cytowane we wszystkich opracowaniach dotycz¹cych postaci Marsza³ka. I druga, pionierska rozprawa pt. „Chrzeœcijañska Demokracja w Poznañskiem w latach Drugiej Rzeczpospolitej” (2018), dotycz¹ca tak istotnej dla Poznania i Wielkopolski
formacji politycznej. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje jednak - moim zdaniem - wczeœniejsza praca Zbigniewa Dworeckiego z 1994 roku „Poznañ i poznaniacy w drugiej Rzeczpospolitej”, któr¹ uwa¿am za jego g³ówne osi¹gniêcie naukowe. Jest to wielobarwne studium ¿ycia miasta, jedno z najlepszych, a mo¿e i najlepsze, dotycz¹ce tego okresu, ujawniaj¹ce nie tylko znakomity warsztat naukowy i zmys³ syntetyczny, ale i klasê historyka, który
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potrafi³ wyjœæ poza w³aœciw¹ sobie domenê historii politycznej, wkraczaj¹c z wielk¹ swobod¹ i znawstwem na obszary dziejów spo³ecznych, czy historii kultury.
Wracaj¹c do pierwszej publikacji prof. Dworeckiego, monografii polskich rad ludowych,
podkreœliæ trzeba, ¿e kwestiom zwi¹zanym - w szerokim sensie - z problematyk¹ dziejów
Powstania Wielkopolskiego pozosta³ wierny w ca³ej swej aktywnoœci naukowej. W swych
tekstach kontynuowa³ zagadnienia zwi¹zane z radami ludowymi. Szereg opracowañ poœwiêci³ Naczelnej Radzie Ludowej, Radzie Ludowej na miasto Poznañ, czy wreszcie Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu. Wœród ró¿norodnych tekstów traktuj¹cych o Powstaniu
Wielkopolskim znajdujemy artyku³y o udziale cudzoziemców w wielkopolskim zrywie,
zaanga¿owaniu ludnoœci wiejskiej i szerzej - o socjologicznych aspektach Powstania Wielkopolskiego, wreszcie szereg opracowañ dotycz¹cych jego przebiegu w zachodnich powiatach
Poznañskiego.
O niezmiennym zainteresowaniu prof. Dworeckiego badaniami nad Powstaniem Wielkopolskim œwiadcz¹ te¿ recenzje prac z tego zakresu, ³atwe do przeoczenia, ale przecie¿ niezmiernie istotne dla rozwoju refleksji naukowej w tym obszarze. Zaanga¿owanie prof. Zbigniewa Dworeckiego w badania dotycz¹ce tej tematyki zosta³o docenione przez Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, które w roku 2003 wyró¿ni³o go presti¿ow¹ Nagrod¹ Honorow¹ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ poza aktywnoœci¹ naukow¹ by³ Zbigniew Dworecki niezwykle
sumiennym i starannym dydaktykiem, który wykszta³ci³ kilka generacji adeptów historii.
Swym magistrantom oddawa³ dostarczane przez nich maszynopisy „upstrzone” czerwonymi (lub zielonymi) uwagami, skreœleniami, poprawkami, co zdradza³o ich wnikliw¹ i czasoch³onn¹ lekturê. Profesor by³ wobec studentów bardzo bezpoœredni, potrafi³ „obsztorcowaæ”, gdy na to zas³ugiwali, ale zawsze z wyczuwan¹ przez nich ¿yczliwoœci¹. Pod jego promotorsk¹ opiek¹ szlify doktora zdoby³ prof. Olgierd Kiec, dziœ sam wzbogacaj¹cy polsk¹ naukê swym niekwestionowanym dorobkiem naukowym, choæby w zakresie dziejów poznañskiego œrodowiska ewangelickiego.
Profesor Dworecki by³ cz³owiekiem niezmiernie skromnym, nie szukaj¹cym poklasku,
zaszczytów i wyró¿nieñ. Brakowa³o mu swoistej profesorskiej wynios³oœci, ujawniaj¹cej siê
niekiedy zreszt¹ bez wzglêdu na rzeczywist¹ naukow¹ rangê. Swych m³odszych kolegów,
do których i ja siê zalicza³em, traktowa³ po partnersku, nie wymagaj¹c, by wszystko krêci³o
siê wokó³ jego potrzeb i zamierzeñ, z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ interesuj¹c siê ich projektami
naukowymi, postêpami prac, ¿yciem rodzinnym.
Profesora Zbigniewa Dworeckiego po¿egnaliœmy w czwartek 18 lutego 2021 roku na
Cmentarzu Junikowskim. Niech pozostanie w naszej wdziêcznej pamiêci jako wytrawny badacz poznañskich i wielkopolskich dziejów, oddany pracy ze studentami nauczyciel akademicki, ale tak¿e jako ¿yczliwy, dobry, skromny cz³owiek.
Niniejszy artyku³ jest zmienion¹ i poszerzon¹ wersj¹ noty, która ukaza³a siê w „Kronice
Miasta Poznania”, 2021, nr 2, s. 341-342.
Autor jest prof. UAM dr. hab.,
prodziekanem ds. naukowych Wydzia³u Historii UAM,
wiceprezesem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk,
redaktorem naczelnym "Kroniki Miasta Poznania."
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Zdzis³aw Koœciañski

Tomasz Katafiasz (1955-2021) - in memoriam
Ciê¿ka choroba przerwa³a prace naukowo-badawcze dra Tomasza Katafiasza - wyró¿nionego w 2017 roku Nagrod¹ Honorow¹ i statuetk¹ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Przez ostatnie lata pracowa³ nad rozpraw¹ habilitacyjn¹ „Z wojskowych i patriotycznych tradycji skautingu polskiego (harcerstwa). Dzia³alnoœæ na terenach plebiscytowych w latach 1918-1922”- monografi¹ poœwiêcon¹ udzia³owi harcerzy w odzyskaniu narodowej
niepodleg³oœci. Dniami wertowa³ posiadane notatki, publikacje, a w czasie d³ugich nocy obmyœla³ poszczególne rozdzia³y, pog³êbiaj¹c bliski sobie temat skautingu.
W œrodowisku historyków koœciañskich seminariów powstañczych znany by³ z ciekawych wyst¹pieñ, m. in.:
- O wk³ad dzia³aczy skautingu i harcerstwa. Refleksja i uwagi nad za³o¿eniami „S³ownika
Powstañców Wielkopolskich” [w:] Biografistyka Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Materia³y z IV Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 19181919. Koœcian, 19 kwietnia 1985 r. Red. nauk. B. Polak, Koszalin 1985, s. 74-78;
- Wzorzec organizacji Wojsk Wielkopolskich - cesarska armia niemiecka w latach 19141918, [w:] Niemcy a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Materia³y z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego. Red. nauk. B. Polak, Koszalin
1994, s. 196-229 + 6 schem. [w³asne rys. aut..];
- Stan badañ nad wojskowymi aspektami strony niemieckiej w Powstaniu Wielkopolskim
1918/19 r. - w œwietle dorobku seminariów koœciañskich i prac towarzysz¹cych. Czêœæ I,
[w:] Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. •ród³a - stan badañ - postulaty badawcze.
X Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego. Red. B. Polak, Koszalin 1997 [druk: 1998], s. 50-70;
- Stan badañ nad wojskowymi aspektami
strony niemieckiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r. - w œwietle dorobku seminariów koœciañskich i prac towarzysz¹cych.
Czêœæ II, [w:] Powstania w Wielkopolsce
XVIII - XX w. Materia³y z XI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania
Wielkopolskiego. Red. nauk. B. Polak, Koszalin 1999, s. 99-119.
Tomasz Katafiasz urodzi³ siê 6 sierpnia
1955 roku w GnieŸnie, w rodzinie Janusza
i Zofii z domu Marciniak. Do szkó³ szczebla
podstawowego uczêszcza³ najpierw
w GnieŸnie, a nastêpnie w Kêpicach (ówczesny powiat miastecki w woj. koszaliñskim), dok¹d rodzina przeprowadzi³a siê
wskutek objêcia przez ojca stanowiska
w dyrekcji powstaj¹cego tam zak³adu garbarskiego. Po ukoñczeniu w 1974 roku Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Mickiewi-
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cza w Miastku, podj¹³ studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (póŸniejszy Wydzia³ Historyczny) UAM w Poznaniu (od II roku w formie studiów indywidualnych),
zakoñczone wynikiem bardzo dobrym i uzyskaniem - w maju 1978 roku - dyplomu magistra historii. 19 paŸdziernika 1995 roku obroni³ w Wojskowym Instytucie Historycznym
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie pracê doktorsk¹ pt. „Broñ rakietowa w polskich powstaniach narodowych XIX wieku”, której promotorem by³ prof. dr
hab. Tadeusz Marian Nowak, a recenzentami prof. prof. Janusz Wojtasik i Bogus³aw Polak.
Stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych otrzyma³ uchwa³¹ Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego z 26 paŸdziernika 1995 roku.
Podczas studiów aktywnie uczestniczy³ w studenckim ruchu naukowym, m. in. jako prezes Ko³a Naukowego Historyków UAM. Równolegle by³ cz³onkiem poznañskiego oddzia³u Stowarzyszenia Mi³oœników Dawnej Broni i Barwy, w którym wyg³asza³ pierwsze prelekcje i odczyty. Wzi¹³ udzia³ w kilku obozach naukowych i studenckiej wymianie miêdzynarodowej - m. in. odby³ praktykê w Uniwersytecie M. Lutra w Halle. W latach 1978-1979 pracowa³ w GnieŸnie, pocz¹tkowo jako m³odszy bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta
Gniezna, nastêpnie jako inspektor w Wydziale Kultury i Sztuki Urzêdu Miejskiego. Od 1980
roku by³ archiwist¹ (póŸniej starszym archiwist¹) w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w S³upsku - kierowa³ dzia³em archiwaliów poniemieckich. W latach 1982-1987 oddelegowany by³ do pracy w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego (ZHP), po wyborze na funkcjê Komendanta Hufca w Kêpicach. Od 1 lipca 1987 roku by³ zatrudniony w Instytucie Historii
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej (póŸniejsza: Pomorska Akademia Pedagogiczna i Akademia
Pomorska) w S³upsku jako asystent, nastêpnie starszy asystent, a od 1 listopada 1995 roku
jako adiunkt. Po przejœciu stosownej procedury konkursowej pracowa³ od 1 marca do 31
lipca 2009 roku jako starszy wyk³adowca. Pracê dydaktyczn¹ kontynuowa³, wyk³adaj¹c w
latach 2010-2011 w Gdañskiej Wy¿szej Szkole Administracji (Wydzia³ Zamiejscowy
w S³upsku) oraz w Wy¿szej Hanzeatyckiej Szkole Zarz¹dzania w S³upsku. Od lutego 2012
roku by³ zatrudniony w Muzeum w Koszalinie, gdzie zajmowa³ stanowisko kierownika Dzia³u Historii Miasta i Pomorza. By³ cz³onkiem Kolegium Redakcyjnego „Koszaliñskich Zeszytów Muzealnych” i Kolegium Doradczego ds. wyceny zakupów, darowizn oraz przekazów.
W ostatnich latach by³ pracownikiem Archiwum Akademii Pomorskiej.
Specjalizowa³ siê w badaniach nad osi¹gniêciami wychowawczymi, etosem i dziejami ruchu harcerskiego (skautowego), histori¹ wojskowoœci, histori¹ powszechn¹ i histori¹ Polski
od koñca XVIII do pocz¹tków XX wieku (m. in. problematyk¹ polskiego czynu niepodleg³oœciowego w dobie porozbiorowej) oraz histori¹ techniki i uzbrojenia. W swoich badaniach
podejmowa³ równie¿ problematykê dziejów miast i kszta³towania siê ich ustroju administracyjnego oraz szeroko pojêtych aspektów ¿ycia Polaków na obczyŸnie w XIX i XX wieku.
Posiada³ w³asne zbiory kolekcjonerskie, stanowi¹ce czêœæ warsztatu naukowo-badawczego.
Jako nauczyciel akademicki wyk³ada³ okresowo historiê nowo¿ytn¹ 1492 - 1789, prowadzi³ konwersatoria i æwiczenia z nauk pomocniczych historii, wyk³ady dotycz¹ce wybranych problemów historii Pomorza i dziedzictwa kulturowego regionu s³upskiego, dziejów
Niemiec XVII-XIX w., przede wszystkim jednak pe³en zakres zajêæ dydaktycznych z historii
XIX wieku - Polski (1795-1918) i powszechnej (1789-1918), zarówno na studiach stacjonarnych, zaocznych, jak te¿ podyplomowych. Przez kilka lat prowadzi³ grupy proseminaryjne, a nastêpnie w³asne seminaria.
By³ za³o¿ycielem i w latach 1989-1993 opiekunem Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków przy Instytucie Historii WSP; funkcjê jego opiekuna pe³ni³ ponownie w latach
1996-1998, a w latach 2003-2005 by³ opiekunem Studenckiego Ko³a Naukowego Histo-
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ryków Wielkiej Rewolucji Francuskiej i Epoki Napoleoñskiej. Kilkakrotnie pe³ni³ funkcjê
opiekuna roku na studiach dziennych i zaocznych. Pe³ni¹c tê funkcjê organizowa³ wycieczki
grup studenckich, zorganizowa³ trzy miêdzyuczelniane studenckie sesje naukowe, trzykrotnie kierowa³ studenckimi obozami naukowymi (w Warszawie, Bornem Sulinowie i Ko³obrzegu). Zrealizowa³ cykl zajêæ poœwiêconych rozwojowi sztuki wojennej i przemianom
uzbrojenia na przestrzeni XIV - XX wieku dla s³uchaczy dwusemestralnego Studium Historycznego dla ¯aków (grup m³odzie¿y gimnazjalnej), dzia³aj¹cego przy Instytucie Historii
PAP i by³ opiekunem ich prac dyplomowych.
Zorganizowa³ trzy Ogólnopolskie Sympozja Historyków Harcerskiego Czynu Niepodleg³oœciowego (1993, 1998, 2001), poœwiêcone tradycjom udzia³u skautingu w walkach
o wyzwolenie Polski w latach 1914-1921 i wk³adowi harcerstwa w budowê struktur spo³ecznych i pañstwowych II Rzeczypospolitej. Uczestniczy³ w przygotowaniu sesji „M³odzi humaniœci Pomorza Œrodkowego o polsko-francuskich zwi¹zkach historycznych i literackich”
(2005), a w latach 2006-2007 sta³ na czele komitetu organizacyjnego V Miêdzynarodowego Kongresu Napoleoñskiego pod has³em „Napoleon a Polska 1807-2007”, który po raz
pierwszy odby³ siê w Polsce (S³upsk, 1-5.07.2007) i przewodniczy³ jego obradom. By³ organizatorem Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Na tu³aczym szlaku - powstañcy listopadowi
na Pomorzu” (Koszalin, 8.10.2013) oraz dwóch sesji naukowych o zasiêgu ponadregionalnym, poœwiêconych 150. rocznicy powstania styczniowego (Koszalin, 16.01.2014) i I wojnie œwiatowej - ze szczególnym uwzglêdnieniem jej wp³ywu na polskie d¹¿enia niepodleg³oœciowe (Koszalin, 20.03.2015). Dorobek niektórych spoœród wy¿ej wymienionych przedsiêwziêæ zosta³ wydany drukiem, kilku nastêpnych by³ w przygotowaniu. Czynnie uczestniczy³ w kilkudziesiêciu konferencjach i sympozjach naukowych na szczeblu regionalnym, krajowym, a tak¿e miêdzynarodowym (m. in. VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Biografistyki
Polonijnej „Polacy we Francji. Historia i wspó³czesnoœæ”; Stella Plage - Vaudricourt, 23.10.2004), wyg³aszaj¹c w trakcie obrad referaty i komunikaty naukowe. By³ organizatorem i wspó³organizatorem wielu wystaw tematycznych, przede wszystkim poœwiêconych
historii ruchu harcerskiego, dawnej „broni i barwie” oraz epoce napoleoñskiej, polskim powstaniom narodowym w dobie porozbiorowej i I wojnie œwiatowej, prezentowanych w muzeach, na uczelniach (m. in. w ramach cyklicznych Ba³tyckich Festiwali Nauki), w szko³ach
i klubach oficerskich. Na zlecenie organów samorz¹du terytorialnego, szkó³, towarzystw naukowych i organizacji spo³ecznych, wyg³osi³ kilkadziesi¹t prelekcji, odczytów i wyk³adów
otwartych.
Wzi¹³ udzia³ w kilku zespo³owych przedsiêwziêciach badawczych - m. in. w ramach tematu resortowego 502-05-12 „Dzieje polityczne i wojskowe Pomorza i Wielkopolski w latach 1914-1945” (od 1984 r.), badañ nad dziejami Powstania Wielkopolskiego 1918/19
(od 1983 r.) oraz edycji s³ownika biograficznego „Kawalerowie Virtuti Militari 1792 1945” (od 1991 r.) i „Harcerskiego s³ownika biograficznego” (od 2005 r.). W 2008 roku
zainicjowa³ prace zmierzaj¹ce do publikacji seryjnej - „S³upskiego s³ownika biograficznego”.
By³ cz³onkiem Rady Naukowej „Materia³ów i studiów do regionalizmu s³upskiego”. Nale¿a³ do nastêpuj¹cych towarzystw oraz kolegiów naukowych: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Klubu Mi³oœników Dawnych Militariów Polskich przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (jako cz³onek zamiejscowy), Rady Naukowej Instytutu J. Pi³sudskiego w Kraju (Kraków), Instytutu im. gen.
Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Spo³ecznej Rady Programowej „Izby Pamiêci
S³upszczan”. By³ cz³onkiem honorowym Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Napoleoñskiego (The International Napoleonic Society). Nale¿a³ do grona cz³onków - za³o¿ycieli
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w 1997 roku Œwiatowej Rady Badañ nad Poloni¹ (World Research Council on Poles Abroard) i do 2003 roku kierowa³ sekcj¹ biografistyki w Komisji Ruchu Harcerskiego tej Rady.
W latach 2001 - 2005 by³ cz³onkiem Rady Muzeum Harcerstwa w Warszawie, do powstania którego przyczyni³ siê jako pe³nomocnik Naczelnika ZHP ds. Muzeum Harcerstwa (od
1996 r.).
Od 1 marca 2005 roku by³ prezesem Oddzia³u PTH w S³upsku; do 2008 roku pe³ni³ ponadto funkcjê wiceprezesa s³upskiego Oddzia³u Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej.
By³ wieloletnim instruktorem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego (od 1970 r.). Przeszed³ kolejne stopnie i szczeble s³u¿by instruktorskiej (w tym tak¿e funkcje o charakterze szkoleniowym oraz administracyjno-kierowniczym): by³ przybocznym, dru¿ynowym, cz³onkiem komendy i komendantem hufca, kierownikiem wydzia³u w komendzie chor¹gwi i wiceprzewodnicz¹cym (p. o. przewodnicz¹cego) rady chor¹gwi.
Zmar³ 5 kwietnia 2021 roku w S³upsku. Ostatnie po¿egnanie dra Tomasza Katafiasza
mia³o miejsce 9 kwietnia 2021 roku na s³upskim cmentarzu komunalnym. Œrodowisko historyków Powstania Wielkopolskiego zapamiêta go jako historyka, który odznacza³ siê
wielk¹ kole¿eñskoœci¹, ¿yczliwoœci¹, pasj¹ badawcz¹, gotowoœci¹ niesienia pomocy, szczerym zainteresowaniem losami konferencji powstañczych. Czêsto w przyjacielskich rozmowach pojawia³y siê informacje na temat jego wystaw i kolekcji figurek ¿o³nierzy, których kolekcja liczy³a piêæ tysiêcy eksponatów ¿o³nierzy pieszych i konnych. Jako honorowy cz³onek
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Napoleoñskiego posiada³ wiele figurek Napoleona i jego ¿o³nierzy. Fascynacja histori¹ wype³ni³a jego ¿ycie prywatne i zawodowe. Takim pozosta³
do koñca.

Zdzis³aw Koœciañski

Wspomnienie o Stefanie Bratkowskim
18 kwietnia 2021 roku zmar³ Stefan Tadeusz Aleksander Bratkowski. Jego ojciec Stefan
Janusz Bratkowski by³ w latach 1932-1936 konsulem Rzeczypospolitej Polskiej we
Wroc³awiu. W tym¿e Wroc³awiu, w 1932 roku przyszed³ na œwiat Stefan Tadeusz
Aleksander.
Stefan Bratkowski to „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, laureat Nagrody
Honorowej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego,
przyznawanej za szczególne popularyzowanie tradycji i wartoœci zwi¹zanych ze zwyciêskim
Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919.
Od lat szkolnych i studenckich wyró¿nia³ siê aktywnym dzia³aniem na rzecz
samorz¹dnoœci i demokracji. Studiowa³ prawo i historiêna Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie. W czasie studiów by³ organizatorem Uniwersyteckiego Klubu Dyskusyjnego
(1952), a tak¿e - po raz pierwszy - krakowskich juwenaliów, podczas których tysi¹ce
m³odzie¿y przesz³o ulicami miasta w niekontrolowanej manifestacji.
Stefan Bratkowski by³ przede wszystkim wybitnym dziennikarzem, publicyst¹, pisarzem
walcz¹cym w PRL o poprawê ¿ycia spo³ecznego i funkcjonowania Rzeczpospolitej. Jako
dzia³acz opozycji demokratycznej uczestniczy³ w debatach Okr¹g³ego Sto³u. By³
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Stefan Bratkowski (w œrodku) z cz³onkami ZG TPPW - Stefanem Bar³ogiem - prezesem
i Eligiuszem Tomkowiakiem ( z lewej) oraz dyrektorem Janem Or³owskim (z prawej)

popularyzatorem zmian spo³eczno-gospodarczych w Polsce i rozwoju ruchu
samorz¹dowego.
W latach 80. XX wieku by³ prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
za³o¿ycielem i redaktorem „¯ycia i Nowoczesnoœci”, twórc¹ podziemnej „Gazety
DŸwiêkowej”. Wspó³pracowa³ z „Po Prostu”, „Gazet¹ Bankow¹”, „Gazet¹ Wyborcz¹”
i „Rzeczpospolit¹”. Wyda³ miêdzy innymi takie ksi¹¿ki jak: „Sk¹d przychodzimy” (1975),
„Z czym do nieœmiertelnoœci” (1977), „Nowy Marcyliusz, czyli spo³eczeñstwo inteligentne”
(1981), „Wiosna Europy” (1997), „Najkrótsza historia Polski"(1978), „Pan Nowogród.
Prawdziwe narodziny Rusi” (1999).
Jest ponadto autorem ksi¹¿ki "Najkrótsza historia Wielkopolski"(1999) oraz scenarzyst¹
i re¿yserem serialu filmowego "Najd³u¿sza wojna nowoczesnej Europy", przedstawiaj¹cego
drogê Wielkopolan do niepodleg³oœci, a tak¿e wielu innych publikacji, audycji radiowych i
telewizyjnych, w których upamiêtnia³ i promowa³ wartoœci zwi¹zane ze zwyciêskim Powstaniem Wielkopolskim.
We wstêpie do „Najkrótszej historii Wielkopolski” napisa³ miêdzy innymi:
Trafi³em na Wielkopolskê przed laty. Szuka³em wtedy odpowiedzi na pytanie - co mo¿na zrobiæ, kiedy wolno zrobiæ niewiele albo wrêcz nic? Nie by³o mi daleko do Wielkopolski w sensie rodzinnym: mój ojciec nale¿a³ do grona wspó³twórców Zwi¹zku Obrony Kresów Zachodnich, moja
matka po pierwszej wojnie œwiatowej sekretarzowa³a rokowaniom polsko-niemieckim i zawar³a
wiele serdecznych przyjaŸni z poznañskimi ich uczestnikami. Ale nie rodzicom zawdziêczam pamiêæ Wielkopolski. Tym bardziej nie swoim w³asnym przodkom; potomkowie wielkopolskich Œwinków, czy raczej zapewne pierwotnie - Œwiñców, ró¿ni Zieliñscy, Czaccy, Bogus³awscy, Bratkowscy,
Zaj¹czkowie, ju¿ wieki temu rozeszli siê po kraju. Ja sam zaœ, jak ca³e moje pokolenie, nale¿ê do
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krêgu ludzi, zwanych z amerykañska self-made-manami, ludzi bez przodków; wszystko, co mamy,
wypracowaliœmy sami, rodzice nie mogli nam zostawiæ ani maj¹tku, ani stosunków. Musieliœmy pracowaæ i na przesz³oœæ, musieliœmy dowiadywaæ siê, co umieli w³aœni rodzice. Byliœmy, jak zwyk³em
powiadaæ, sierotami historii. Podczas gdy prawie ka¿da rodzina dzisiejszej Wielkopolski ma za sob¹ ci¹g³oœæ kilkusetletni¹, nawet jeœli nigdy o ni¹ nie pyta³a; ziemia i genetyka przechowuj¹ pamiêæ
o ci¹g³oœci liczonej na lat wrêcz tysi¹ce. Przy ró¿nych okazjach powo³ujê siê na wspomnienia Tomasza Skorupki, rolnika znad Obry. Syn, wielki znawca literatury angielskiej, Stanis³aw Helsztyñski, namówi³ go do spisania pamiêtników. Stary pan Tomasz w ksiêgach parafialnych rodzinnej wsi,
siêgaj¹cych pocz¹tku XVII wieku, znalaz³ przodków swego nazwiska i tak to skomentowa³ w swoim „Kto przy Obrze, temu dobrze”: „... gdyby te ksiêgi za³o¿ono od pocz¹tku istnienia osady, to
mia³bym na papierze dowód, ¿e i Skorupkowie, i inne dzisiejsze rody, siedz¹ tu od samych królów
Piastów, a dokumentnie od czasu Boles³awa Œmia³ego, co w XI wieku klasztor w Lubiniu z Awdañcami fundowa³. My przynale¿ymy od wieków do tej ziemi, a ziemia do nas”. Dowiemy siê tu, jak¹
mieszank¹ antropologiczn¹ i etniczn¹ s¹ Wielkopolanie dzisiejsi, z jak nieodgadnionymi czasem
przodkami, których obecnoœæ w nas wykrywa genetyka; ale przygniataj¹ca wiêkszoœæ Wielkopolan ma za sob¹ wielkopolsk¹ ci¹g³oœæ nie ustêpuj¹c¹ Skorupkom, a i ci Skorupkowie s¹ na tych ziemiach co najmniej sto lat d³u¿ej, ni¿ wynika³oby z wieku Lubinia i okolicznego osadnictwa. Co najmniej! Bo domieszka celtycka z bliskiego s¹siedztwa liczy sobie w nas dwa tysi¹ce lat, a nawet ta
m³odsza, szkocka, po kilkuset szkockich rodzinach w XVI-wiecznym Poznaniu - kilkaset lat... Nie
zacz¹³em od podrêczników. Trafi³em na cienk¹ ksi¹¿eczkê poznañskiego specjalisty od finansów,
póŸniejszego profesora Stefana Ochociñskiego pt. „Historia wielkopolskiej spó³dzielczoœci kredytowej do roku 1918”; wysz³a w roku 1965 w nak³adzie wrêcz mikroskopijnym (i tak cud, ¿e siê
w ogóle ukaza³a). Wzi¹³em j¹ do rêki nieco z przekory. Nasza historiografia zajmowa³a siê g³ównie polityk¹, wojn¹ i w najlepszym razie - literatur¹, któr¹ zreszt¹, broñ Bo¿e, lekcewa¿yæ, bo gdyby nie walka o polskie s³owo, nie uchowalibyœmy siê jako naród. Ale by³a to historiografia trzech, jak
mawia³ Boy-¯eleñski, stolic Polski, Warszawy, Krakowa i Lwowa; Kresów Zachodnich nie zauwa¿a³a. Ów niepozorny tomik ods³oni³ mi za to inn¹ Polskê: Polskê nie ¿adnych utopijnych pozytywistów, jakim wspó³czu³y podrêczniki, ale krwistego, ogarniaj¹cego wszystkie stany i ca³¹ Wielkopolskê ruchu samoorganizacji w obronie przeciw zaborcy. Wiedzia³em ju¿, gdzie szukaæ odpowiedzi
na moje pytania. I od tej pory moja pamiêæ wielkopolska przez lat bez ma³a trzydzieœci siêga³a
stopniowo coraz g³êbiej w przesz³oœæ - bo ciekawi³o mnie, z czego siê to wszystko wziê³o w krainie
najstarszych polskich drzew i najwiêkszych g³azów narzutowych. Pisa³em tê ksi¹¿kê dwadzieœcia
piêæ lat; opiera³em siê g³ównie na pracach historyków poznañskich, nie docenionych, ma³o znanych
w kraju, ale jedynych, którzy o przesz³oœæ Wielkopolski potrafili zadbaæ... Z góry zastrzec siê muszê: nie zamierzam tu propagowaæ regionalnego podzia³u Polski. We Francji „regionalizm” ma leczyæ chorobê dominacji Pary¿a. W Niemczech po drugiej wojnie œwiatowej odrodzony patriotyzm
lokalny „landów” i „ma³ych ojczyzn”, „heimatów”, mia³ w jakimœ sensie zdekoncentrowaæ nacjonalizm po³¹czonych ziem niemieckich. Dziœ w zjednoczonej Europie dwa jej najwiêksze pañstwa chc¹
os³abiæ, rozcz³onkowuj¹c siê, wra¿enie swej przewagi - ale Francuzi, nawet odkrywszy uroki swych
regionów, ich tradycje to¿samoœci kulturowej, nie przestan¹ byæ Francuzami. Ani te¿ Niemcy nie
przestan¹ byæ Niemcami. W gospodarce wspó³czesnej zaœ potrzeba regionów tylko i jedynie w planowaniu przestrzennym i d³ugofalowym, co nie wymaga dodatkowych, kosztownych biurokracji;
nie po to siê Europa jednoczy, by zwielokrotniaæ podzia³y. Powrót Polski dzielnicowej by³by dziœ absurdem; nie po to Polanie w X wieku i Wielkopolanie w XIII wieku tworzyli - dwa razy, a na zupe³nie ró¿ne sposoby - pañstwo polskie, by Wielkopolanie wspó³czeœni mieli je rozbijaæ. Ca³y problem
w tym, jak Polskê przy³¹czyæ do Wielkopolski... Po toœmy nakrêcili serial „Najd³u¿sza wojna nowoczesnej Europy”. Innymi s³owy, Wielkopolska to wiêcej odpowiedzialnoœci za Polskê - nawet jeœli niektórzy historycy maj¹ w¹tpliwoœci, czy pañstwa polskiego nie stworzyli przypadkiem Krakowianie.
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Jeœli Kraków zechce rywalizowaæ z Wielkopolsk¹ w poczuciu odpowiedzialnoœci za kraj, szczêœæ
Bo¿e... Wielkopolska dla mnie to wspólnota pewnego dziedzictwa. I zobowi¹zanie wobec niego.
Noblesse oblige, „szlachectwo zobowi¹zuje”- jak powiadali nasi przodkowie, którzy m³odym snobom wyk³adali, ¿e szlachectwo to nie herby (bardzo u nas póŸne zreszt¹ i wymyœlane), nie tytu³y
(z regu³y kupne, bo Polska tytu³ów nie uznawa³a), nie maj¹tki (bo zdarzali siê tu ch³opi zamo¿niejsi od szlachty), lecz - s³u¿ba krajowi.(…) Takie szlachectwo” przynale¿y Wielkopolsce - i zobowi¹zuje. (...) Tu inaczej ni¿ na Kresach Wschodnich, nikt nie prosi³ obcego w³adcy o przy³¹czenie swojej ziemi do jego pañstwa - jak przy drugim rozbiorze prosi³a carycê szlachta che³mska. „Takie
„szlachectwo” przynale¿y Wielkopolsce - i zobowi¹zuje.
Jego spojrzenie na dzieje Wielkopolski, na ¿ycie i aktywnoœæ jej mieszkañców w ró¿nych
okresach Polski, mia³o charakter analityczny. Stefan Bratkowski g³êboko wnikn¹³ w postawy Wielkopolan, ich mentalnoœæ i sposób dzia³ania, a tak¿e zrodzone wœród nich wartoœci,
charakteryzuj¹ce siê miêdzy innymi umiejêtnoœci¹ ³¹czenia patriotyzmu z prac¹, przedsiêbiorczoœci¹, a tak¿e polsk¹ dum¹ i odpowiedzialnoœci¹ za swoje czyny. Zwyciêstwo Powstania Wielkopolskiego wi¹za³ z wczeœniejsz¹ prac¹ organiczn¹, z dzia³alnoœci¹ polskich stowarzyszeñ i trwania w tradycji wielkopolskich rodzin.
Historia i tradycje Wielkopolski z pewnoœci¹ inspirowa³y Stefana Bratkowskiego do poszukiwania kierunków zmian w ówczesnej Polsce. Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ tak¿e Jego „Ksiêgê wró¿b prawdziwych”, ksi¹¿kê popularn¹ pod koniec lat szeœædziesi¹tych,
opisuj¹c¹ przysz³oœæ stworzon¹ przez postêp nauki i techniki.
Wspominaj¹c Stefana Bratkowskiego, profesor Andrzej Targowski z Los Angeles
nazywa Go pañstwowcem, poniewa¿ problem funkcjonowania pañstwa by³ Mu szczególnie
bliski. Przypomina, ¿e by³ On liderem zrodzonej wœród intelektualistów idei „Gry o Jutro o Polskê”, czyli walki z wszechobecn¹ biurokracj¹ i jednoczeœnie popularyzacji
unowoczeœnienia pañstwa, sprawnoœci funkcjonowania instytucji pañstwowych. By³ te¿
zwolennikiem rozwoju informatyki. Walczy³o now¹ Polskê piórem, mow¹ i postaw¹. Jego
wyst¹pienia dzia³a³y jak „dro¿d¿e” - jak wspomina Andrzej Targowski. Aktywnoœæ Stefana
Bratkowskiego mo¿na by³o zaobserwowaæ w wielu ró¿nych œrodowiskach, tak¿e
szkolnych. Uwa¿a³ bowiem, ¿e stworzenie nowej Polski zale¿eæ bêdzie od poziomu
edukacji m³odego pokolenia.
Wspó³pracowa³ miêdzy innymi ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 263 im. Powstañców
Wielkopolskich 1918/1919w Warszawie. W tej¿e Szkole Na uroczystoœci 35. lecia
przyjêcia przez ni¹ imienia Powstañców Wielkopolskich, prezes Zarz¹du G³ównego TPPW
Stefan Bar³óg wrêczy³ Stefanowi Bratkowskiemu Nagrodê Honorow¹ - statuetkê „Dobosz
Powstania Wielkopolskiego”. Zabieraj¹c g³os, Stefan Bratkowski podziêkowa³ za
wyró¿nienie, za pamiêæ Towarzystwa i docenienie jego dzia³añ na rzecz popularyzowania
dziejów Powstania Wielkopolskiego. Powiedzia³, ¿e czuje siê zaszczycony przyjêciem go do
grona historyków popularyzuj¹cych tradycje Wielkopolski. Jednoczeœnie statuetkê
„Dobosza” przekaza³ szkole, aby by³a symbolem wspólnych dzia³añ edukacyjnych, by
m³odzie¿ spogl¹daj¹c na"Dobosza" przypomina³a sobie o potrzebie bycia, jak on, aktywnym
obywatelem. Stefan Bratkowski na zawsze zostanie w pamiêci poznaniaków i Wielkopolan
jako szczególny "Dobosz Powstania Wielkopolskiego", który chocia¿ by³ spoza naszego
regionu, dobrze zrozumia³ nasze dzieje i mocno zwi¹za³ siê z wielkopolskimi tradycjami i
wartoœciami.
Dziêkujemy, Stefanie, za Twoje dzia³ania popularyzatorskie.
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Micha³ Krzy¿aniak

Józef Grajek (wspomnienie)
2 wrzeœnia 2021 roku, w wieku 94 lat, zmar³ Józef Grajek, wieloletni prezes Towarzystwa Pamiêci Genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego, wspó³za³o¿yciel i wspó³twórca Muzeum Powstañców Wielkopolskich w Lusowie.
Józef Grajek urodzi³ siê 13 stycznia 1927 roku
w Rych³owicach ko³o Wielunia. W 1951 roku
zda³ maturê w Liceum Pedagogicznym w RogoŸnie
Wielkopolskim. W 1956 roku ukoñczy³ studia
matematyczne na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po studiach przez dwa lata by³ nauczycielem
w VI Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a potem - a¿ do 1986 roku w VII Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. D¹brówki
w Poznaniu. W szkole tej, pocz¹wszy od roku
1964 a¿ do przejœcia na emeryturê, piastowa³
funkcjê wicedyrektora.
Od 1989 roku by³ organizatorem obchodów
œwi¹t narodowych i pañstwowych w Lusowie. Od
pocz¹tków jego istnienia anga¿owa³ siê bardzo
w prace lokalnego samorz¹du: w latach 19901998 by³ przewodnicz¹cym Rady Gminy Tarnowo Podgórne (I i II kadencja), a w latach 2002-2010 radnym tej gminy (IV i V kadencja).
W latach 1991-1996 przewodniczy³ Spo³ecznemu Komitetowi Budowy Szko³y Podstawowej w Lusowie. W 1994 roku za³o¿y³ Towarzystwo Pamiêci Genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego w Lusowie. Wspiera³ równie¿ tworzenie i prowadzenie Muzeum Powstañców
Wielkopolskich im. Genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego w Lusowie. Za Jego spraw¹
i dziêki Jego d¹¿eniom w 2015 roku w Lusowie stan¹³ pierwszy w Polsce pomnik genera³a
Józefa Dowbor- Muœnickiego.
Józef Grajek by³ odznaczony m. in.: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Z³otym Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej, Medalem „Pro Patria”, uhonorowany tytu³em „Zas³u¿ony dla Gminy Tarnowo Podgórne” oraz - wraz z ¿on¹ Ann¹ - Nagrod¹ Honorow¹ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
Opublikowa³ kilka ksi¹¿ek, m. in.: „Kronikê dzia³alnoœci Towarzystwa Pamiêci Genera³a
Józefa Dowbor-Muœnickiego w Lusowie k. Poznania”, „Porucznik pilot Janina Lewandowska. Biografia”, „Józef Dowbor-Muœnicki. Zarys biografii”. By³ równie¿ autorem kilkunastu
artyku³ów o Powstaniu Wielkopolskim.
8 wrzeœnia 2021 roku spocz¹³ na cmentarzu parafialnym w Lusowie.
Czeœæ Jego pamiêci!
Autor jest doktorem historii,
dyrektorem Muzeum Powstañców Wielkopolskich
im. gen. broni Józefa Dowbor-Muœnickiego w Lusowie.
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Jacek Pietraszko, Jerzy Przybecki, Piotr Wojtczak (redakcja)

KRONIKA
najwa¿niejsze wydarzenia od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r.
13 sierpnia 2020 r. - dla uczczenia 100. rocznicy bitwy warszawskiej, w Poznaniu pod tablic¹ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, znajduj¹cej siê na wie¿y zegarowej Centrum Kultury „Zamek”, odby³ siê uroczysty capstrzyk patriotyczny „Poznañczycy 1920”. Jego organizatorami
byli: Wielkopolskie Muzeum Niepodleg³oœci, Fundacja Zak³ady Kórnickie, Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu, Muzeum Narodowe, Muzeum Broni Pancernej oraz Towarzystwo Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej. Uroczystoœæ poprowadzi³ Przemys³aw Terlecki dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodleg³oœci. Po wyst¹pieniu Anety Niestrawskiej - wicewojewody wielkopolskiego i Jêdrzeja Solarskiego - wiceprezydenta Poznania, krótk¹ prelekcjê na temat udzia³u Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej wyg³osi³ Tadeusz Jeziorowski
- Prezes Honorowy Towarzystwa By³ych ¯o³nierzy i Przyjació³ 15. Pu³ku U³anów Poznañskich. Nastêpnie uczestnicz¹cy w uroczystoœci przedstawiciele w³adz, urzêdów, organizacji
i stowarzyszeñ z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Marsza³ka.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê koncertem i wspólnym œpiewem pieœni sprzed 100 lat. Wydarzeniu towarzyszy³y dwie wystawy: „Powstanie Wielkopolskie - droga Wielkopolan do niepodleg³oœci”, przygotowana przez Muzeum Powstania Wielkopolskiego i „Niech siê Polska przyœni
Tobie”, przygotowana przez poznañski oddzia³ Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej. W uroczystoœci uczestniczyli tak¿e przedstawiciele naszego Towarzystwa.
14 sierpnia 2020 r. - w 100. rocznicê bitwy warszawskiej, w Koœciañskim Oœrodku Kultury zorganizowana zosta³a sesja popularnonaukowa pt. „Mieszkañcy powiatu koœciañskiego
w wojnie polsko-bolszewickiej”, której wspó³organizatorami by³y w³adze samorz¹dowe Koœciana i Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu. W programie sesji znalaz³y siê referaty: „Bitwa warszawska, czyli cud nad Wis³¹” mgra Micha³a Jurgi, „Wielkopolanie w wojnie
polsko-bolszewickiej” - dra Zdzis³awa Koœciañskiego, „Udzia³ Wielkopolan w walkach o granicê wschodni¹. Przyk³ady upamiêtnieñ po roku 1989 r. na terenie Wielkopolski” dra Tomasza
Ceglarza, „Lista strat osobowych Ziemi Koœciañskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Stan badañ” red. Jerzego Zielonki, „Wspomnienia wojenne gen. broni Kazimierza Raszewskiego z Jasienia” red. Teresy Mas³owskiej, „Koœcianiacy - Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogi³ach
katyñskich” mgra Zenona JóŸwiaka, „Rocznice bitwy warszawskiej na ³amach „Gazety Polskiej” w II Rzeczpospolitej” mgra Dariusza Krama. Wydarzeniu towarzyszy³a okolicznoœciowa
wystawa „Bitwa warszawska. Stulecie zwyciêstwa”, udostêpniona przez Muzeum Regionalne
w Koœcianie. Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW reprezentowali prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski oraz przewodnicz¹cy Komisji Historycznej ZG
TPPW Zdzis³aw Koœciañski.
15 sierpnia 2020 r. - w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wojewoda
Wielkopolski £ukasz Miko³ajczyk wrêczy³ 19 osobom nadane przez prezydenta Andrzeja Dudê „Medale Stulecia Odzyskanej Niepodleg³oœci”. Wœród odznaczonych znaleŸli siê równie¿
dzia³acze Uniwersytetu III Wieku oraz osoby zas³u¿one w propagowaniu pamiêci ¿o³nierzy
wyklêtych z terenu Wielkopolski, m. in. dr Zdzis³aw Koœciañski - cz³onek Prezydium ZG
TPPW oraz Ryszard Tratwal - prezes Ko³a TPPW z Nowego Tomyœla.
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22 sierpnia 2020 r. - w Witnicy odby³o siê po³¹czone posiedzenie Prezydium Zarz¹du
Oddzia³u Lubuskiego TPPW oraz Kó³ TPPW w Witnicy i Gorzowie Wlkp. Okazj¹ by³a obchodzona niedawno setna rocznica wojny polsko-bolszewickiej, w której wziê³o udzia³ wielu powstañców wielkopolskich. Warto dodaæ, ¿e oba ko³a s¹ najm³odszymi w Oddziale Lubuskim, jednak w bardzo krótkim czasie sta³y siê jednymi z najprê¿niej dzia³aj¹cych. Prezesi - Marian Pi¹tkowski z Witnicy i Micha³ Klisiñski z Gorzowa Wlkp. - omówili realizowane
aktualnie inicjatywy. Ko³o w Witnicy, m. in. dziêki bliskiej wspó³pracy z w³adzami gminy,
rozpoczê³o zbiórkê funduszy na zakup sztandaru ko³a. Bêdzie to pierwsze Ko³o TPPW
w woj. Lubuskim, posiadaj¹ce w³asny sztandar. Z kolei Ko³o TPPW w Gorzowie Wlkp.
rozpoczê³o starania o zorganizowanie w Muzeum im. Dekerta wystawy pami¹tek po powstañcach wielkopolskich. Cz³onkowie gorzowskiego ko³a zbieraj¹ te¿ materia³y do publikacji poœwiêconej powstañcom, którzy po II wojnie œwiatowej osiedlili siê w Gorzowie
Wlkp. i okolicach.
1 wrzeœnia 2020 r. - w nawi¹zaniu do wa¿nych dla narodu polskiego rocznic - bitwy warszawskiej 1920 roku, napaœci niemieckiej na Polskê w 1939 roku i wybuchu powstania warszawskiego, mialskie Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 postanowi³o uczciæ pamiêæ pp³k. Franciszka Rataja (1894-1958) - ¿o³nierza czterech wojen
i trzech powstañ narodowych, uhonorowanego najwy¿szymi odznaczeniami wojskowymi.
Stra¿nikiem pamiêci o losach Franciszka Rataja jest Anna Meisnerowska, wnuczka podpu³kownika, autorka ksi¹¿ki „Wierny Bogu, OjczyŸnie, rodzinie. Opowieœæ o Franciszku Rataju”, w³aœcicielka gospodarstwa agroturystycznego w Zieleñcu, w sercu Puszczy Noteckiej. Odwiedziwszy Mia³y, Anna Meisnerowska wyg³osi³a prelekcjê dla mi³oœników historii lokalnej. Wypo¿yczy³a te¿ miejscowemu Ko³u TPPW 1918/1919 wystawê, sk³adaj¹c¹ siê z kilkunastu plansz
ilustruj¹cych dokonania podpu³kownika Rataja i jego ¿ycie rodzinne.

Prelekcja Anny Meisnerowskiej podczas spotkania zorganizowanego przez mialskie Ko³o TPPW. Fot. A. S³abig
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1 wrzeœnia 2020 r. - w Poznaniu odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 81. rocznic¹ wybuchu
drugiej wojny œwiatowej. Obchody rozpoczê³y siê przy Mogile Nieznanego ¯o³nierza na
Cmentarzu Bohaterów Polskich na Cytadeli. Kwiaty z³o¿yli przedstawiciele centralnej i wojewódzkiej w³adz pañstwowych, samorz¹dowych oraz kombatanci. Nastêpnie w klasztorze OO
Karmelitów Bosych odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji poleg³ych i pomordowanych
w okresie II wojny œwiatowej. Po nabo¿eñstwie uczestnicy z³o¿yli wieniec pod Pomnikiem Armii Poznañ. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u
Wielkopolskiego TPPW.
1 wrzeœnia 2020 r. - z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, Janusz Fr¹ckowiak
- wójt gminy Przemêt wraz ze swym zastêpc¹ Waldemarem Kalitk¹ z³o¿yli honorowy wieniec
pod pomnikiem Piety, upamiêtniaj¹cym ofiary powstania wielkopolskiego oraz I i II wojny œwiatowej. W uroczystoœci wziêli równie¿ udzia³ nauczyciele i uczniowie ze szko³y ponadpodstawowej w Przemêcie oraz delegacja Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
z Antonim Fornalskim - prezesem Ko³a TPPW.
1 wrzeœnia 2020 r. - w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, z któr¹ Oddzia³ Lubuski TPPW wspó³pracuje ju¿ od wielu lat, odby³o siê uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego
2020/2021. Tradycyjnie delegacja Oddzia³u TPPW, ze swoim sztandarem i chor¹¿ym Ireneuszem Gruszeckim, bierze udzia³ w tej uroczystoœci. Po odegraniu i odœpiewaniu hymnu, dyrektor Agnieszka £yszkiewicz serdecznie powita³a zebranych, szczególnie uczniów klas pierwszych. Ze wzglêdu na zagro¿enia epidemiologiczne, uroczystoœæ by³a skromna, ograniczona
tylko do udzia³u najm³odszych. Mimo tych uwarunkowañ, uczniowie klas starszych przygotowali dla „pierwszaków” okolicznoœciowy program s³owno-muzyczny. Odby³o siê równie¿ uroczyste œlubowanie i pasowanie na ucznia. Uczniowie klas pierwszych otrzymali tak¿e swój
pierwszy szkolny dokument, bilet wstêpu na „Statek Szko³y Podstawowej nr 13”. Wszystko

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze; z lewej: Jerzy Przybecki
- Prezes Honorowy Oddzia³u Lubuskiego TPPW
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to w obecnoœci rodziców, grona nauczycielskiego i zaproszonych goœci. W uroczystoœci uczestniczy³ Jerzy Przybecki - Prezes Honorowy Oddzia³u Lubuskiego TPPW.
6 wrzeœnia 2020 r. - w Poznaniu odby³o siê uroczyste podsumowanie i zamkniêcie wystawy jubileuszowej „Wielkopolskie Muzeum Wojskowe 1919-2019”. W uznaniu zas³ug w gromadzeniu zbiorów i popularyzacji wiedzy historyczno-wojskowej, szczególnie w zakresie dziejów Wielkopolski, Zarz¹d G³ówny TPPW 1918/1919 wyró¿ni³ Muzeum Odznak¹ Honorow¹ „Wierni Tradycji”. Aktu wrêczenia wyró¿nienia na rêce Jaros³awa £uczaka - kierownika
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i zarazem jednego z kuratorów wystawy, dokonali
Tadeusz Musia³ - prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa i Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowa³o Muzeum
statuetk¹ Ignacego Jana Paderewskiego.

Wrêczenie wyró¿nienia dla Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego; od prawej: Jaros³aw £uczak,
Tadeusz Musia³ i Wawrzyniec Wierzejewski. Fot. S. Bober, Archiwum MNP

19 wrzeœnia 2020 r. - w 80. rocznicê Zbrodni Katyñskiej, w ho³dzie pomordowanym Polakom na Wschodzie, poznañski Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej oraz Stowarzyszenie
Mi³oœników Historii Wojskowoœci w Drzonowie zorganizowali VI Marsz Katyñski. Ulicami
Wolsztyna przeszli rekonstruktorzy w historycznych mundurach, inscenizuj¹c ostatni etap
Golgoty Wschodu. Uczestnicy marszu wyruszyli sprzed cmentarza parafialnego. Pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na wolsztyñskim Rynku oraz pod Pomnikiem Ofiar Katynia
oddali ho³d pomordowanym. Nastêpnie w koœciele farnym odprawiona zosta³a msza œwiêta,
której przewodniczy³ ks. biskup Zdzis³aw Fortuniak. Marsz zakoñczy³ siê w Miejscu Pamiêci Narodowej, w lesie na Bielniku, w którym 7 listopada 1939 roku hitlerowcy rozstrzelali jedenastu Polaków. W wydarzeniu uczestniczy³a delegacja Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 z drem Zdzis³awem Koœciañskim - przewodnicz¹cym Komisji Historycznej, Antonim Fornalskim - prezesem Ko³a w Przemêcie oraz prezesami kó³ TPPW - Dariuszem Poszwiñskim (gmina Siedlec) oraz
Hubertem Rokoszewskim (Wolsztyn).
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Z³o¿enie kwiatów przez delegacjê TPPW ze Zdzis³awem Koœciañskim - cz³onkiem Zarz¹du G³ównego.
Fot. Maciej Ratajczak

23 wrzeœnia 2020 r. - w Poznaniu przy ul. Piekary 6, gdzie mieœci siê siedziba Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP, uroczyœcie ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹cej
przedwojenny Dom Inwalidów, jaki w tym miejscu siê znajdowa³. W nowym budynku, wybudowanym w 1997 roku przez firmê „Ataner”, znajduje siê równie¿ siedziba Zwi¹zku Inwalidów Wojennych, powsta³a w wyniku starañ pp³k. Tadeusza Paczka, zmar³ego w czerwcu br.
prezesa ZIW RP w Poznaniu. Autorem odlewu tablicy jest poznañski artysta-rzeŸbiarz Roman
Kosmala. W czasie uroczystoœci, w której uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich i miejskich w³adz samorz¹dowych oraz organizacji kombatanckich, odegrano hymn zwi¹zkowy
oraz z³o¿ono pod tablic¹ znicze i wi¹zanki kwiatów. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentowali Tadeusz Musia³ - prezes Zarz¹du G³ównego i Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego.
26 wrzeœnia 2020 r. - w W¹growcu odby³a siê uroczystoœæ po³¹czona z piknikiem z okazji
100. lecia harcerstwa na ziemi w¹growieckiej. Organizatorem imprezy by³a Komenda Hufca
ZHP W¹growiec im. hm. Franciszka Grajkowskiego. Uroczystoœci towarzyszy³y okolicznoœciowe wystawy, prezentuj¹ce w¹growieckie harcerstwo na przestrzeni lat oraz bogaty zbiór
odznak i medali harcerskich. W uroczystoœci udzia³ wziêli w³odarze miasta, gminy i powiatu,
przedstawiciele lokalnych organizacji, a tak¿e delegacje wielkopolskich hufców harcerskich
i krêgów harcerskiej starszyzny wraz z hm. Tomaszem Kujaczyñskim - komendantem Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP oraz hm. Paw³em Napieralskim - przewodnicz¹cym chor¹gwianej Komisji Historycznej. Za kultywowanie pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim i dbanie o zwi¹zane
z nim miejsca pamiêci, Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW przyzna³o Hufcowi ZHP w W¹growcu Odznaczenie Honorowe „Wierni Tradycji”. Aktu dekoracji sztandaru Hufca dokona³
phm. Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW. Wyró¿niaj¹cych
siê druhów oraz osoby zas³u¿one dla Hufca wyró¿niono odznaczeniami harcerskimi oraz odznakami jubileuszowymi „100 lat harcerstwa na ziemi w¹growieckiej”. Wœród nagrodzonych
znalaz³o siê wielu cz³onków TPPW, w tym Tadeusz Musia³ -prezes Zarz¹du G³ównego. W czasie uroczystoœci druhna hm. Jadwiga Mianowska zaprezentowa³a ksi¹¿kê - monografiê harcer-
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stwa na ziemi w¹growieckiej. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy reprezentacyjnego zespo³u artystycznego Wielkopolskiej Chor¹gwi ZHP - „Manufaktury Piosenki Harcerskiej”.
27 wrzeœnia 2020 r. - w Gdyni odby³a siê uroczysta gala XII Miêdzynarodowego Festiwalu
Filmowego „Niepokorni, Niez³omni, Wyklêci”. Zwyciêzc¹ konkursu w kategorii: dokument
radiowy zosta³ reporta¿ „Szeœciu z ¯agania” Kamila Hypkiego z Polskiego Radia „Zachód”.
Warto nadmieniæ, ¿e laureat nagrody jest prezesem Oddzia³u Lubuskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
1 paŸdziernika 2020 r. - w Bia³ymstoku mia³a miejsce pierwsza ods³ona projektu „Wielkopolanie dla Niepodleg³ej”. Przed siedzib¹ Teatru Dramatycznego zosta³a otwarta wystawa
„Wielkopolanie dla Niepodleg³ej. Oddzia³y wielkopolskie w walkach o wschodni¹ granicê Rzeczypospolitej”, a w sali sesyjnej Suwalskiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a siê konferencja
popularnonaukowa. Organizatorem wydarzenia by³ Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³
w Poznaniu. W wydarzeniu udzia³ wziêli m. in.: delegacja poznañskiego oddzia³u IPN z dyrektorem dr. hab. Rafa³em Reczkiem oraz autorem wystawy dr. Adamem Pleskaczyñskim, w towarzystwie patronów i partnerów projektu. Wojewodê Wielkopolskiego reprezentowa³a wicewojewoda Aneta Niestrawska, obecni byli równie¿: Tomasz £êcki - dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Przemys³aw Terlecki - dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodleg³oœci, dr Dariusz Grzybek - prezes Fundacji Zak³ady Kórnickie, Wawrzyniec Wierzejewski prezes Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 i prof. Konstancja Pleskaczyñska. Podlasie reprezentowa³ wojewoda Bohdan
Paszkowski oraz przedstawiciele bia³ostockiego oddzia³u IPN. W trakcie konferencji, na rêce
przedstawiciela TPPW Wawrzyñca Wierzejewskiego, dr hab. Rafa³ Reczek - dyrektor poznañskiego oddzia³u IPN w towarzystwie Dyrektora oddzia³u bia³ostockiego, Wojewody Podlaskiego i wicewojewody Anny Niestrawskiej, wrêczy³ okolicznoœciowy adres z okazji 30. rocznicy powstania Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
5 paŸdziernika 2020 r. - w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu odby³a siê uroczystoœæ, podczas której wicewojewoda Aneta Niestrawska wrêczy³a odznaczenia pañstwowe. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodleg³oœci otrzyma³ m. in. Maciej Myczka - regionalista, propagator wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego, inicjator wielu przedsiêwziêæ dla upamiêtnienia tego zwyciêskiego zrywu niepodleg³oœciowego Wielkopolan, prezes Stowarzyszenia Mi³oœników Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze. W 2018 roku zosta³ on uhonorowany przez Zarz¹d G³ówny TPPW statuetk¹
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
8 paŸdziernika 2020 r. - kwaterê powstañców wielkopolskich 1918/1919 w Œrodzie
Wlkp. wizytowa³a grupa m³odzie¿y z Domu Rekolekcyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu z siedzib¹ w Nadziejewie, która przyby³a tu pod opiek¹ ks. Przemys³awa Tyblewskiego. Uczestnicy wys³uchali historii zwi¹zanej z tym szczególnym miejscem na
œredzkim cmentarzu. Opowiedzieli j¹ cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia Rodzin Powstañców Wielkopolskich w Œrodzie Wlkp., m. in. Maria Mielcarzewicz - prezes œredzkiego Stowarzyszenia Rodzin Powstañców Wielkopolskich, Tomasz Pawlicki i Mieczys³aw Szymanowski.
Na zakoñczenie wizyty odmówiono modlitwê w intencji tu spoczywaj¹cych i odœpiewano pieœñ
„Bo¿e, coœ Polskê”. Nastêpnie uczestnicy przejechali do Nadziejewa, gdzie mia³a miejsce dalsza czêœæ spotkania, podczas której prezes Maria Mielcarzewicz wyg³osi³a prelekcjê o ks. Mieczys³awie Meissnerze, d³ugoletnim proboszczu parafii œredzkiej, odnowicielu kolegiaty, spo³eczniku, patronie Œredzkiego Bractwa Kurkowego, z³otoustym kaznodziei, organizatorze ruchu
wolnoœciowego, powstañcu wielkopolskim. Podczas prelekcji zaprezentowane zosta³y orygi-
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nalne fotografie z 1935 roku i zdjêcia powojenne przedstawiaj¹ce odbudowê kwatery oraz
notki biograficzne braci Rembowskich z Wyszakowa - powstañców wielkopolskich, œwiadków
wydarzeñ z 27 i 28 grudnia 1918 roku na œredzkiej plebanii i Franciszka Józefa Unruga z Wyszakowa, równie¿ uczestnika Powstania Wielkopolskiego.
25 paŸdziernika 2020 r. - w Archikatedrze Poznañskiej na Ostrowie Tumskim odprawiona zosta³a uroczysta msza œwiêta w intencji ¿o³nierzy Wojsk Wielkopolskich, walcz¹cych na
Kresach w 1919 i 1920 roku. By³a ona jednym z elementów obchodów XXIII Dni Lwowa
i Kresów w Poznaniu, których organizatorem jest Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Poznaniu i jego prezes - Katarzyna Kwinecka. Patronat
nad obchodami sprawowali: abp Stanis³aw G¹decki - Metropolita Poznañski, £ukasz Miko³ajczyk - Wojewoda Wielkopolski, Marek WoŸniak - Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego i Jacek Jaœkowiak - Prezydent Miasta Poznania. Uroczysty charakter mszy œwiêtej podkreœla³ udzia³ przedstawicieli w³adz wojewódzkich, pañstwowych i samorz¹dowych, u³anów w historycznych mundurach pu³ków poznañskich z okresu wojny z bolszewikami i Polskich Dru¿yn Strzeleckich, z komendantem Okrêgu Wielkopolskiego p³k. PDS Paw³em Kuleszewiczem,
a tak¿e harcerzy, m. in. z reprezentuj¹cym Chor¹giew Wielkopolsk¹ ZHP phm. Piotrem Persem. Oprawê muzyczn¹ zapewni³a Orkiestra Reprezentacyjna Si³ Powietrznych majora Paw³a Joksa. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego reprezentowa³ Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego.
3-5 listopada 2020 r. - ze wzglêdu na ograniczenia spowodowane pandemi¹ COVID-19,
odwiedziny na cmentarzach zosta³y przesuniête z 1 i 2 listopada na dni nastêpne. Cz³onkowie
rodzin, kó³ TPPW oraz uczniowie ze szkó³ nosz¹cych imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 odwiedzili w tych dniach nekropolie, na których spoczywaj¹ powstañcy. Jak zwykle na grobach pojawi³y siê kwiaty i symboliczne znicze pamiêci.
11 listopada 2020 r. - przedstawiciele w³adz pañstwowych i samorz¹dowych uczcili w Poznaniu pamiêæ dzia³aczy niepodleg³oœciowych i bohaterów walk o wolnoœæ Ojczyzny. Ze wzglêdu na trwaj¹c¹ pandemiê i ograniczenia z tego wynikaj¹ce, uroczystoœci mia³y bardzo skromny
charakter. Rozpocz¹³ je Wojewoda Wielkopolski £ukasz Miko³ajczyk z³o¿eniem wieñca pod
pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego. Nastêpnie przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich 1918-1919 ho³d bohaterom odda³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak. Natomiast przedstawiciele Starostwa Poznañskiego z³o¿yli kwiaty przed tablic¹
poœwiêcon¹ Franciszkowi Ratajczakowi. Pod pomnikiem 15. Pu³ku U³anów Poznañskich kwiaty z³o¿y³ z kolei Prezydent Poznania Jacek Jaœkowiak. W uroczystoœciach wzi¹³ równie¿ udzia³
Piotr Pers - przedstawiciel Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
który jednoczeœnie reprezentowa³ wielkopolskie harcerstwo.
11 listopada 2020 r. - cz³onkowie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 z Ko³a w Bydgoszczy uczcili Œwiêto Niepodleg³oœci, sk³adaj¹c przy Grobie
Nieznanego Powstañca Wielkopolskiego wi¹zankê kwiatów i zapalaj¹c znicze. O godzinie
12.00 odœpiewali hymn Polski.
11 listopada 2020 r. - na Placu Floriana w Lewkowie stan¹³ pomnik, przywracaj¹cy pamiêæ
o uczestnikach Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, ¿o³nierzach Armii Polskiej - uczestnikach wojny polsko-bolszewickiej 1920-1921 oraz dzia³aczach niepodleg³oœciowych z gminy
Ostrów Wielkopolski. Powsta³ on dziêki zaanga¿owaniu samorz¹dów lokalnych Czekanowa,
Karsek, Lewkowa, Lewkowa-Osiedle i Micha³kowa, lokalnych zak³adów pracy, OSP, rodzin
powstañców i ¿o³nierzy oraz mi³oœników historii regionalnej, a tak¿e dziêki determinacji radnej
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Stefanii K¹tnej i Danuty Jonak. Zaplanowane na 11 listopada 2020 roku ods³oniêcie pomnika,
ze wzglêdu na pandemiê, przesuniêto na inny termin.
11 listopada 2020 r. - w Komornikach uroczyœcie ods³oniêto, ufundowan¹ przez Urz¹d
Gminy, tablicê upamiêtniaj¹c¹ powstañców wielkopolskich walcz¹cych w wojnie polsko - bolszewickiej. Inspiratorem tego przedsiêwziêcia by³ Wójt Komornik - Jan Broda. Tablica, przy akceptacji proboszcza parafii pw. œw. Andrzeja Aposto³a Adama Skrzypczaka, zosta³a umieszczona na koœcielnym murze.
14 listopada 2020 r. - w ramach obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci uczniowie z m³odzie¿owego klubu Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego przy Zespole Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu zapalili znicze na miejscowym cmentarzu, na mogi³ach powstañców wielkopolskich oraz uczestników II wojny œwiatowej. Z powodu pandemii i zwi¹zanych z ni¹ obostrzeñ
akcja mia³a skromny charakter.
16 - 23 listopada 2020 r. - odby³o siê zdalne posiedzenie Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tematyka obrad dotyczy³a organizacji uroczystoœci wrêczenia Nagród Honorowych TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” oraz
propozycji dzia³añ, które Towarzystwo mog³oby podejmowaæ i inicjowaæ w okresie pandemii.
Zwrócono siê równie¿ z proœb¹ i apelem do wszystkich ogniw Towarzystwa o zachowanie
szczególnych œrodków ostro¿noœci w czasie realizacji ró¿nych przedsiêwziêæ, których nasilenie
przypadnie w czasie obchodów 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
18 listopada 2020 r. - w Szamocinie ods³oniêty zosta³ pami¹tkowy obelisk, ufundowany
przez miejscowych chórzystów w ho³dzie wielkiemu kompozytorowi i patriocie - Ignacemu Janowi Paderewskiemu. To dziêki staraniom pianisty i dzia³acza niepodleg³oœciowego, 100 lat temu, 19 stycznia 1920 roku Szamocin odzyska³ niepodleg³oœæ i zosta³ w³¹czony do Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie odby³o siê w ramach projektu „To ju¿ sto lat - Szamocin i Ignacy Jan
Paderewski - œwiêtujemy odzyskanie niepodleg³oœci!”, realizowanego przez TPPW
1918/1919, wspó³finansowanego ze œrodków Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego.

Z³o¿enie kwiatów pod pami¹tkowym obeliskiem poœwiêconym Ignacemu Janowi Paderewskiemu w Szamocinie
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5 grudnia 2020 r. - na ulicy Wroc³awskiej 18 w Poznaniu, pod tablic¹ poœwiêcon¹ marynarzom - powstañcom wielkopolskim, odby³y siê obchody 102. rocznicy utworzenia 4. kompanii i zaprzysiê¿enia bosmana Adama Bia³oszyñskiego na jej dowódcê. Uczestnicy uroczystoœci,
prowadzonej przez Jacka Krzy¿añskiego z Ko³a Rodzin Marynarzy - Powstañców Wielkopolskich, z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze pamiêci. Rekonstruktorzy w mundurach z tamtego okresu zaci¹gnêli wartê honorow¹, a Robert Przybysz zaprezentowa³ wykonany w³asnorêcznie sztandar, wzorowany na oryginalnej chor¹gwi 4. kompanii Adama Bia³oszyñskiego
z 1933 roku.

Uroczystoœæ przy Tablicy Marynarzy - Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu. Fot. G. Okoñski

7 grudnia 2020 r. - Kapitu³a Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”
og³osi³a tegorocznych laureatów. Sytuacja pandemiczna spowodowa³a koniecznoœæ odwo³ania
zaplanowanej uroczystoœci wrêczenia statuetek Dobosza i po³¹czenia jej z uroczystoœci¹ przysz³oroczn¹. (Czytaj wiêcej: str.184)
7 grudnia 2020 r. - z inicjatywy Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeprowadzona zosta³a akcja znakowania grobów powstañców wielkopolskich. W 70. rocznicê œmierci powstañca wielkopolskiego Mariana Kadowa, rodzina i cz³onkowie bydgoskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 umieœcili na jego grobie okolicznoœciow¹ tabliczkê. Tabliczka umieszczona zosta³a równie¿ przy grobie Józefa Grubczyñskiego, który by³
najd³u¿ej ¿yj¹cym powstañcem wielkopolskim w województwie kujawsko - pomorskiem.
Zmar³ w wieku 104 lat.
15 grudnia 2020 r. - na kwaterze powstañców wielkopolskich w Œrodzie Wlkp. z³o¿one
zosta³y prochy Alfreda Milewskiego i jego ¿ony Sabiny. W ten symboliczny sposób dowódca
1. kompanii œredzkiej wróci³ po 88 latach do swoich ¿o³nierzy. Uroczystoœæ przygotowywana
jeszcze w 2019 roku mia³a mieæ bardzo uroczysty charakter, niestety pandemia pokrzy¿owa³a plany. Przy udziale ks. kanonika Janusza Œmigla - proboszcza œredzkiej kolegiaty, starosty
œredzkiego Ernesta Iwañczuka, przewodnicz¹cego Rady Miasta Paw³a Wullerta, burmistrza
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Piotra Mielocha, pocztu sztandarowego chor¹gwi - repliki 1. kompanii œredzkiej, wystawionego przez m³odzie¿ œredzkiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im Powstañców Wielkopolskich
i Zarz¹d Stowarzyszenia Rodzin Powstañców Wielkopolskich w Œrodzie Wlkp., w skromnej
oprawie, ale podnios³ej atmosferze, urny z³o¿ono na œredzkiej ziemi.

Uroczystoœæ na kwaterze powstañców wielkopolskich w Œrodzie Wlkp. Fot. Studio Fotograficzne Koz³owski

16 grudnia 2020 r. - w ramach obchodów 102. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w œredzkim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Powstañców Wielkopolskich
przeprowadzono wywiad z Mari¹ Mielcarzewicz - prezesem Stowarzyszenia Rodzin
Powstañców Wielkopolskich. W tym celu zamieniono jedn¹ z sal w studio telewizyjne.
Wywiad, dotycz¹cy kwestii zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim i kultywowaniem o nim
pamiêci, przeprowadzili Zosia KuŸniewska i Jakub Pruchniewicz, a nad ca³oœci¹ od strony
technicznej czuwa³ Dima Malinowski - równie¿ uczneñ tego liceum. Fragment wywiadu
zamieszczono na profilu facebookowym œredzkiego LO, z linkiem do ca³ego wywiadu na
YouTube.
17 grudnia 2020 r. - na Cmentarzu Górczyñskim w Poznaniu przedstawiciele Ko³a
Miejskiego TPPW nr 1 Poznañ z³o¿yli wi¹zankê kwiatów oraz zapalili znicze na mogile
powstañców wielkopolskich i ¿o³nierzy Wojsk Wielkopolskich. Ze wzglêdu na zalecenia
epidemiczne w spotkaniu wziê³a udzia³ ograniczona iloœæ osób. W ubieg³ych latach
uroczystoœæ by³a wspó³organizowana przez m³odzie¿ z pobliskiego Gimnazjum im.
Lotnictwa Polskiego.
18 grudnia 2020 r. - tegoroczne obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w zwi¹zku
z zagro¿eniem epidemicznym, zorganizowane zosta³y w Chomêcicach w formie online.
Wydarzenie przygotowa³y Anna Golczak - dyrektor Szko³y Podstawowej im. Arkadego
Fiedlera, Dorota Trocha - radna gminy i so³tys tej miejscowoœci. Do Wiejskiego Domu Kultury
"KoŸlak" zaproszono Bogdana Czerwiñskiego - regionalistê i historyka, by³ego dyrektora
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Muzeum Regionalnego w Stêszewie, który przez Internet przekaza³ uczniom szko³y w
Chomêcicach wiedzê na temat powstania. Widzowie obejrzeli równie¿ przygotowane
materia³y, ukazuj¹ce miejsca zwi¹zane z powstañczymi wydarzeniami oraz poznali sylwetkê
pu³kownika Andrzej Kopy, jednego z powstañczych dowódców. Rozmowê prowadzi³a
Agnieszka Bartkowiak, nauczycielka z Chomêcic. Historyk odpowiedzia³ na wiele, zadawanych
przez uczniów, pytañ dotycz¹cych bohatera i jego rodziny. Uczniowie natomiast
zaprezentowali piosenki ¿o³nierskie.
19 grudnia 2020 r. - rocznicowe obchody rozpocz¹³ Oddzia³ Lubuski TPPW. Poœwiêcony
pamiêci powstañców wielkopolskich obelisk na cmentarzu we Wschowie zosta³ wzbogacony
o figurê or³a wzbijaj¹cego siê do lotu. Pod obeliskiem z³o¿one zosta³y wieñce i zapalone znicze.
22 grudnia 2020 r. - w œredzkim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Powstañców
Wielkopolskich odby³y siê, zorganizowane w formie zdalnej, g³ówne uroczystoœci z okazji Dnia
Patrona. Ka¿da klasa z wychowawc¹ i zaproszonymi nauczycielami obejrza³a na platformie
internetowej film z materia³ami o Powstaniu Wielkopolskim (prezentacjê, pieœni patriotyczne,
wiersze, komiks i na zakoñczenie "Rotê"). Film zosta³ przygotowany przy bardzo du¿ym
zaanga¿owaniu uczniów i nauczycieli (monta¿ Natalia Olkiewicz). Wiele nagrañ powstawa³o w
szkole. Odbywa³y siê w niej próby chóru, nagrywano narracjê do prezentacji o Powstaniu
Wielkopolskim, recytacje oraz animacjê fragmentu komiksu "Opowieœæ graficzna o Powstaniu
Wielkopolskim" W. Tkaczyka i T. Tomaszewskiego. Nad ca³oœci¹ czuwali nauczyciele:
Agnieszka Kaczmarek, Natalia Olkiewicz, Ewelina Otworowska, Marlena Szymañska,
S³awomir Brambor i Dominik Leszczyñski.
27 grudnia 2020 r. - w Poznaniu, tradycyjnie ju¿ o godz. 16.40, zawy³y syreny
symbolizuj¹ce wybuch Powstania Wielkopolskiego i rozpoczynaj¹ce g³ówn¹ uroczystoœæ
przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. Po odegraniu przez orkiestrê wojskow¹
hymnu, g³os zabra³ marsza³ek Marek WoŸniak, który w imieniu organizatorów - Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego i Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego powita³ zebranych przed pomnikiem oraz ogl¹daj¹cych transmisjê za poœrednictwem sieci
internetowej. Przedstawi³, skromniejszy z racji pandemii, przebieg tegorocznych uroczystoœci, w du¿ej czêœci przeniesionych do przestrzeni wirtualnej. W swoim wyst¹pieniu mówi³ m. in. o wyzwaniach, jakie dzisiaj staj¹ przed nowoczesnym spo³eczeñstwem. Przypomnia³ równie¿ udzia³ i zas³ugi Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wyst¹pienia
Marsza³ka z³o¿ono pod pomnikiem wieñce i kwiaty. Wieniec od wszystkich Wielkopolan
z³o¿yli organizatorzy - przedstawiciele samorz¹du województwa wielkopolskiego i TPPW
wraz z przedstawicielami administracji rz¹dowej, samorz¹dów Poznania i powiatu poznañskiego. Delegacje z³o¿y³y tak¿e wieñce w imieniu Prezesa Rady Ministrów i Garnizonu Poznañ. Nastêpnie indywidualnie sk³adali kwiaty parlamentarzyœci, przedstawiciele instytucji
i organizacji. G³ówn¹ uroczystoœæ poprzedzi³a chwila zadumy nad grobami gen. Stanis³awa
Taczaka - pierwszego dowódcy powstania oraz p³k. Wincentego Wierzejewskiego na
Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan na Wzgórzu œw. Wojciecha, a tak¿e w innych miejscach pamiêci. Na poznañskim Starym Rynku pojawili siê u³ani z Towarzystwa By³ych ¯o³nierzy i Przyjació³ 15. Pu³ku U³anów Poznañskich. Muzea by³y zamkniête, lecz przed
Odwachem mo¿na by³o obejrzeæ wystawê z niepublikowanymi, prywatnymi zdjêciami
Ignacego Jana Paderewskiego. W telewizji i na stronie www.27grudnia.pl mia³a te¿ miejsce
premiera filmu "Zwyciêstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919". Uroczystoœci
rocznicowe odby³y siê równie¿ w wielu innych miastach województwa wielkopolskiego,
kujawsko - pomorskiego i lubuskiego.
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27 grudnia 2020 r. - przedstawiciele Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego,
wraz z harcerzami reprezentuj¹cymi Komendê Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP, oddali ho³d
skautom - uczestnikom Powstania Wielkopolskiego. Zapalono znicze m. in.: przed pomnikiem
poœwiêconym bohaterom walk o niepodleg³oœæ w latach 1918-1920 na Cytadeli, na Skwerze
im. Jana i Wincentego Wierzejewskich, na Skwerze Skautów - Powstañców Wielkopolskich,
na ul. œw. Marcin przed dawn¹ siedzib¹ sztabu powstañczego w hotelu „Royal” oraz siedzib¹
Naczelnej Rady Ludowej, a tak¿e przed hotelem „Bazar”, sk¹d przemawia³ Ignacy J. Paderewski. Znicze pamiêci zapalono równie¿ na Polanie Harcerskiej na poznañskiej Malcie, przed pomnikiem harcerzy poleg³ych w walkach o niepodleg³oœæ w latach 1918-1920. W sk³ad delegacji weszli: w imieniu TPPW - Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddzia³u Wielkopolskiego
TPPW, a w imieniu ZHP - hm. Tomasz Kujaczyñski, komendant Chor¹gwi Wielkopolskiej
i phm. Piotr Pers wraz z cz³onkami dru¿yny reprezentacyjnej ZHP.

Pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu kwiaty z³o¿yli przedstawiciele samorz¹du
województwa wielkopolskiego i TPPW wraz z przedstawicielami administracji rz¹dowej,
samorz¹dów Poznania i powiatu poznañskiego. Fot. Robert Unruh

27 grudnia 2020 r. - delegacja Ko³a Rodzin Marynarzy - Powstañców Wielkopolskich
uczci³a pamiêæ bohaterskich powstañców, sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów i zapalaj¹c znicze w
miejscach pamiêci: przed obeliskiem poœwiêconym powstañcom wielkopolskim przy Krzy¿u
Milenijnym w Luboniu, na skwerze przy ul. Powstañców Wielkopolskich; w Poznaniu pod
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Marynarzy - Powstañców na ul. Wroc³awskiej 18 i przy Pomniku
Zdobywców Lotniska £awica- Poznañ.
27 grudnia 2020 r. - w 102. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w³adze
Bydgoszczy, cz³onkowie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego i przedstawiciele
Wojska Polskiego uczcili ten dzieñ, sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów i zapalaj¹c znicze na Grobie
Nieznanego Powstañca Wielkopolskiego.
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Uroczystoœæ przed Grobem Nieznanego Powstañca Wielkopolskiego w Bydgoszczy. Fot. Adam Gajewski

27 grudnia 2020 r. - 102. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego mieszkañcy Skoków uczcili z³o¿eniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed tablicami pami¹tkowymi z nazwiskami ponad stu uczestników powstania, pochodz¹cych z tego miasta. Uroczystoœæ przed wejœciem na cmentarz parafialny zorganizowa³o Ko³o TPPW 1918/1919 w Skokach, a kanw¹ dla
wyst¹pienia prezesa Ko³a - Krzysztofa Jachny by³y wspomnienia spisane w latach 70. ubieg³ego
wieku przez jednego z powstañców - Karola Kie³czewskiego. Drug¹ czêœæ uroczystoœci stanowi³a msza œwiêta w koœciele pw. œw. Miko³aja Biskupa w Skokach, odprawiona w intencji poleg³ych i zmar³ych powstañców oraz œp. Anny Kujawy, pe³ni¹cej przez wiele lat funkcjê wiceprezeski skockiego Ko³a. Na zakoñczenie uroczystoœci Piotr Stachecki - cz³onek Zarz¹du G³ównego TPPW wrêczy³ zas³u¿onym cz³onkom Ko³a medale „Wierni Tradycji”. Udekorowani nimi
zostali ks. Karol Kaczor, Zbigniew Kujawa i Krzysztof Migasiewicz. Medale s¹ wyrazem uznania za wieloletni wk³ad wyró¿nionych osób w upamiêtnianie Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 oraz udzia³u w nim powstañców z gminy Skoki i powiatu w¹growieckiego.
27 grudnia 2020 r. - ¿erkowskie obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainicjowane zosta³y odezw¹ Ko³a TPPW w ¯erkowie oraz Urzêdu Miasta i Gminy
w ¯erkowie. Na portalu miejskim zaapelowano do mieszkañców, by - w zwi¹zku z obowi¹zuj¹cymi ograniczeniami pandemicznymi - do tegorocznych obchodów przy³¹czyli siê poprzez
wywieszenie flag. Z tych w³aœnie powodów, równie¿ i ¿erkowskie uroczystoœci rocznicowe
mia³y symboliczny charakter. O godz. 11.30 na tamtejszym rynku, kwiaty pod pomnikiem
poleg³ych i pomordowanych mieszkañców z³o¿y³o Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
¯erkowie, oddaj¹c równie¿ w ho³dzie powstañcom salwê honorow¹. W samo po³udnie pod
pomnikiem wi¹zanki kwiatów z³o¿yli przedstawiciele gminnych i powiatowych w³adz
samorzadowych. Z ramienia Ko³a TPPW w ¯erkowie kwiaty z³o¿yli: prezes Ko³a Robert Rogacki wraz z zastêpc¹ Barbar¹ Urbañsk¹. Tradycyjnie ju¿ znicz pamiêci pod pomnikiem postawi³a uczestniczka Poznañskiego Czerwca'56 - Aleksandra Banasiak, znana jako „siostra Awana”. Dalszy ci¹g uroczystoœci mia³ miejsce na lgowskim cmentarzu, gdzie delegacje w³adz samorz¹dowych i Ko³a TPPW w ¯erkowie z³o¿y³y kwiaty na mogile majora Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga - dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego oraz na grobie poleg³ych mieszkañców ziemi lgowskiej. Do Lgowa uda³a siê równie¿ delegacja 33. Wielopozio-
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mowej Dru¿yny Harcerskiej im. M. Kopernika w ¯erkowie, która na grobie majora Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga, postawi³a znicz pamiêci. Harcerze zapalili równie¿ znicze na grobach powstañców i pod tablic¹ pami¹tkow¹ na œcianie kaplicy cmentarnej. ¯erkowskie obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zakoñczy³ o godz. 16.40 dŸwiêk syren,
czym oddano ho³d bohaterom zwyciêskiego zrywu.
27 grudnia 2020 r. - mia³y miejsce obchody 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
w województwie lubuskim. Na cmentarzu w Gorzowie Wlkp. z³o¿ono wieñce pod symbolicznym obeliskiem. Kwiaty z³o¿ono tak¿e na - odnowionym dziêki zaanga¿owaniu IPN - grobie
powstañca Micha³a Sobczaka. Na uroczystoœciach by³a obecna tak¿e delegacja Lubuskiego
Urzêdu Wojewódzkiego. Micha³ Sobczak bra³ udzia³ w walkach o Budzyñ i Chodzie¿. Uczestniczy³ równie¿ w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1933 roku zosta³ cz³onkiem Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich. Po II wojnie œwiatowej zamieszka³ w Gorzowie Wlkp., gdzie podj¹³ pracê w Lasach Pañstwowych. W tym samym dniu uroczystoœci rocznicowe odby³y siê
w Zielonej Górze pod pomnikiem Dobosza oraz przy obelisku na miejscowym cmentarzu,
a tak¿e w Szprotawie-Wiechlicach, gdzie znajduje siê obelisk upamiêtniaj¹cy powstañców, osadzonych póŸniej w niemieckim obozie jenieckim. Delegacje kó³ TPPW z województwa lubuskiego upamiêtni³y 102. rocznicê Powstania Wielkopolskiego równie¿ w innych miejscach pamiêci w: Babimoœcie, Kargowej, Kroœnie Odrzañskim, Nowej Soli, Sulechowie i ¯aganiu. Ko³o
TPPW nr 5 w Zielonej Górze wspó³organizowa³o tradycyjne „Wypominki powstañcze”. Delegacja Ko³a zapali³a tak¿e znicze na grobach powstañców, którzy po wojnie osiedlili siê w Zielonej Górze.

Z³o¿enie kwiatów na odnowionym grobie powstañca wielkopolskiego na cmentarzu w Gorzowie Wlkp.
Fot. M. Klisiñski

27 grudnia 2020 r. - przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz organizacji pozarz¹dowych z³o¿yli wi¹zanki kwiatów przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu. Tego dnia zapalono znicze tak¿e na cmentarzach na terenie gminy, na których spoczywaj¹ polegli powstañcy oraz kombatanci zrywu powstañczego. W holu
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Nowotomyskiego Oœrodka Kultury przeprowadzona zosta³a 9. edycja patriotycznej zbiórki
krwi „Krew za krew”. W koœciele parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji wszystkich poleg³ych i zmar³ych powstañców wielkopolskich. Wœród placówek oœwiatowych odœwiêtn¹ dekoracj¹ wyró¿ni³a siê I Akademicka Szko³a
Podstawowa w Nowym Tomyœlu, której spo³ecznoœæ piêknie j¹ udekorowa³a, a w ramach pó³kolonii przygotowa³a powstañcze warsztaty. Szko³a jest od lat inicjatorem wielu przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z utrwalaniem pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim.
27 grudnia 2020 r. - rocznicowe obchody w Szczecinie, tradycyjnie ju¿, rozpoczê³a uroczystoœæ pod tablic¹ edukacyjno-pami¹tkow¹ „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” wmurowan¹ ku czci ¿o³nierzy Powstania Wielkopolskiego, którzy w latach czterdziestych osiedlili siê na
terenie Pomorza Zachodniego. Z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i zatkniêto flagi powstañcze. Nastêpnie - w lokalu Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Szczecinie przy ul. Dworcowej
6 - odby³o siê uroczyste spotkanie cz³onków i sympatyków szczeciñskiego Ko³a Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. W koœciele garnizonowym pw. œw. Wojciecha odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji wszystkich poleg³ych i zmar³ych ¿o³nierzy Powstania Wielkopolskiego oraz zmar³ych cz³onków Ko³a TPPW w Szczecinie. W kruchcie koœcio³a pod tablic¹
„Dla upamiêtnienia czynu zbrojnego Powstañców Wielkopolskich 1918-1919” z³o¿ono kwiaty i zatkniêto flagi. W obchodach, oprócz cz³onków i kandydatów szczeciñskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, udzia³ wziêli sympatycy z organizacji wspó³pracuj¹cych w ramach szczeciñskiego Porozumienia Œrodowisk Patriotycznych.

Delegacja szczeciñskiego Ko³a TPPW z prezesem Andrzejem Lindeckim podczas uroczystoœci
pod pami¹tkow¹ tablic¹. Fot. Pawe³ Bendkowski

27 grudnia 2020 r. - dla uczczenia 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
przedstawiciele koŸmiñskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z³o¿yli
wi¹zankê kwiatów i zapalili znicz przy grobie powstañców wielkopolskich na koŸmiñskim
cmentarzu.
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28 grudnia 2020 r. - w Warszawie, podobnie jak od wielu lat, przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza kwiaty z³o¿y³a delegacja organizatorów powstañczych uroczystoœci rocznicowych,
w sk³ad której weszli m. in.: Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego - Marek WoŸniak, Wicemarsza³ek Wojciech Jankowiak, Jacek Bogus³awski - cz³onek ZWW, prezes Zarz¹du G³ównego TPPW - Tadeusz Musia³ i prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW - Wawrzyniec Wierzejewski. W imieniu wszystkich uczestników uroczystoœci marsza³ek Marek WoŸniak dokona³ wpisu do pami¹tkowej ksiêgi: „W ho³dzie Nieznanemu ¯o³nierzowi w 102. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Nastêpnie poznañska delegacja uda³a siê na Pow¹zki, by
oddaæ ho³d bohaterom walk przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich i Œl¹skich. Z³o¿ono tak¿e kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleñskiej oraz na „³¹czce”, gdzie spoczywaj¹ szcz¹tki zamordowanych przez UB ¿o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego z lat
1948-1955. Ze wzglêdu na ograniczenia spowodowane epidemi¹ koronawirusa delegacje kó³
Towarzystwa, tradycyjnie uczestnicz¹ce w poprzednich latach w uroczystoœciach, odda³y - tego samego dnia, ale w terminach nie koliduj¹cych z g³ówn¹ uroczystoœci¹ - ho³d bohaterom Powstania Wielkopolskiego. M. in. tego samego dnia przedstawiciele Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Pi³sudskiego oraz Stowarzyszenia Mi³oœników Historii
Wojskowoœci wraz z cz³onkiem Prezydium ZG TPPW 1918/1919 dr. Zdzis³awem Koœciañskim uczcili pamiêæ powstañców wielkopolskich, sk³adaj¹c wieñce i znicze od delegacji i samorz¹dów powiatu wolsztyñskiego pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na Cmentarzu
Wojskowym na Pow¹zkach, na Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie, w kwaterze na
„³¹czce”, przy œcianie œmierci w Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych i WiêŸniów Politycznych PRL.
28 grudnia 2020 r. - ze wzglêdu na og³oszony stan epidemiczny Prezydent Miasta Gniezna
Tomasz Budasz zaapelowa³, aby przypadaj¹c¹ w tym dniu 102. rocznicê wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w GnieŸnie, uczciæ indywidualnie. Bior¹c pod uwagê tê proœbê, delegacja Krêgu Starszyzny Harcerskiej „Bezimienni” z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów przy Pomniku Powstañców

Kwiaty przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie sk³ada Zdzis³aw Koœciañski - cz³onek ZG TPPW.
Fot. Rozalia Kaczmarek
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Wielkopolskich, na cmentarzu œw. Piotra. Harcmistrz Aleksander Sekulski w krótkim wyst¹pieniu wspomnia³ o spoczywaj¹cych w tym miejscu skautach, pochodz¹cych z ziemi gnieŸnieñskiej, poleg³ych w walkach powstañczych pod Rynarzewem i Inowroc³awiem. Natomiast pod
Pomnikiem Harcerskiej Pamiêci na Skwerze Orl¹t Lwowskich podniesiono flagê powstañcz¹
oraz zapalono znicz z symbolem harcerskim.
5 stycznia 2021 r. - uczczono pamiêæ powstañców wielkopolskich, którzy 102 lata temu zdobyli poznañskie lotnisko na £awicy oraz halê Zeppelina na Winiarach. Przejêto wówczas w du¿ej iloœci sprzêt lotniczy i samoloty, co umo¿liwi³o sformowanie lotnictwa odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej. Wydarzenie to da³o pocz¹tek polskiemu lotnictwu wojskowemu. Zdobycie lotniska na £awicy wieñczy³o zajêcie przez powstañców Poznania i zakoñczenie walk o miasto. Ze
wzglêdu na pandemiê koronawirusa uroczystoœci mia³y skromniejszy charakter ni¿ w latach
ubieg³ych. Kwiaty i znicze by³y sk³adane w ci¹gu ca³ego dnia przez delegacje Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz delegacjê Prezydenta Miasta Poznania. Tradycyjnie o godz. 12.00 wi¹zanki kwiatów zosta³y z³o¿one przez organizatorów
dorocznych uroczystoœci: Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznañskiego z prezes Barbar¹
Grzeœkowiak-Bocian i Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentowane przez Tadeusza Musia³a - prezesa Zarz¹du G³ównego i Wawrzyñca Wierzejewskiego - prezesa Oddzia³u Wielkopolskiego. Wartê przed obeliskiem upamiêtniaj¹cym zdobycie £awicy pe³nili cz³onkowie grupy rekonstrukcyjnej 4. Kompanii Marynarskiej, a w uroczystoœci wziê³a równie¿ udzia³, w mniejszym sk³adzie, grupa rekonstruktorów.
6 stycznia 2021 r. - w Przemêcie oddano ho³d powstañcom wielkopolskim, którzy 102 lata temu utworzyli kompaniê przemêck¹. W koœciele farnym odprawiona zosta³a msza œwiêta
za Ojczyznê. Wziê³y w niej udzia³ delegacje samorz¹dowców z gminy Wolsztyn, szkó³, organizacji spo³ecznych, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz harcerze z Dru¿yny Harcerskiej im. Ja-

Tadeusz Musia³ - prezes Zarz¹du G³ównego TPPW i Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego, w asyœcie grupy rekonstrukcyjnej 4. Kompanii Marynarskiej, przed obeliskiem na £awicy.
Fot. ze zbiorów B. Bocian
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na Paw³a II w Przemêcie. W obchodach uczestniczyli m. in.: Janusz Fr¹ckowiak - wójt Gminy
Przemêt, jego zastêpca Waldemar Kalitka oraz Antoni Fornalski - prezes przemêckiego Ko³a
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. G³ówna czêœæ uroczystoœci
odby³a siê na przemêckim Rynku. Pod pomnikiem z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze.
6 stycznia 2021 r. - w KoŸminie Wlkp. zorganizowano, nawi¹zuj¹ce do tradycji miêdzywojennej, obchody ku czci powstañców wielkopolskich walcz¹cych w baonie koŸmiñskim. W tym
roku, w zwi¹zku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi, zosta³y one zredukowane do
minimum. Ograniczy³y siê do z³o¿enia przez przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, cz³onków
TPPW i TMKW wi¹zanek kwiatów i zapaleniu zniczy przy g³azie poœwiêconym pamiêci bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919 oraz przy obelisku w Parku im. Powstañców
Wielkopolskich. Obelisk ods³oniêto w 2018 roku dla uczczenia bohaterów walk o odzyskanie
niepodleg³oœci i Powstania Wielkopolskiego. Wczeœniej, 27 grudnia 2020 roku, przedstawiciele koŸmiñskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z³o¿yli wi¹zankê
kwiatów i zapalili znicz przy grobie powstañców wielkopolskich na miejscowym cmentarzu.
Ponadto nauczyciele i uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie Wlkp. zrealizowali
w mniejszym gronie projekt edukacyjny, na który z³o¿y³y siê: prelekcja dra Piotra Osucha - historyka, cz³onka TPPW - na temat znaczenia Powstania Wielkopolskiego w walkach o wolnoœæ i udzia³u koŸmiñskich kompanii w powstaniu oraz oddanie ho³du powstañcom poprzez
zapalenie zniczy przy g³azie upamiêtniaj¹cym powstanie. Uczniowie przygotowali recytacje
wierszy patriotycznych. Odœpiewano „Marsyliankê Wielkopolsk¹”. Program ten zosta³ sfilmowany i zaprezentowany po feriach w wersji on-line ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Projekt prowadzi³a cz³onkini Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, polonistka Izabela Stanis³awska.
6 stycznia 2021 r. - w Pakoœci odby³y siê g³ówne uroczystoœci w ramach obchodów 102.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Ich organizatorami byli: Zygmunt Groñ - burmistrz Pakoœci, Miros³aw Gozdera - dyrektor Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich oraz
Ma³gorzata Dzióbkowska - prezes Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918 / 1919. W tym dniu rano mia³a miejsce uroczysta msza œwiêta w intencji poleg³ych i zmar³ych powstañców wielkopolskich oraz cz³onków ich rodzin, któr¹ odprawi³ o. Kamil Paczkowski. Po mszy œwiêtej z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym. Oprócz g³ównych organizatorów wi¹zanki kwiatów z³o¿yli: Micha³ Siembab - przewodnicz¹cy Rady Miasta, Joanna Zeme³ka - sekretarz Gminy Pakoœæ, radni
Rady Miejskiej, przedstawiciele grona pedagogicznego Szko³y Podstawowej im. Powstañców
Wielkopolskich, cz³onkowie Ko³a TPPW i mieszkañcy Pakoœci. W przygotowaniu tego wydarzenia uczestniczyli Jan Kurczewski i Krystyna Kasprzak. Ju¿ od koñca grudnia w Szkole Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich przywo³ywano pamiêæ o Powstaniu Wielkopolskim
i celebrowano Œwiêto Patrona. W tym szczególnie trudnym dla wszystkich roku, upamiêtnianie
dni zwi¹zanych z przebiegiem Powstania Wielkopolskiego przebiega³o inaczej ni¿ zwykle. Na
profilu szko³y na Facebooku transmitowano premierowy pokaz filmu „Zwyciêstwo. Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919” w re¿yserii Tadeusza Litowczenki i Dominiki Wójcik-Skolimowskiej
oraz pokazano uroczystoœæ odbywaj¹c¹ siê przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich
w Poznaniu. Zaprezentowano tak¿e wspomnienia z obchodów Œwiêta Patrona z poprzednich
lat. By³y to uroczyste apele, piêkne patriotyczne pieœni i wiersze w wykonaniu uczniów, a tak¿e
absolwentów szko³y. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, nagrali tak¿e szereg materia³ów,
które z³o¿y³y siê na ciekaw¹ tegoroczn¹ akademiê. Dziêki temu tradycja corocznego obchodzenia Œwiêta Patrona Szko³y, zapocz¹tkowana w 1975 roku, zosta³a podtrzymana.
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Z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Pakoœci
Fot. Katarzyna Lewandowska

8 stycznia 2021 r. - w Mia³ach, w sercu Puszczy Noteckiej, przed pomnikiem upamiêtniaj¹cym powstañców wielkopolskich, przedstawiciele lokalnej spo³ecznoœci oddali czeœæ Wielkopolanom, którzy w latach 1918-1920, z wielkim poœwiêceniem walczyli o powrót swej ma³ej Ojczyzny w granice Rzeczypospolitej. By³o to bezpoœrednie nawi¹zanie do 102. rocznicy zdobycia Mia³ów przez dru¿ynê powstañcz¹ z Wronek i 101. rocznicy w³¹czenia (po wejœciu w ¿ycie traktatu wersalskiego) po³udniowo-zachodniej Wieleñszczyzny do odrodzonego pañstwa
polskiego. W skromnej uroczystoœci, na której wymiar wp³ynê³y ograniczenia zwi¹zane ze
zwalczaniem pandemii, wziêli udzia³: El¿bieta Rybarczyk - burmistrz Wielenia, Anna Pani¹czyk
- dyrektor Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Mia³ach, dyrektorzy - seniorzy Mieczys³aw Hudziñski (wraz z ma³¿onk¹ Wand¹) i Jan Pawe³czyk, Przemys³aw Grzeœkowiak - dyrektor Samorz¹dowej Administracji Oœwiatowej w Wieleniu, Marek Doczekalski wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Wieleniu i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego
w Mia³ach, Henryk Korpys -so³tys Mia³ów, Olga Nowicka i Weronika Haufa - Dworzyñska przedstawicielki Rady Rodziców, nauczycielki - Joanna Ignaszak, Marzena Piechowiak i Magdalena S³abig, pracownice obs³ugi - Zofia Gogo³ek i Dorota Kapczyñska, a tak¿e Arkadiusz S³abig
- prezes mialskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Po
odczytaniu Apelu Pamiêci, przywo³uj¹cego ponad piêædziesiêciu mieszkañców Mia³ów, Mê¿yka i Bia³ej, którzy s³u¿yli w ochotniczych dru¿ynach powstañczych i regularnych oddzia³ach Armii Wielkopolskiej, z³o¿ono symboliczne wi¹zanki przed pomnikiem, którym opiekuje siê miejscowa Szko³a Podstawowa, nosz¹ca zaszczytne imiê Powstañców Wielkopolskich. Uroczyste
spotkanie zakoñczy³o siê krótk¹ dyskusj¹ na temat pielêgnowania tradycji patriotycznych
w Mia³ach i planów poszerzenia edukacji regionalnej w gminie Wieleñ.
11 stycznia 2021 r. - w ¯ninie oddano ho³d powstañcom wielkopolskim. Zbigniew Jaszczuk
- Starosta ¯niñski, Andrzej H³ond - wicestarosta oraz przedstawiciele ¿niñskiej „Jedynki”: Marek Orzechowski - dyrektor szko³y, Wojciech Urbanowski - nauczyciel, Rados³aw (absolwent
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Szko³y Podstawowej nr 1 w ¯ninie, obecnie uczeñ I LO w ¯ninie) i Staœ Urbanowscy wraz z delegacj¹ ¿niñskiego ko³a TPPW w sk³adzie - Zbigniew Zwierzykowski, Kazimierz Pietrzyñski,
Leszek Dolaciñski, Miros³aw Pilarski, Marek Wilgórski, £ukasz Naliwajski z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze na grobie poleg³ych powstañców wielkopolskich, upamiêtniaj¹c tym samym
102. rocznicê zwyciêskiej bitwy, która mia³a miejsce 11 stycznia 1919 roku.
11 stycznia 2021 r. - w Mia³ach odby³ siê II Powiatowy Konkurs Historyczny „Powstañczym
szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej”. Organizacji konkursu, podobnie jak w ubieg³ych latach,
podjê³a siê Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Mia³ach, wraz z mialskim
Ko³em Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Niniejsze przedsiêwziêcie, nawi¹zuj¹ce do 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, by³o adresowane do m³odzie¿y z klas VI-VIII szkó³ podstawowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Na „powstañczy
zew z serca Puszczy Noteckiej” odpowiedzia³o 28 uczniów reprezentuj¹cych osiem placówek
edukacyjnych. M³odzie¿ musia³a wykazaæ siê wiedz¹ na temat dziejów Wielkopolan w wid³ach
Warty i Noteci pod zaborami i w okresie odzyskiwania niepodleg³oœci w latach 1918-1920.
W tym roku, ze wzglêdu na ograniczenia zwi¹zane z pandemi¹, konkurs mia³ wyj¹tkowo formê testu on-line. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Feliks £aszcz - starosta powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego, Anna Pani¹czyk - dyrektor Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Mia³ach oraz dr hab. Arkadiusz S³abig - prezes mialskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Honorowy patronat nad konkursem sprawowa³y: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, Zarz¹d G³ówny i Zarz¹d Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 oraz Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu. Instytucj¹, która wspar³a dzia³ania organizatorów by³
Bank Spó³dzielczy w Wieleniu.
11 stycznia 2021 r. - w Szubinie obchodzono 102. rocznicê Powstania Wielkopolskiego
i wyzwolenia miasta. Pod Pomnikiem - Mogi³¹ Powstañców Wielkopolskich przedstawiciele
w³adz miasta, duchowieñstwa, seniorów, jednostek sportowych i kulturalno - oœwiatowych
z³o¿yli wieñce i zapalili znicze pamiêci. W tym samym dniu delegacja szubiñskiego Ko³a TPPW
1918/1919 z³o¿y³a wi¹zankê i zapali³a znicze na szubiñskim cmentarzu, pod Pomnikiem Ofiar
Zbrodni Hitlerowskich. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego 1918 / 1919 w Szubinie i Muzeum Ziemi Szubiñskiej byli organizatorami
konkursu plastycznego „Pomnik nad Mogi³¹ Powstañców Wielkopolskich w Szubinie”. Ponadto ukaza³o siê okolicznoœciowe wydawnictwo upamiêtniaj¹ce odbudowê Pomnika - Mogi³y Powstañców Wielkopolskich 1918/1919 na szubiñskim cmentarzu.
12 - 13 stycznia 2021 r. - w I Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Tomyœlu odby³y siê „warsztaty powstañcze”, które poprowadzi³ dr Zdzis³aw Koœciañski - cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW, przewodnicz¹cy Komisji Historycznej. Tematem wiod¹cym
by³a postaæ Ignacego Jana Paderewskiego. Obok piêknej dekoracji szko³y, nawi¹zuj¹cej do Powstania Wielkopolskiego, dla krzewienia „ducha powstañczego” wykorzystano ciekawostki
i artefakty z epoki.
19 stycznia 2021 r. - w goœcinnej Sali Szlachty Wielkopolskiej w Poznaniu odby³a siê skromna uroczystoœæ, podczas której uhonorowano zas³u¿onych dla Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych oraz Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Medalem „Za wybitne zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
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i By³ych WiêŸniów Politycznych” odznaczony zosta³ m. in. dr Zdzis³aw Koœciañski - cz³onek
Prezydium ZG TPPW 1918/1919, który zabra³ równie¿ g³os w imieniu odznaczonych. Wrêczone medale stanowi¹ nagrodê za wzorow¹ i ofiarn¹ dzia³alnoœæ statutow¹ i osobiste zaanga¿owanie w krzewieniu wartoœci patriotycznych, zwi¹zanych z tradycjami Wojska Polskiego.
20 stycznia 2021 r. - w Kroœnie Odrzañskim uczczono pamiêæ powstañców wielkopolskich.
Obostrzenia dotycz¹ce zgromadzeñ zmusi³y do zachowania daleko id¹cej ostro¿noœci w organizowaniu rocznicowych uroczystoœci. Delegacja wojskowego Ko³a PTTK z prezes Danut¹
Cierpisz i cz³onkami Ko³a TPPW 1918/1919, w rocznicê przybycia pierwszych wiêŸniów, zapali³a znicze przed obeliskiem na terenie by³ego obozu, w którym przebywali miêdzy innymi
powstañcy wielkopolscy wziêci do niewoli w walkach o Kargowê i Babimost. Wczeœniej, 27
grudnia 2020 roku, przy tym obelisku, zapalaj¹c znicze pamiêci, odda³a ho³d powstañcom delegacja cz³onków Ko³a TPPW w Kroœnie Odrzañskim w sk³adzie: Janusz Kamerdu³a - prezes
oraz Roman Ratajczak i Jerzy Gaudyn.
13 lutego 2021 r. - 12. Dru¿yna Starszoharcerska „Horyzont” z Nowego Tomyœla zorganizowa³a grê miejsk¹, nawi¹zuj¹c¹ w swej tematyce do Powstania Wielkopolskiego. Dru¿yny
uczestnicz¹ce w imprezie, musia³y rozwi¹zaæ przygotowane przez organizatorów zadania na
siedmiu punktach, rozlokowanych na terenie Nowego Tomyœla. Ca³oœæ gry koordynowana by³a w sposób zdalny. Zespó³ Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu reprezentowany by³ przez cz³onków M³odzie¿owego Klubu Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego: Franciszka
Rolla, Jakuba Gryniê oraz goœcinnie przez nowotomyskiego harcerza - Wawrzyñca Matulê.
Ka¿dy z uczestników móg³ sprawdziæ swoj¹ wiedzê na temat przebiegu powstania, jego dowódców oraz poznaæ w Nowym Tomyœlu miejsca zwi¹zane z wydarzeniami sprzed 102 lat.
Uczestnicy gry miejskiej otrzymali okolicznoœciowe dyplomy.
15 - 19 lutego 2021 r. - dla upamiêtnienia rozejmu w Trewirze z 16 lutego 1919 roku, który zakoñczy³ Powstanie Wielkopolskie, w Szkole Podstawowej w Zaniemyœlu odby³y siê poœwiêcone powstaniu lekcje dla uczniów klas IV - VIII. Z racji obowi¹zuj¹cej wówczas nauki zdalnej, w formie online przeprowadzone zosta³y tak¿e dwa konkursy poœwiêcone tematyce powstañczej,. Pytania konkursowe dotyczy³y udzia³u zaniemyœlan w Powstaniu Wielkopolskim
oraz upamiêtnienia tego zrywu na terenie miejscowoœci. W konkursie wziê³o udzia³ 38
uczniów. Wœród uczestników konkursu znajdowa³y siê praprawnuki powstañców wielkopolskich.
16 lutego 2021 r. - w samo po³udnie, gdy zabrzmia³ hejna³ ze ¿niñskiej baszty, rozpoczê³y
siê uroczystoœci ods³oniêcia pomnika W³adys³awa Lewandowskiego - powstañca wielkopolskiego, który zgin¹³ nad brzegiem G¹sawki. Ods³oniêcia pomnika dokonali: Jacek Pietraszko wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Kujawsko - Pomorskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 i Rados³aw Urbanowski - prawnuk powstañca wielkopolskiego.
Ksi¹dz dziekan Tadeusz Nowak - proboszcz parafii pw. œw. Floriana poœwiêci³ figurê, a wszyscy
zebrani odmówili modlitwê w intencji powstañców wielkopolskich. Dyrektor szko³y Marek
Orzechowski przybli¿y³ goœciom historiê powstania pomnika, wykonanego z drewna lipy, która przez wiele lat ros³a w bezpoœrednim s¹siedztwie miejscowej szko³y. Gdy siê tak bardzo rozros³a, ¿e zagra¿a³a uszkodzeniem dachu sali gimnastycznej, podjêto trudn¹ decyzjê o jej usuniêciu. To z jej drewna powsta³a rzeŸba postaci W³adys³awa Lewandowskiego. RzeŸbiarzem, który podj¹³ siê tego zadania by³ Eugeniusz Izdebski, a po jego œmierci prace dokoñczy³ £ukasz Napiera³a. Przy tej okazji cz³onkowie pocztu sztandarowego ¿niñskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919: £ukasz Naliwajski, Marek Wilgórski i Leszek
Dolaciñski zostali odznaczeni Medalem TPPW „Wierni Tradycji”.
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21 lutego 2021 r. - z inicjatywy Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
w ¯erkowie i przy wspó³pracy z Urzêdem Miasta i Gminy w ¯erkowie, zorganizowane zosta³y obchody 152. rocznicy urodzin dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego, mjra Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga oraz 102. rocznicy rozejmu w Trewirze, koñcz¹cego Powstanie Wielkopolskie. Z tej okazji w koœciele pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny we Lgowie odprawiona zosta³a rocznicowa msza œwiêta. Nabo¿eñstwo odprawi³ i homiliê
wyg³osi³ ks. proboszcz Przemys³aw Kubiak. Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce obostrzenia zwi¹zane z pandemi¹, ograniczono iloœæ zaproszonych pocztów sztandarowych i delegacji. Ostatecznie w uroczystoœci udzia³ wzi¹³ poczet sztandarowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w ¯erkowie oraz delegacje w³adz samorz¹dowych Miasta i Gminy ¯erków z burmistrzem Micha³em
Surm¹, Rady Powiatu Jarociñskiego z radnym Jackiem Jêdraszczykiem, 16. Jarociñskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. bryg. S. Taczaka ze starszym chor¹¿ym sztabowym Maciejem Piekarskim, so³ectwa Lgów z so³tysem Romanem Grzegorkiem oraz Ko³a Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w ¯erkowie z prezesem Robertem Rogackim. Dalsza
czêœæ obchodów przenios³a siê na przykoœcielny cmentarz, gdzie przy kwaterze Gorzeñskich
i Skar¿yñskich ksi¹dz proboszcz Przemys³aw Kubiak przewodniczy³ modlitwie za duszê majora Gorzeñskiego i jego podkomendnych. Nastêpnie przy salwie honorowej, oddanej przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, delegacje z³o¿y³y kwiaty na mogile dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego oraz na grobie poleg³ych mieszkañców ziemi lgowskiej.

Delegacje sk³adaj¹ kwiaty na mogile mjra Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga
- dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego. Fot. Zuzanna W³oszczyk

25 lutego 2021 r. - w hali sportowej w G¹sawie odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród laureatom VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. W wydarzeniu wziêli udzia³ m. in.: Karol Wrzesiñski - reprezentuj¹cy Wójta Gminy G¹sawa, kierownik Referatu
Oœwiaty, Sportu i Turystyki oraz Jacek Pietraszko - prezes Zarz¹du Oddzia³u Kujawsko - Pomorskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Wczeœniej, 17 lutego br., w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w G¹sawie odby³ siê fina³ powiatowy tego konkursu, na który uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, a nastêp-
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nie rozwi¹zywali online test wiedzy. Do udzia³u w konkursie zg³osi³y siê nastêpuj¹ce placówki:
Szko³a Podstawowa z Lubostronia, Szko³a Podstawowa nr 5 ze ¯nina, Szko³a Podstawowa ze
Œwi¹tkowa, Szko³a Podstawowa z Mamlicza, Szko³a Podstawowa nr 1 z Barcina, Zespó³ Szkó³
w Barcinie, Szko³a Podstawowa z Lasek Wielkich, Szko³a Podstawowa ze S³êbowa, Katolicka
Szko³a Podstawowa z Miêcierzyna, Niepubliczna Szko³a Podstawowa z Brzyskorzystwi oraz
Szko³a Podstawowa z G¹sawy. Prezentacje multimedialne oceniali: Izabela Budzyñska - nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Niepublicznych w G¹sawie, Jacek Pietraszko - wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Kujawsko - Pomorskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919, Szymon Roso³owski - pracownik Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: prezentacja oraz test. Po zsumowaniu wyników za
prezentacjê multimedialn¹ i test wiedzy, Grand Prix za najwy¿sz¹ liczbê punktów w uzyskanych obu konkurencjach, zdoby³a Maja Grzeczka z Lubostronia. VI Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 odby³ siê pod patronatem: Miko³aja Bogdanowicza - Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Zbigniewa Jaszczuka - Starosty ¯niñskiego, B³a¿eja £abêdzkiego - Wójta Gminy G¹sawa, Dariusza Kurzawy - pos³a na Sejm RP, Instytutu Pamiêci Narodowej, Oddzia³u Kujawsko - Pomorskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919, SGB Banku Spó³dzielczego „Pa³uki” w ¯ninie, Przedsiêbiorstwa Inter - Vax Danuta, Wac³aw Górni, Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej i Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
14 marca 2021 r. - w Rytlu na Pomorzu mia³a miejsce skromna uroczystoœæ, podczas której, w uznaniu zas³ug w kultywowaniu tradycji powstañczych, honorowym odznaczeniem Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 „Wierni Tradycji” zosta³a odznaczona Kazimiera Szark - by³a nauczycielka i dyrektorka Szko³y Podstawowej w Nowej Cerkwi,
kustosz Izby Pamiêci i Tradycji, inicjatorka nadania placówce imienia 18. Pu³ku U³anów Pomorskich (4. Pu³ku U³anów Wielkopolskich). Aktu odznaczenia dokona³ dr Zdzis³aw Koœciañski cz³onek Prezydium ZG TPPW.
27 kwietnia i 5 maja 2021 r. - cz³onkowie Klubu TPPW w Œremie w³¹czyli siê do prac porz¹dkowych i nasadzeniowych w œremskim parku, przy Pomniku ¯o³nierza Polskiego. Pomnik
ten skupia w sobie elementy wa¿nych wydarzeñ historycznych. Znajduj¹ siê na nim m. in. daty: 1918, 1939, 1945 oraz rozetka powstañcza. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Œremskiej,
korzystaj¹c z finansowego wsparcia Starostwa Powiatowego w Œremie, wykona³o prace rewitalizacyjne i rewaloryzacyjne m. in. przy Kopcu Reymonta, kamieniu 750. lecia lokacji miasta
i przy wspomnianym Pomniku ¯o³nierza Polskiego.
7 maja 2021 r. - na kwaterze powstañczej cmentarza w Œrodzie Wlkp. zakoñczono prace
zwi¹zane z odnowieniem i uaktualnieniem na pami¹tkowych tablicach inskrypcyjnych informacji dotycz¹cych dat urodzenia i œmierci oraz miejsc œmierci powstañców wielkopolskich, którzy
w 1935 roku pochowani zostali na tej powstañczej kwaterze. Po zniszczeniu pomnika w 1939
roku przez hitlerowców, orygina³ów tablic nie odnaleziono, a umieszczone po odbudowaniu
kwatery tablice wykonano w oparciu o posiadan¹ wówczas wiedzê. Stowarzyszenie Rodzin
Powstañców Wielkopolskich w Œrodzie Wlkp. podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do Przemys³awa
Terleckiego - dyrektora Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych. Œrodki finansowe, na prace
zwi¹zane z opisanymi wy¿ej tablicami inskrypcyjnymi, przyzna³ Wojewoda Wielkopolski Micha³ Zieliñski.
14 maja 2021 r. - w auli Urzêdu Miejskiego w ¯ninie odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u
„Zas³u¿ony dla Gminy ¯nin”. Wœród uhonorowanych znalaz³o siê dwóch cz³onków Towarzy-
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stwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego: Zbigniew Zwierzykowski i Jacek Pietraszko. Tytu³y
zosta³y im przyznane za wieloletni¹, aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ - w szczególnoœci pielêgnowanie tradycji i Grzegorz Kozie³ek - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w ¯ninie oraz burmistrz
¯nina Robert Luchowski.
18 maja 2021 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu zosta³a
otwarta „Wystawa jednego eksponatu”. Prezentowanym eksponatem by³a poduszka do odznaczeñ Towarzystwa Powstañców i Wojaków im. gen. Józefa Hallera, przekazana przez Stanis³awa Tulimskiego, syna powstañca wielkopolskiego. Przemys³aw Terlecki - dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodleg³oœci podczas wernisa¿u zaprezentowa³ równie¿ kolejny,
szczególny obiekt muzealny, jakim jest sztandar poznañskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³”. „Wystawa jednego eksponatu” bêdzie prezentowana w Muzeum Powstania Wielkopolskiego do 6 stycznia 2022 roku, wzbogacaj¹c siê co miesi¹c o kolejny eksponat.
24 - 28 maja 2021 r. - odby³o siê kolejne zdalne posiedzenie Zarz¹du G³ównego TPPW.
Po zapoznaniu siê z przes³anymi drog¹ elektroniczn¹ sprawozdaniami (merytorycznym i finansowym) za rok 2020 oraz sprawozdaniem G³ównej Komisji Rewizyjnej, uczestnicz¹cy w posiedzeniu cz³onkowie Zarz¹du jednomyœlnie zag³osowali za przyjêciem sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego TPPW. Uczestnicy posiedzenia rozpatrzyli równie¿ wniosek Ko³a
TPPW w Witnicy, przyznaj¹c mu prawo posiadania w³asnego sztandaru. Przekazano tak¿e
uwagi, wnioski oraz propozycje dotycz¹ce dzia³añ w bie¿¹cym roku.
9 czerwca 2021 r. - w Muzeum Powstañców Wielkopolskich w Lusowie odby³o siê uroczyste podsumowanie XIII Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kro-

Uroczystoœæ podsumowania XIII Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
w Muzeum Powstañców Wielkopolskich w Lusowie. Fot. ODN
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pla krwi wrz¹cej!”, organizowanego przez poznañski Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli. W tym roku konkurs zyska³ rangê ogólnopolsk¹. Rozgrywano go w dwóch kategoriach: szko³y podstawowe i ponadpodstawowe W tej pierwszej, na etapie szkolnym
wystartowa³o 345 uczniów z 58 szkó³, natomiast 22 szko³y œrednie reprezentowa³o
113 uczniów. Na uroczystoœæ rozdania nagród przybyli m. in.: Robert Gawe³ - Wielkopolski Kurator Oœwiaty, Czes³aw Kruczek - zastêpca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzêdu Marsza³kowskiego, Ma³gorzata Wilczyñska-Grzeœ - dyrektor Wydzia³u Rozwoju Edukacji Kuratorium Oœwiaty, Tadeusz Musia³ - prezes Zarz¹du G³ównego TPPW, Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Zarz¹du Oddzia³u Wielkopolskiego
TPPW oraz Ewa Superczyñska - dyrektor Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Uroczystoœæ poprowadzili Wies³awa Surdyk-Fertsch i Andrzej Surdyk - g³ówny koordynator konkursu. Po wrêczeniu nagród oraz podziêkowañ dla uczniów i nauczycieli, zgromadzeni udali siê na pobliski cmentarz, aby z³o¿yæ wi¹zanki kwiatów na grobie
drugiego dowódcy powstania gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego. Udostêpniono dla nich
tak¿e ekspozycjê muzeum.
11 czerwca 2021 r. - w Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu odby³a siê prezentacja „Tryptyku Narodowego” autorstwa Agnieszki Morysiak, artystki malarki, pos³uguj¹cej siê tak¿e technik¹ „starych mistrzów”. W sk³ad „Tryptyku” wchodz¹ trzy p³ótna: „Oto Polska”, „Powstanie Wielkopolskie” (powsta³e na bazie zdjêcia Kazimierza Gregera ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej) oraz „Pojedynek pod Komarowem 1920”. Patronami tego wydarzenia by³y: Biblioteka Kórnicka, Wielkopolskie Muzeum Niepodleg³oœci i Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.
11 czerwca 2021 r. - miesi¹c po tradycyjnej dacie œwiêta pu³kowego, ze wzglêdu na
pandemiczne obostrzenia, w Lesznie odby³o siê Œwiêto Pu³kowe 17. Pu³ku U³anów Wielkopolskich im. króla Boles³awa Chrobrego. 17. Pu³k U³anów, Oddzia³ Terenowy im. 17.
Pu³ku U³anów Wielkopolskich Stowarzyszenia PKK zorganizowa³ 32. osobowy oddzia³
konny z dwoma taczankami (taczanka ckm i taczanka ³¹cznoœci), który przedefilowa³
przez ca³e Leszno. Punktem kulminacyjnym by³a uroczystoœæ na leszczyñskim rynku,
gdzie u³ani powitani zostali przez prezydentów Leszna i Gniezna, przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego oraz dowództwa Wojska Polskiego. Podczas uroczystoœci pod ratuszem wrêczono odznaki pami¹tkowe. Wyró¿niony zosta³ m. in. reprezentuj¹cy TPPW
Piotr Stachecki - cz³onek Zarz¹du G³ównego. Po Apelu Pamiêci, odczytanym przez mjr.
rez. Jacka Taborskiego, odby³a siê defilada pododdzia³ów. Po niej wszyscy uczestnicy uroczystoœci udali siê do koszar 17. Pu³ku U³anów Wielkopolskich na ul. Rac³awickiej, gdzie
przy pomniku poleg³ych u³anów z 1920 roku z³o¿one zosta³y kwiaty. Jednym ze wspó³organizatorów tej uroczystoœci by³ Pawe³ Kochañski - cz³onek Ko³a TPPW Poznañ Centrum II i aktywny dzia³acz Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski.
11 czerwca 2021 r. - w 95. rocznicê œmierci majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeñskiego dyrekcja, grono pedagogiczne oraz m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Przyrodniczo-Biznesowych
im. Jadwigi Dziubiñskiej w Tarcach wraz z zarz¹dem i przedstawicielami Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie uczestniczyli w ceremonii upamiêtniaj¹cej postaæ patrioty. Delegacje z³o¿y³y wi¹zanki oraz znicze pod pomnikiem-obeliskiem ku czci zmar³ego, znajduj¹cym siê przed jego rodow¹ siedzib¹ w Tarcach,
a sylwetkê bohatera przybli¿yli uczniowie Technikum w Tarcach wraz z Waldemarem
Kwieciñskim - prezesem Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie.
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Uroczystoœæ pod pomnikiem-obeliskiem ku czci mjr. Zbigniewa Gorzeñskiego - Ostroroga w Tarcach.
Fot. Zespó³ Szkó³ Przyrodniczo-Biznesowych

12 czerwca 2021 r. - przy pomniku druha komendanta Zbigniewa Ostroróg- Gorzeñskiego w Jarocinie delegacja miejscowego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów oraz zapali³a znicze, upamiêtniaj¹c 95. rocznicê œmierci dowódcy jarociñskich oddzia³ów powstañczych.
13 czerwca 2021 r. - z inicjatywy Ko³a TPPW w ¯erkowie, w koœciele pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny we Lgowie odprawiona zosta³a msza œwiêta za duszê
œp. majora Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga - dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego, w 95. rocznicê œmierci oraz wszystkich jego podkomendnych. Nabo¿eñstwo odprawi³ i homiliê wyg³osi³ ksi¹dz proboszcz Przemys³aw Kubiak.
Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce obostrzenia pandemiczne, w uroczystoœci nie wziê³y
udzia³u poczty sztandarowe, ograniczona zosta³a równie¿ liczba zaproszonych delegacji. Radê Miejsk¹ ¯erkowa reprezentowali radni: Ewa Kubacka i Bogdan Bo¿ejewicz,
powiat jarociñski radni - Jacek Jêdraszczyk i Mariusz Stolecki, Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w ¯erkowie - prezes Robert Rogacki, 33. Wielopoziomow¹ Dru¿ynê Harcersk¹ im. M. Kopernika w ¯erkowie - harcerze z druhn¹ Ew¹
Marek-Skib¹, so³ectwo Lgów - delegacja z so³tysem Romanem Grzegorkiem na czele.
W trakcie liturgii celebrans podziêkowa³ delegacjom oraz zgromadzonym wiernym za
obecnoœæ na uroczystoœci, która zd¹¿y³a wpisaæ siê ju¿ na sta³e w lokaln¹ tradycjê. Po
modlitwie w intencji mjr. Gorzeñskiego i jego podkomendnych, obchody przenios³y siê
na przykoœcielny cmentarz, do kwatery Gorzeñskich i Skar¿yñskich. Zgromadzone delegacje z³o¿y³y kwiaty na mogile dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego, a harcerze zapalili znicz pamiêci. Na zakoñczenie uroczystoœci, wi¹zank¹
uczczono poleg³ych w latach 1914-1920 mieszkañców ziemi lgowskiej. W obchodach
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tradycyjnie ju¿ wziêli udzia³ mieszkañcy Lgowa i okolic, którzy pomimo trwaj¹cej pandemii zamanifestowali sw¹ pamiêæ o tych, którzy wywalczyli wolnoœæ naszej ziemi.
17 czerwca 2021 r. - uczniowie klas siódmych Szko³y Podstawowej w Zaniemyœlu
wziêli udzia³ w grze terenowej „Powstanie Wielkopolskie”. Trasa gry wiod³a od pa³acu
w £êknie do cmentarza przy ulicy Topolowej. Celem gry by³o upamiêtnienie zaniemyœlan, którzy brali udzia³ w zwyciêskim zrywie niepodleg³oœciowym z 1918 roku. Gra
rozpoczê³a siê w budynku Szko³y Podstawowej w £êknie - dawnym du¿ym maj¹tku niemieckim, który w momencie wybuchu Powstania Wielkopolskiego nale¿a³ do rodziny
Jouanów. Potem uczestnicy zatrzymali siê przed „Zaniemyœlank¹”, gdzie mieszka³ Ignacy Andrzejewski, pierwszy po I wojnie œwiatowej polski burmistrz Zaniemyœla. Kolejny
punkt na trasie stanowi³ Pomnik Powstañców Wielkopolskich, który wzniesiony zosta³
w centrum Zaniemyœla w 20. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ostatni
etap gry terenowej znajdowa³ siê na cmentarzu, gdzie spoczê³o wielu powstañców wielkopolskich. Znajduj¹ siê na nim powstañcze krzy¿e, którymi Stowarzyszenie Rodzin
Powstañców Wielkopolskich ze Œrody Wlkp. oznaczy³o miejsca pochówku powstañców. Gra sta³a siê okazj¹ do pog³êbienia wiedzy o powstañczych losach. Wspominano
braci Jana i Antoniego Stengertów, Jana K³osowicza, Antoniego Dydymskiego, W³adys³awa Metelskiego i wielu, wielu innych.
26 czerwca 2021 r. - z inicjatywy Zygmunta Olszaka - so³tysa wsi Ujazd, w gminie
Kamieniec, odby³y siê uroczystoœci z okazji drugiej rocznicy powstania „Kopców Wolnoœci”, które upamiêtniaj¹ traktat wersalski, uczestników Powstania Wielkopolskiego
oraz Stanis³awa Jakubowicza, lokalnego bohatera powstania. Na tê okolicznoœæ z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. Wœród goœci znalaz³y siê m. in. delegacje: Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z radnym Henrykiem Szymañskim, Starostwa Grodziskiego z wicestarost¹ Tomaszem Dolat¹ i przewodnicz¹cym Rady Powiatu Sebastianem Skrzypczakiem, Gminy Kamieniec z wójtem Piotrem Halaszem. W uroczystoœci wziêli równie¿
udzia³ mieszkañcy wsi i okolic, m³odzie¿ szkolna, dru¿yna seniorów harcerskich „Dziewi¹tacy” z Poznania na czele z komendantem hm. Kazimierzem £ukaszewiczem oraz
wielu cz³onków Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW w asyœcie Marka Urbanowicza cz³onka Prezydium Oddzia³u Wielkopolskiego dokonali aktu wrêczenia Odznaczeñ
Honorowych „Wierni Tradycji” za upowszechnianie wiedzy i kultywowanie pamiêci
o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 oraz jego bohaterach. Medale otrzymali: Ryszard Wosiñski, przewodnik Urszula Iczakowska, S³awomir Skrzypczak, Piotr Halasz
i Zygmunt Olczak.
27 czerwca 2021 r. - w Opalenicy mia³y miejsce uroczystoœci zwi¹zane z ods³oniêciem nowego pomnika „Bohaterom Powstañcom Wielkopolskim - mieszkañcy Ziemi
Opalenickiej”. Poprzedni pomnik, wybudowany w 1977 roku przy Urzêdzie Miejskim, uleg³
ca³kowitej degradacji. Podczas uroczystoœci historiê powstania pomnika przypomnia³ burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc. Na temat pomnika i historii Powstania Wielkopolskiego, w nawi¹zaniu do dziejów Opalenicy i losów jej mieszkañców, mówi³ dr Zdzis³aw Koœciañski - cz³onek Prezydium ZG TPPW. Zarz¹d G³ówny Towarzystwa reprezentowali równie¿ Piotr Stachecki i Ryszard Wosiñski. Oficjalnego ods³oniêcia pomnika dokona³ burmistrz Tomasz Szulc,
w asyœcie dr. Zdzis³awa Koœciañskiego oraz Krzysztofa Sadowskiego - dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy. Pomnik poœwiêcili ksiê¿a proboszczowie opalenickich parafii.
Zwieñczeniem uroczystoœci by³o wmurowanie - na pami¹tkê dla przysz³ych pokoleñ opaleni-
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czan - kapsu³y czasu, w której znalaz³y siê m. in. nazwiska powstañców z kompanii opalenickiej,
powstañcza flaga i wydawnictwa o Powstaniu Wielkopolskim, w których opracowaniu uczestniczy³ historyk dr Bogumi³ Wojcieszak, prezes honorowy opalenickiego ko³a TPPW, wspó³autor koncepcji pomnika. Delegacje z³o¿y³y wieñce pod pomnikiem, a nastêpnie odby³ siê krótki
koncert w wykonaniu Opalenickiej Orkiestry Dêtej.

Uroczyste ods³oniêcie pomnika „Bohaterom Powstañcom Wielkopolskim mieszkañcy Ziemi Opalenickiej”. Fot. Jakub Czeka³a - Urz¹d Miejski w Opalenicy

27 czerwca 2021 r. - w Biedrusku uczczono pamiêæ powstañców wielkopolskich 1918 1919. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹, a nastêpnie przenios³y siê do Narodowego
Panteonu Powstania Wielkopolskiego, na terenie Zespo³u Pa³acowo-Parkowego. G³ównym
organizatorem i pomys³odawc¹ powstania Panteonu jest dr in¿. Jan Kucharski. W uroczystoœci, która mia³a podnios³y charakter, licznie udzia³ wziêli mieszkañcy Biedruska oraz zaproszeni goœcie - przedstawiciele, nie tylko lokalnych, w³adz oraz stowarzyszeñ. Wœród uczestników
nie zabrak³o cz³onków TPPW oraz harcerzy z podharcmistrzem Piotrem Persem. TPPW reprezentowa³ Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego.
28 czerwca 2021 r. - w 65. rocznicê wybuchu Poznañskiego Czerwca, przed pomnikiem
na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu, upamiêtniaj¹cym to wydarzenie, odby³a siê g³ówna
rocznicowa uroczystoœæ. Zosta³a ona poprzedzona msz¹ œwiêt¹ w intencji ofiar, odprawion¹
w koœciele Ojców Dominikanów. Ho³d bohaterom wydarzeñ sprzed 65 lat oddali mieszkañcy
Poznania oraz licznie przybyli przedstawiciele ogólnopolskich i lokalnych w³adz oraz stowarzyszeñ i organizacji, w tym senatorzy, pos³owie do Parlamentu Europejskiego i na Sejm RP. Odczytano okolicznoœciowe adresy przekazane przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów,
Marsza³ków Sejmu i Senatu. G³os zabrali m. in. Micha³ Zieliñski - Wojewoda Wielkopolski, Jacek Jaœkowiak - Prezydent Miasta Poznania i Andrzej Sporny - prezes Zwi¹zku Powstañców
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Poznañskiego Czerwca 1956 roku „Niepokonani”. Uczestnicy z³o¿yli pod pomnikiem wieñce
i wi¹zanki kwiatów. Zap³onê³y tak¿e znicze. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW oraz
Piotr Stachecki - cz³onek Zarz¹du G³ównego TPPW, prezes Ko³a Poznañ Centrum.
10 - 15 lipca 2021 r. - odby³o siê kolejne zdalne posiedzenie Zarz¹du G³ównego TPPW.
Tematem obrad by³a uchwa³a w sprawie apelu o ustanowienie 27 grudnia Œwiêtem Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego. Zarz¹d jednog³oœnie przyj¹³ proponowany tekst uchwa³y.

Dziêkujemy za nades³ane informacje i zdjêcia. Zosta³y one wykorzystane w „Kronice wydarzeñ” na stronie internetowej TPPW www.powstaniewielkopolskie.pl oraz w kronice „Wielkopolskiego Powstañca”.

Relacje z wydarzeñ nades³ali m. in.:
Kamila Czechowska, Józef Djaczenko, Ma³gorzata Dzióbkowska, Antoni Fornalski, Wies³awa Grobelna, Grzegorz Hetzig, Kamil Hypki, Andrzej Joachimiak, Adam Kaczmarek, Zdzis³aw
Koœciañski, Waldemar Kwieciñski, Andrzej Lindecki, Arkadiusz Ma³yszka, Tadeusz Musia³, Maciej Myczka, Tadeusz Musia³, Jacek Pietraszko, Karol Przes³awski, Jerzy Przybecki, Robert Rogacki, S³awomir Sekulski, Arkadiusz S³abig, Piotr Stachecki, Andrzej Surdyk, Andrzej Œrama,
Katarzyna Œwiatowy, Danuta Twerd, Robert Unruh, Wawrzyniec Wierzejewski.

237

SPIS TREŒCI

Od Redakcji - Stefan Bar³óg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
I. Z DZIEJÓW I TRADYCJI WOLNOŒCIOWO - POWSTAÑCZYCH
1. O znaczeniu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.
Kilka refleksji... - dr Marek Rezler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. Aspekty wyzwolenia Nowego Tomyœla w walkach powstañczych
1918 - 1919 - dr Zdzis³aw Koœciañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3. Londyñskie obchody rocznic Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.
Cz. IV. - prof. Bogus³aw Polak, prof. Micha³ Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
4. Zjazd Powstañców Grupy „Leszno” w 1929 roku - dr Tomasz Koœciañski . . . .56
5. Wielkopolski skauting - harcerstwo w przededniu Powstania Wielkopolskiego
cz.1 - prof. Zbigniew Pilarczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
6. Odkrywamy i dokumentujemy dzieje Powstania Wielkopolskiego
6. 1 Poznañski epizod wspó³za³o¿yciela polskiego skautingu
hm. RP Tadeusza Strumi³³y (1884 -1958) - Stefan Bar³óg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
6. 2 Kwatera Powstañców Wielkopolskich i Œl¹skich na Cmentarzu
Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie - dr Zdzis³aw Koœciañski . . . . . . . . . . .101
7. Apel w sprawie ustanowienia 27 grudnia œwiêtem pañstwowym . . . . . . . . . . .116
II. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W KULTURZE
1. Roman Tadeusz Wilkanowicz (1886 - 1933) - bard
Powstania Wielkopolskiego - Pawe³ Kuszczyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
2. Lech Konopiñski - pieœniarz Wielkopolski - Pawe³ Kuszczyñski . . . . . . . . . . . . .134
3. Œlady powstania - Dominik Górny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
4. Stefan Czes³aw Sonnewend i jego teka „Ver - Sacrum” - dr Marek Rezler . . . .139
5. Nowe wydawnictwa o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
- dr Zdzis³aw Koœciañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
III. POWSTAÑCY WIELKOPOLSCY WZOREM DLA M£ODZIE¯Y
1. Wielkopolski patron ³ódzkiej szko³y Ewa Zdziemborska - Jatczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

238

2. Scenariusz uroczystoœci szkolnej poœwiêconej Powstaniu Wielkopolskiemu
w Szkole Podstawowej w Pakoœci - Hanna Grajkowska,
Magdalena Majchrzak-Tschurl, Leszek Adryan, Szymon Lewandowski . . . . . . . . .174
3. Ogólnopolski Przegl¹d Hymnów Szkolnych opiewaj¹cych
Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919 i jego bohaterów
- Wawrzyniec Wierzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
IV. LAUREACI Nagrody Honorowej TPPW 1918/19
„DOBOSZ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO” W ROKU 2020
- Piotr Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
V. OBCHODY 30. LECIA TOWARZYSTWA PAMIÊCI
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - INNE NI¯ PLANOWANO
- Piotr Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
VI. PRO MEMORIA...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

VII. KRONIKA Najwa¿niejsze wydarzenia od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r
- Jacek Pietraszko, Jerzy Przybecki, Piotr Wojtczak (redakcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

239

240

