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Od Redakcji
Pandemia koronawirusa, która ogarnê³a œwiat, w tym nasz kraj, pokrzy¿owa³a plany realizacji ró¿nych przedsiêwziêæ. Dotknê³a równie¿ planów Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego, dotycz¹cych organizacji uroczystego spotkania z okazji 30 – lecia
Towarzystwa.
Trudno przewidzieæ, kiedy ono siê odbêdzie. Zasadnym wydaje siê wiêc przypomnienie w tym
miejscu chocia¿by pierwszych dzia³aczy, organizatorów struktur TPPW, których zaanga¿owanie
wp³ynê³o na rozwój Towarzystwa. S³owo od Redakcji, otwieraj¹ce niniejszy numer bêdzie zatem
mia³o inny charakter. Wype³ni je wspomnienie by³ego prezesa Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.
Pierwszym prezesem Zarz¹du G³ównego Towarzystwa (jeszcze tymczasowego) by³ Anatol
Gawrych Laudañski – dyrektor jednego z dzia³ów Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, syn
zas³u¿onego uczestnika dwóch Powstañ – Wielkopolskiego i Œl¹skiego. Cz³onkami ówczesnego
Prezydium zostali:
– Stefan Bar³óg (wicekurator oœwiaty i wychowania) – wiceprezes,
– Marian Jakubowicz (prezes ZW ZBOWiD)- wiceprezes,
– Stanis³aw Smoczyñski (dyrektor administracyjny MTP) – wiceprezes,
– Zofia Czuba³a (pracownik ZW ZBOWiD) – sekretarz,
– Helena Kruczek – skarbnik,
– Tadeusz Bartkowiak (dziennikarz) – cz³onek,
– W³odzimierz Warchalewski (komendant Wielkopolskiej Chor¹gwi ZHP) – cz³onek,
– Rudolf ¯urek (sekretarz Frontu Jednoœci Narodu w Poznaniu) – cz³onek.
Prezes Anatol Gawrych Laudañski niestety chorowa³ i to ciê¿ko, o czym dowiedzieliœmy siê póŸniej. Choroba - i na dodatek trudnoœci w pierwszych latach transformacji ustrojowej - nie pozwoli³a mu rozwin¹æ dzia³alnoœci Towarzystwa. Wkrótce zostaliœmy zaskoczeni jego œmierci¹. W tej
sytuacji wybrano mnie na prezesa, argumentuj¹c wybór miêdzy innymi tym, ¿e ju¿ w czasie choroby Anatola pe³ni³em funkcje reprezentacyjne, ¿e mam doœwiadczenia wyniesione z dzia³alnoœci w ZHP oraz doskona³e kontakty ze œrodowiskiem oœwiatowym i harcerskim oraz tym, ¿e
w ogóle prezesem TPPW powinien byæ m³ody cz³owiek. S³owa argumentacji by³y dla mnie mi³e,
z t¹ m³odoœci¹ nieco przesadzono, ale kombatantem oczywiœcie nie by³em. Przekona³o mnie zapewnienie, ¿e wszyscy bêd¹ mnie wspomagaæ i rzeczywiœcie tak siê sta³o. Cenna w tych pierwszych latach by³a aktywnoœæ Czes³awa Knolla, Stanis³awa Smoczyñskiego i Mariana Króla. Wspomnieæ te¿ nale¿y Zosiê Czuba³ê, prowadz¹c¹ od pocz¹tku biuro TPPW.
Siedzib¹ naszego Towarzystwa by³ lokal u¿yczony przez prezesa Mariana Jakubowicza w budynku ZW ZBOWiD, w willi na ulicy wówczas Stalingradzkiej (dziœ al. Niepodleg³oœci).
Przed Towarzystwem stanê³y wówczas trzy powa¿ne zadania:
po pierwsze - nawi¹zanie kontaktów z w³adzami wojewódzkimi i w³adzami miasta Poznania
oraz popularyzowanie idei TPPW w innych instytucjach,
po drugie - rozwój organizacyjny Towarzystwa, tworzenie jego struktur, a przede wszystkim
Kó³ TPPW,
po trzecie - zorganizowanie I Walnego Zjazdu Krajowego delegatów TPPW, formalizuj¹cego struktury statutowe.
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Wypada wspomnieæ, ¿e mieliœmy w tym czasie (rok 1993) 37-40 cz³onków Towarzystwa,
w tym czterech spoza województwa poznañskiego (wtedy jeszcze istnia³y ma³e województwa):
z Warszawy, Zielonej Góry, Wolsztyna i Szczecina.
Kontakty z w³adzami i instytucjami nawi¹zywa³em wspólnie z Czesiem Knollem i Stasiem
Smoczyñskim. G³ównym inicjatorem tych spotkañ by³ Czes³aw, który by³ znany w œrodowisku Poznania z szeregu inicjatyw. By³ dzia³aczem ZBOWiD-u i przewodnicz¹cym Miejskiego Komitetu
Ochrony Pomników Walk i Mêczeñstwa. W naszym Towarzystwie by³ przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej.
Mia³ ju¿ te¿ wczeœniejsze zas³ugi w upamiêtnianiu tradycji Powstania Wielkopolskiego. By³
przecie¿ inicjatorem i g³ównym organizatorem sprowadzenia do Poznania prochów pierwszego
dowódcy Powstania Wielkopolskiego – gen. Stanis³awa Taczaka, które spoczê³y na Cmentarzu
Zas³u¿onych Wielkopolan. Z jego te¿ inicjatywy Rada Miasta Poznania nada³a dwóm ulicom
w Poznaniu nazwy dowódców Powstania Wielkopolskiego – gen. Stanis³awa Taczaka i gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego. Mia³ równie¿ zas³ugi w powstaniu innych tablic upamiêtniaj¹cych Powstanie Wielkopolskie. Nie ma siê co dziwiæ, ¿e liczy³ siê jego autorytet.
£atwiej wiêc by³o pozyskiwaæ lub przekonywaæ w³adzê, mimo ¿e by³a ju¿ to nowa w³adza, po
transformacji ustrojowej. To z nim, przy wspó³udziale Staszka Smoczyñskiego, ustaliliœmy zasady
wspó³pracy z ówczesnym Prezydentem Poznania Wojciechem Szczêsnym Kaczmarkiem i Przewodnicz¹c¹ Rady Miasta Poznania Jadwig¹ Rotnick¹. Podobnie by³o w przypadku nawi¹zania
wspó³pracy z Wojewod¹ Poznañskim W³odzimierzem £êckim.
Od 1993 roku byliœmy ju¿ wspó³organizatorami obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego. Nasz¹ wspóln¹ inicjatyw¹ by³o m. in. zaproszenie na obchody 75. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego – Ministra Obrony Narodowej, admira³a Piotra Ko³odziejczyka.
Staszek Smoczyñski mia³ du¿e doœwiadczenie organizacyjne jako dyrektor administracyjny
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, a tak¿e mo¿liwoœæ ³atwego nawi¹zywania kontaktów
z przedsiêbiorstwami. Umo¿liwia³o nam to pozyskiwanie wsparcia finansowego dla Towarzystwa.
Czêœæ przedsiêbiorstw sta³a siê formalnie – statutowo cz³onkami wspieraj¹cymi TPPW.
Pierwszym cz³onkiem wspieraj¹cym zosta³y oczywiœcie Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
W nastêpnych latach tzw. cz³onkostwo wspieraj¹ce przesta³o funkcjonowaæ, a przedsiêbiorstwa
zaprzesta³y uiszczaæ sta³e sk³adki. Pozosta³y tylko datki jednorazowe, okolicznoœciowe – na
okreœlone zadania. Niew¹tpliwie wp³yw na to mia³a reforma gospodarcza. Staszek zapewnia³
w tym czasie wsparcie organizacyjne i nierzadko finansowe dla inicjatyw Towarzystwa – m. in.
inicjatywy wydawania „Wielkopolskiego Powstañca” i ustanowienia Nagrody Honorowej TPPW
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Inicjatywy te uwa¿a³em za niezbêdne dla popularyzacji
powstañczej idei i rozwoju Towarzystwa. Staszek by³ równie¿ inicjatorem fundacji sztandaru dla
TPPW. Uwa¿a³, ¿e w ka¿dej organizacji sztandar odgrywa ogromn¹ rolê – symbolizuje jego
idee i tradycjê. By³ przekonany, ¿e TPPW zas³uguje na swój sztandar i z du¿ym zaanga¿owaniem realizowa³ to zadanie. Jego zas³ug¹ by³o zapewnienie œrodków finansowych, przygotowanie
projektu sztandaru i nadzór nad jego wykonaniem. Zadba³ tak¿e o gablotê na jego przechowywanie. Podjête przez niego dzia³ania wymaga³y jedynie naszej akceptacji.
By³ równie¿ z Tadeuszem Musia³em (wiceprezesem Towarzystwa od 1996 roku) organizatorem uroczystoœci wrêczenia sztandaru.
Znajomoœæ Staszka z ówczesnym prezesem Odlewni ¯eliwa S. A. w Œremie zaowocowa³a natomiast wykonaniem bezp³atnie statuetki dobosza – Nagrody Honorowej TPPW. Panów tych,
którzy znali siê z wystaw na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich, ³¹czy³ podobny stosunek
do wielkopolskich tradycji.
Osob¹ zaanga¿owan¹ w powstanie fundacji i organizacjê uroczystoœci wrêczenia sztandaru
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by³ Marian Król, ówczesny pose³ na sejm RP, by³y wojewoda poznañski i popularyzator wielkopolskich tradycji. Jest równie¿ twórc¹ i organizatorem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Z Marianem Królem zna³em siê z okresu, kiedy by³ prezesem Zarz¹du Wojewódzkiego ZSL, a nastêpnie wojewod¹. Pracowa³em wówczas w Urzêdzie Wojewódzkim.
Idea Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego by³a Marianowi bliska ze wzglêdu na zainteresowania tradycj¹ Wielkopolski, a tak¿e ze wzglêdu na to, ¿e jego ojciec by³ uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego.
Szczególn¹ zas³ug¹ Mariana by³o zaanga¿owanie siê w obchody 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zosta³ przewodnicz¹cym Spo³ecznego Komitetu Obchodów tej rocznicy.
Jego inicjatyw¹ by³ list do Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego o przyjêcie patronatu
nad obchodami 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Spotkaliœmy siê z Marianem Królem
z szefow¹ Kancelarii Prezydenta RP, minister Danut¹ Hübner, z któr¹ omówiliœmy szczegó³y naszej proœby do Prezydenta. Propozycje nasze, w tym odznaczenie dowódców Powstania Wielkopolskiego, zosta³y przyjête.
Pierwszy raz po wielu latach patronat nad obchodami rocznicowymi Powstania Wielkopolskiego obj¹³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcom Powstania Wielkopolskiego, gen. Stanis³awowi Taczakowi i gen. Józefowi Dowbor-Muœnickiego nadano poœmiertnie Krzy¿e Wielkie Orderu Odrodzenia Polski. Po raz pierwszy przyznano im odznaczenia za Powstanie Wielkopolskie
1918 / 19. Gen. Józef Dowbor-Muœnicki nie posiada³ dot¹d ¿adnego polskiego odznaczenia.
Obchody 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizowane przez nas wspólnie z Prezydentem Miasta Poznania, niew¹tpliwie przyczyni³y siê do podniesienia rangi Towarzystwa.
***
Wczeœniej, w listopadzie 1994 roku, odbyliœmy I Krajowy Zjazd Delegatów TPPW. Zjazd odby³ siê w budynku konferencyjnym Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, co umo¿liwi³ nam
niezast¹piony Staszek Smoczyñski. Zjazd poprzedzi³a intensywna dzia³alnoœæ organizacyjna na
rzecz tworzenia Kó³ TPPW. W tê dzia³alnoœæ zaanga¿owali siê szczególnie:
– Antoni Kut, prawnik z Wolsztyna, dzia³acz ZBOWiD-u w województwie lubuskim, jeden
z pierwszych cz³onków TPPW, ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem. ¯yciorys Antoniego œwiadczy³
o jego patriotyzmie i spo³ecznym zaanga¿owaniu. W latach okupacji hitlerowskiej dzia³a³ w konspiracji, z tego powodu znalaz³ siê w obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu. Ciekawe i pe³ne dramatyzmu by³y jego wspomnienia z obozu. Wspomina³ miêdzy innymi Józefa Cyrankiewicza,
wiêŸnia tego obozu. Dementowa³ k³amliwe opinie o nim i podawa³ przyk³ady zaanga¿owania
Cyrankiewicza w obozow¹ konspiracjê. W konspiracjê okupacyjn¹ by³ zaanga¿owany równie¿
brat Antoniego, ksi¹dz, który znalaz³ siê tak¿e w obozie koncentracyjnym i tam zgin¹³ za wiernoœæ wartoœciom chrzeœcijañskim, za dzia³alnoœæ patriotyczn¹ i pomaganie innym ludziom. Zosta³ po latach beatyfikowany i obdarzony tytu³em b³ogos³awionego. Po wojnie Antoni w dalszym
ci¹gu dzia³a³ spo³ecznie. Przyst¹pi³ do organizowania struktur TPPW, m. in. inicjowa³ tworzenie
Kó³ TPPW w Zielonej Górze.
– Stefan Kroma, pracownik poznañskiego NIK, dzia³acz harcerski, popularyzator Towarzystwa w zak³adach pracy.
– W³odzimierz Warchalewski, komendant Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP, z którym w pierwszych latach dzia³alnoœci Towarzystwa (1992-1993) organizowaliœmy spotkania przy kawie z ¿yj¹cymi jeszcze wówczas powstañcami. W jednym z takich spotkañ, które odby³o siê w Sali Kominkowej Pa³acu Kultury (dziœ Zamek) w Poznaniu, uczestniczy³o oko³o 20 powstañców. Otrzymali oni pami¹tkowe dyplomy i ksi¹¿ki, o które postara³ siê Romuald Zysnarski, by³y wicewojewoda poznañski. By³a te¿ czêœæ artystyczna w wykonaniu zespo³u harcerskiego z Pa³acu Kultury
i wspólne œpiewanie piosenek patriotyczno-powstañczych.
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– Stefan Psik, dzia³acz harcerski, popularyzator idei TPPW wœród dru¿yn harcerskich.
– Laura Filipiak, by³a wizytatorka Kuratorium Oœwiaty i Wychowania, dzia³aczka ruchu m³odzie¿owego, organizatorka bodaj¿e siedmiu Ogólnopolskich Zlotów Szkó³ i Dru¿yn Harcerskich
nosz¹cych imiona Powstañców Wielkopolskich.
– Janusz Sa³ata, nauczyciel historii, organizator pierwszego M³odzie¿owego Klubu TPPW
przy IX Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Poznaniu.
Sekretarzami TPPW po Zosi Czubale byli: Zygmunt Rutkowski, Rudolf ¯urek, a nastêpnie
Piotr Wojtczak pe³ni¹cy tê funkcjê do dnia dzisiejszego.
Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej, po Czes³awie Knollu, zosta³ Aleksander Sekulski, który funkcjê tê pe³ni³ w okresie od IV do VI Zjazdu TPPW. Obecnie funkcjê tê pe³ni Andrzej
Mainka.
Organizatorami i pierwszymi prezesami Kó³ TPPW (podane ni¿ej dane wymagaj¹ uzupe³nienia), przyjmuj¹c cezurê roku 2000 w naszej dzia³alnoœci byli:
1. W województwie wielkopolskim:
Ko³o nr 1 w Poznaniu (1993 r.) – Tadeusz Musia³, historyk, dzia³acz ruchu m³odzie¿owego. Po nim prezesem zosta³ Boles³aw Piechowiak – pracownik Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu. Tadeusz Musia³ w 1996 roku obj¹³ funkcjê wiceprezesa Zarz¹du G³ównego TPPW.
Ko³o w GnieŸnie (1994 r.) – Grzegorz Mrówczyñski, pracownik PKP, a po nim Ludwik
Krumrey – nauczyciel w Zespole Szkó³ Zawodowych, regionalista. Obecnie funkcjê prezesa pe³ni Robert Gawe³ – nauczyciel, senator RP.
Ko³o w Nowym Tomyœlu (1994 r.) – Stefan Wojtkiewicz, nauczyciel, regionalista, dzia³acz
ZHP.
Ko³o w Lesznie (1994 r.) – Eugeniusz Œliwiñski, historyk, wówczas dyrektor Wydzia³u Kultury Urzêdu Wojewódzkiego w Lesznie.
Ko³o w Pile (1994 r.) – Jan Ryszard Garbarczyk, dzia³acz harcerski, by³y komendant Chor¹gwi ZHP w Pile.
Ko³o w Miêdzychodzie (1995 r.) z siedzib¹ w Szkole Podstawowej w Kamionnej – Antoni Paczesny, regionalista.
Ko³o w Opalenicy (1996 r.) – Zygmunt Duda, regionalista; nastêpnie Andrzej Mainka,
a obecnie Lidia Szwech³owicz.
Ko³o w Kaliszu (1998 r.) – Tadeusz Berczyñski, dzia³acz ZHP, komendant Hufca, wizytator
Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Kaliszu.
Klub Pamiêci Powstania Wielkopolskiego przy Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Œremskiej
(23.01.1997r.) powsta³ z inicjatywy prezesa Towarzystwa, regionalisty Mariana Dominiczaka.
Prezesem Klubu zosta³a Henryka Socha. Klub ten i TMZŒ byli inicjatorami pierwszych „Spotkañ
pokoleñ” – potomków uczestników Powstania Wielkopolskiego.
Ogólnopolskie Ko³o Rodzin Marynarzy-Powstañców Wielkopolskich (5.12.1998 r.) – inicjatorem jego powstania by³ Teofil Ró¿añski – dziennikarz, marynista.
W 2001 roku utworzony zosta³ Oddzia³ Wielkopolski TPPW. Pierwszym prezesem Oddzia³u
zosta³ Andrzej Szymankiewicz, a wiceprezesem Roman Grewling. Obecnie funkcjê prezesa Oddzia³u pe³ni Wawrzyn Wierzejewski.
2. W województwie lubuskim:
Ko³o Nr 5 w Zielonej Górze (1.10.1994 r.) – Stanis³aw Jaroszewicz, ekonomista, oficer
Wojska Polskiego, dzia³acz ZBOWiD-u, po nim funkcjê prezesa przej¹³ Mieszko Kamiñski,
regionalista, dzia³acz ruchu m³odzie¿owego.
Ko³o w Sulechowie (14.12.2000 r.) – Zenon Brembor, regionalista, historyk, pu³kownik
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Wojska Polskiego. Obecnie funkcjê prezesa pe³ni Roman Zawalny.
Ko³o w Babimoœcie (1993 r.) – Marek Kuc, nastêpnie Jerzy Zbieralski. Obecnie funkcjê prezesa Ko³a pe³ni Józefa Pietrzak.
W 2001 roku utworzony zosta³ Oddzia³ Lubuski TPPW. Pierwszym prezesem Oddzia³u zosta³ Stanis³aw Jaroszewicz, nastêpnie by³ nim Jerzy Przybecki. Obecnie funkcjê tê pe³ni Kamil Hypki – dziennikarz.
3. W województwie kujawsko - pomorskim:
Tworzenie struktur Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego mia³o charakter odgórny. Najpierw grupa inicjatywna powo³a³a 16 grudnia 1998 r. Zarz¹d Oddzia³u, który nastêpnie
stopniowo tworzy³ Ko³a TPPW. Pierwszym prezesem Oddzia³u Towarzystwa by³a Danuta Rumfeld -dzia³aczka Towarzystwa Rodzin Katyñskich. Jej ojciec powstaniec wielkopolski zgin¹³ w Katyniu. Po niej prezesem Oddzia³u zosta³ Marian Kadow, a nastêpnie Jacek Pietraszko. Obecnie
funkcjê tê pe³ni dr S³awomir £aniewski – pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Organizatorami i pierwszymi prezesami Kó³ TPPW byli:
Ko³o w Bydgoszczy (18.03.1999 r.) – Danuta Rumfeld
Ko³o w Inowroc³awiu (27.04.1999 r.) – Edmund Burzyñski
Ko³o w Kruszwicy (1.09.2000 r.) – Danuta Jurkiewicz - Lewandowska
Ko³o w Nakle n/Noteci¹ (14.04.1999 r.) Teresa Bachta
Ko³o w Pakoœci (29.11.1999 r.) – Ma³gorzata Dzióbkowska, nauczycielka, dyrektorka
Szko³y Podstawowej w Pakoœci
Ko³o w Szubinie (10.02.1999 r.) – Adam Musia³a
Ko³o w ¯ninie (19.02.2000 r.) – Jacek Pietraszko, nauczyciel, dyrektor Zespo³u Szkó³
w ¯ninie
4. W Warszawie
Ko³o w Warszawie powsta³o w 1994 roku z inicjatywy p³k. Stanis³awa Ksi¹¿kiewicza, dzia³acza ZBOWiD-u. Organizatork¹ i pierwsz¹ prezes Ko³a zosta³a Aleksandra Kowalkowska – nauczycielka Szko³y Podstawowej Sportowej nr 263 im. Powstañców Wielkopolskich w Warszawie.
5. W Szczecinie
Ko³o w Szczecinie powsta³o 19 wrzeœnia 1994 roku. Organizatorem i pierwszym prezesem
by³ Bernard Maækowiak – dzia³acz ZBOWiD-u pochodz¹cy z Wielkopolski, rodzinnie powi¹zany z Powstaniem Wielkopolskim. By³ dokumentalist¹ udzia³u powstañców wielkopolskich w zagospodarowaniu Szczecina i województwa (autor wykazu powstañców-osadników, kolekcjoner
informacji gazetowych o aktywnoœci tych¿e powstañców, w tym tak¿e ich wspomnieñ itp.). Nale¿a³ równie¿ do inicjatorów nadania imienia Powstañców Wielkopolskich statkowi pe³nomorskiemu Polskiej ¯eglugi Morskiej. Jego choroba spowodowa³a kryzys w dzia³alnoœci Ko³a. Dzia³alnoœæ
tê reaktywowa³a Anna Sobczak z Gniezna, doktorantka na Uniwersytecie Szczeciñskim. Nastêpnie prezesem Ko³a zosta³ i jest nim do dzisiaj Andrzej Lindecki – prawnik.
6. W Legnicy
Ko³o w Legnicy powsta³o 22 lipca 1998 roku. Jego organizatorem i pierwszym prezesem by³
Czes³aw Kowalak – regionalista, publicysta, wicekurator Oœwiaty i Wychowania w Legnicy.
Obecnie prezesem Ko³a jest Dariusz Lisowski – dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Legnicy.
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Dzia³alnoœæ Towarzystwa Pamiêci Powstania. Wielkopolskiego wspiera³a i popularyzowa³a
grupa parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej: Andrzej Aumiller, Krystyna £ybacka,
Stanis³aw Kalemba z Poznania, Anna Bañkowska i Dorota Kempka z Bydgoszczy oraz Andrzej
Brachmañski z Zielonej Góry.
Wspomnieæ te¿ nale¿y, ¿e pierwszy numer rocznika „Wielkopolski Powstaniec” wydrukowany
zosta³ w 1995 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Tomyœlu, a korektê, adjustacjê
dokona³a Lucyna Koñczal - Gnap (póŸniejsza dyrektor tej¿e Biblioteki). Czyni to do dziœ.
PóŸniejsze numery „Wielkopolskiego Powstañca” drukowane by³y w w Zak³adach Graficznych
S.A. w Poznaniu, a nastêpnie, do dnia dzisiejszego, w Zak³adzie Graficznym Bogumi³a
Wojcieszaka „Opalgraf Opalenica”. Ok³adkê rocznika zaprojektowa³ Stefan Wojtkiewicz.
W pierwszych latach dzia³alnoœci Towarzystwa wspierali nas swoj¹ wiedz¹, ¿yj¹cy wówczas
powstañcy, zw³aszcza Stanis³aw Zenkteler, Tadeusz Weso³owski, Andrzej Mazurek, Czes³aw
Klaczyñski i Józef Grubczyñski.
Wiêcej informacji dotycz¹cych historii Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego znaleŸæ mo¿na w ksi¹¿ce „100 lat pamiêci i obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego”,
wydanej przez Zarz¹d G³ówny TPPW. Osobiœcie odczuwam jednak brak monograficznego opracowania o dzia³alnoœci Oddzia³u Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego TPPW. Ma ju¿ takie
w swoim dorobku Oddzia³ Lubuski.
Stefan Bar³óg
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Z DZIEJÓW I TRADYCJI
WOLNOŒCIOWO – POWSTAÑCZYCH ...
Marek Rezler

Powstañcze boje
Cz. 3: Poza granicami Wielkopolski
Z kresów zachodnich na kresy wschodnie
Z obserwacji wydarzeñ zachodz¹cych w latach 1918-1921 na ziemiach odradzaj¹cej siê
Polski wynika, ¿e g³ówny ich ciê¿ar znajdowa³ siê na wschodzie, gdzie formowanie granicy
uzale¿nione by³o od rozstrzygniêæ militarnych. Granica z Niemcami mog³a byæ kszta³towana dopiero po zapoznaniu siê z postanowieniami konferencji pokojowej i ewentualnych powstaniach (w Wielkopolsce i na Górnym Œl¹sku), które mia³y jednak znaczenie tylko jako
demonstracja woli, nie by³y jednak wi¹¿¹cym aktem polityczno-prawnym. Organizowano
tam plebiscyty. Podobnie by³o na granicy z Czechos³owacj¹. Na wschodzie jednak¿e wszystko siê mog³o wydarzyæ, a przysz³oœæ obydwu stron konfliktu by³a niepewna i wcale niejednoznaczna.
Na tym tle pojawia siê zagadkowa, dla osób niewtajemniczonych, sprawa duchowej wiêzi ³¹cz¹cej Poznañ ze Lwowem – dwa miasta kresowe, choæ po³o¿one po przeciwnych stronach dawnej Rzeczypospolitej. To wrêcz temat na osobne, obszerne opracowanie. W okresie zaborów Wielkopolska znalaz³a siê czêœciowo w granicach monarchii Hohenzollernów,
czêœciowo – w Królestwie Polskim. Galicja zaœ wesz³a w sk³ad Austrii, póŸniejszych Austro-Wêgier. Jednak najsilniej owe kontakty wyst¹pi³y u zarania drugiej Rzeczypospolitej
i w okresie miêdzywojennym. Poznañ broni³ Lwowa przed zajêciem przez Ukraiñców, ze
stolicy Kresów Wschodnich zaœ przyby³o do Poznania wielu profesorów, którzy nie tylko
zasilili kadrê naukow¹ nowo utworzonego Uniwersytetu Poznañskiego, ale i czuli siê nad
Wart¹ nad wyraz dobrze. Z pewnoœci¹ wa¿n¹ rolê odgrywa³o te¿ pokrewieñstwo polityczne, jako ¿e w Galicji Wschodniej, podobnie jak w Wielkopolsce, rej wodzi³a endecja – choæ
nieco inna programowo od tej w Poznañskiem. Jednak w latach 1918-1919 na zachodnich
rubie¿ach trzeba siê by³o troszczyæ o utrzymanie obszarów zdobytych dziêki udanemu powstaniu – na wschodzie zaœ wci¹¿ toczy³y siê walki z Ukraiñcami (zapocz¹tkowane w listopadzie poprzedniego roku), a wkrótce nadesz³o zagro¿enie ze strony bolszewików. W tej
sytuacji pojawi³o siê poczucie solidarnoœci, wiêzi miêdzy miastami po³o¿onymi na przeciwleg³ych krañcach odradzaj¹cej siê Polski. Niewiele dziœ o tym siê mówi, a przecie¿ by³a to jedna z chwalebnych kart w dziejach Wojsk Wielkopolskich.
Walki rozpoczête we Lwowie 1 listopada 1918 roku zelektryzowa³y ziemie polskie.
Warszawa jednak niewiele by³a w stanie uczyniæ, zorganizowano jedynie pierwsz¹ odsiecz,
dowodzon¹ przez genera³a Micha³a Karaszewicz-Tokarzewskiego. Zatem w lutym, gdy po
zawarciu rozejmu w Trewirze wiele wskazywa³o na to, ¿e na froncie przeciwniemieckim za-
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panuje spokój, postanowiono siê zwróciæ do w³adz Poznania o pomoc wojskow¹ dla Lwowa. Genera³ Józef Dowbor-Muœnicki przyj¹³ tê propozycjê bez przekonania. W rzeczywistoœci bowiem front powstañczy wcale nie by³ stabilny, a wkrótce nad Wielkopolsk¹ (i Polsk¹ w ogóle) pojawi³o siê niebezpieczeñstwo ze strony Niemiec i ka¿dy ¿o³nierz by³ bezcenny. Poza tym coraz wyraŸniej widaæ by³o, ¿e genera³ Muœnicki traktowa³ si³y zbrojne regionu jako „swoje” wojsko, doskona³¹ kartê przetargow¹ w ugruntowaniu pozycji wodza
w powojennej Polsce.
Przyznaæ trzeba, ¿e wydarzenia lwowskie nie by³y zaskakuj¹ce dla mieszkañców Poznania i Wielkopolski. Ju¿ od pierwszego dnia walk we Lwowie, 1 listopada 1918 roku, poznañska prasa z niepokojem relacjonowa³a rozwój sytuacji, zarówno w tym mieœcie, jak i w ca³ej
Ma³opolsce wschodniej. Od pierwszych dni stycznia 1919 roku doniesienia ze Lwowa zamieszczano w niemal ka¿dym numerze „Dziennika Poznañskiego” i „Kuriera Poznañskiego”. W samym zaœ Lwowie korzystne okaza³y siê efekty odsieczy kierowanej przez podpu³kownika Micha³a Karaszewicz-Tokarzewskiego, która pozwoli³a oczyœciæ miasto z Ukraiñców i przenieœæ walki w okolice Przemyœla. Potem pomoc organizowali genera³owie Jan Romer i Zygmunt Zieliñski oraz pu³kownicy W³adys³aw Sikorski i Mieczys³aw Kuliñski, jednak
stolica Ma³opolski zosta³a objêta blokad¹ ukraiñsk¹ i pojawi³a siê potrzeba zorganizowania
kolejnej odsieczy, z u¿yciem ju¿ wiêkszych si³.
Warszawa nie by³a w stanie udzieliæ efektywnej pomocy Polakom walcz¹cym we Lwowie, choæ wiele w tym celu czyniono wiele. W tej sytuacji zwrócono siê w stronê Poznania,
gdzie genera³ Józef Dowbor-Muœnicki mia³ do dyspozycji wojsko tworzone z ¿o³nierzy formacji powstañczych. G³ównodowodz¹cy Wojsk Wielkopolskich
odniós³ siê do tych zamys³ów bez przekonania, wykorzystuj¹c argument niewyjaœnionej sytuacji na froncie
przeciwniemieckim. Ju¿ wczeœniej, 22 stycznia 1919
roku, do Lwowa wyruszy³ pierwszy transport z ¿ywnoœci¹ i materia³ami sanitarnymi. Skierowano tam 58
wagonów, eskortowanych przez tylu¿ cz³onków poznañskiej Stra¿y Ludowej, z jednym karabinem maszynowym. W transporcie tym do stolicy wschodniej Ma³opolski uda³a siê tak¿e delegacja Komitetu Pomocy
dla Lwowa w sk³adzie: p. Niegolewska, ks. dziekan
Moyer, Mieczys³aw Korzeniowski, Helena i Kazimierz
Brownswordowie, Zofia Zielewiczowa i p. Szymañski.
Po siedmiu dniach podró¿y transport ten, od Przemyœla eskortowany przez poci¹g pancerny, zosta³ owacyjnie powitany we Lwowie.
W po³owie lutego 1919 roku, z chwil¹ zawarcia
rozejmu w Trewirze, wiele wskazywa³o na to, ¿e ArKazimierz Brownsford
mia Wielkopolska na razie przynajmniej bêdzie bezczynna. Potrzebny by³ dodatkowy ruch, który wp³yn¹³by na postawê genera³a Muœnickiego. Siêgniêto wiêc po argument w Wielkopolsce jednoznaczny i niekwestionowany – orêdownictwo osoby powszechnie akceptowanej, w stosunku do której nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ. Tak¹ osob¹ by³ wtedy jedynie Ignacy Jan Paderewski. Podczas pobytu w Poznaniu, 8 marca 1919 roku, premier przedstawi³ – Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej
oraz Dowództwu G³ównemu Si³ Zbrojnych w By³ym Zaborze Pruskim – sytuacjê wojsko-
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w¹ pod Lwowem. Sytuacja by³a doœæ niezrêczna, gdy¿ mistrz Paderewski, w imieniu rz¹du
polskiego, wprost domaga³ siê pomocy militarnej dla walcz¹cego miasta, a odmówiæ by³o
niezrêcznie. Ostatecznie wiêc genera³ Muœnicki zgodzi³ siê na sformowanie oddzia³u ochotniczego, który wyjecha³by pod Lwów.
Ochotnicza kompania poznañsko – lwowska
We wszystkich okrêgach wojskowych regionu og³oszono zaci¹g ochotniczy (po czterdziestu dwóch ludzi z okrêgu, w tym po jednym plutonowym i czterech kaprali). Formowanie mia³o nast¹piæ w 1. Pu³ku Rezerwowym w Poznaniu. Przewidywano utworzenie ³¹cznie dwóch kompanii strzeleckich, dowodzonych przez oficerów wybranych drog¹ losowania spoœród ochotników. Mia³o to byæ wojsko ca³kowicie gotowe do wymarszu na front,
a wiêc maj¹ce w swoich szeregach tak¿e dwóch podoficerów sanitarnych, oœmiu tragarzy
(noszowych), tabor amunicyjny i prowiantowy, wóz sanitarny, kuchniê polow¹ itd. Kompanie mia³y dodatkowo otrzymaæ cztery ciê¿kie karabiny maszynowe.
Ostatecznie jednak ochotników zg³osi³o siê znacznie mniej ni¿ przewidywano. Wreszcie
9 marca 1919 roku ruszy³a do Lwowa licz¹ca dwustu czterech ¿o³nierzy kompania, dowodzona przez podporuczników Jana Ciaciucha i Maksymiliana Soldenhoffa. Po uroczystym
po¿egnaniu na dworcu poznañskim, Ochotnicza
Kompania Poznañsko-Lwowska przez Warszawê
i Przemyœl przyby³a do S¹dowej Wiszni, gdzie podporz¹dkowano j¹ genera³owi F. Aleksandrowiczowi.
Zadaniem ca³ej grupy by³o przerwanie ukraiñskiego
pierœcienia w tym rejonie, poprzez wyparcie oblegaj¹cych z pozycji na pó³noc, wschód i po³udnie od S¹dowej Wiszni.
Ju¿ 16 marca kompania poznañczyków uderzy³a
na wieœ Do³homoœciska, zdoby³a miejscowoœæ
w dwugodzinnym boju i odpar³a nastêpnego dnia
kontratak ukraiñski. Dwa dni póŸniej prowadzono
walki w rejonie Gródka Jagielloñskiego, a pod Mielnikiem kompania w silnym ogniu straci³a oœmiu poleg³ych. Dwudziestu jeden ¿o³nierzy zosta³o rannych,
a trzech by³o zaginionych. O zmroku kompania dotar³a do Gródka Jagielloñskiego. W walkach tych
Wielkopolanie zdobyli dwie armaty, moŸdzierz i dwa
karabiny maszynowe. 19 marca dowódca i oficeroppor. Jan Ciaciuch
wie kompanii odebrali gratulacje od genera³ów Iwaszkiewicza, Rozwadowskiego i Aleksandrowicza oraz
szefów ich sztabów. 29 marca kompaniê odes³ano do Lwowa, gdzie owacyjnie j¹ powitano.
Nastêpnie, a¿ do po³owy lipca, oddzia³ ten uczestniczy³ w walkach toczonych w okolicach
Lwowa, wchodz¹c w sk³ad 1. Pu³ku Strzelców Lwowskich. Jego szlak bojowy obejmowa³
m. in. pó³nocne okolice Lwowa, Zarudce, Jaryczów Nowy, Zalesie, Nilno, Berezowicê
Wielk¹, Zaborów i Olejów. 7 lipca gen. Wac³aw Iwaszkiewicz wyda³ kompanii „Pochwalne
uznanie” podkreœlaj¹c, ¿e od pierwszych dni walk o Lwów oddzia³ ten by³ „wzorem i przyk³adem dla innych oddzia³ów swoj¹ walecznoœci¹, dyscyplin¹. [...] Nie otrzyma³em ani jednej
skargi na tê kompaniê od ludnoœci cywilnej, co przypisuje siê wysokiemu poczuciu obywatelskiemu. [...] Czeœæ wam, dzielni Synowie Wielkopolski!”.
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29 lipca 1919 roku kompania przydzielona zosta³a do grupy wielkopolskiej, a 6 sierpnia
wyjecha³a do Poznania. Z walk pod Lwowem powróci³ jeden oficer – Jan Ciaciuch (Maksymilian Soldenhoff pozosta³ chory w szpitalu) i dwustu dwudziestu piêciu szeregowych. Poleg³o jedenastu ¿o³nierzy, rany odnios³o piêædziesiêciu oœmiu, zaœ siedmiu dosta³o siê do niewoli. Straty objê³y wiêc czwart¹ czêœæ stanu osobowego oddzia³u. Wszystkim oficerom
i szeregowym kompanii – „Za dzielnoœæ i trudy poniesione w bojach o ca³oœæ i niepodleg³oœæ
Rzeczypospolitej w czasie walk o obronê Lwowa od 12 marca do 1 lipca 1919 r.” – Naczelna Komenda Wojsk Polskich we Lwowie nada³a Krzy¿ Obrony Lwowa. Starszych ¿o³nierzy
wkrótce zwolniono do rezerwy, a poborowych porozmieszczano w ró¿nych pu³kach. Jan
Ciaciuch wróci³ do swego macierzystego 10. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich.
Grupy genera³a Daniela Konarzewskiego
W Poznaniu podjêto decyzjê o udzieleniu pomocy, na razie si³ami jednego pu³ku piechoty oraz czterech baterii dzia³ ciê¿kich i lekkich. Wys³anie dalszych posi³ków (nawet do
dwóch dywizji strzelców) uzale¿niono od ewentualnego oœwiadczenia marsza³ka Focha,
które gwarantowa³oby – w razie podjêcia przez Niemcy kroków wojennych przeciwko Polsce – energiczne przeciwdzia³anie Ententy. Ponadto
koalicja mia³a dostarczyæ pewn¹ iloœæ dzia³ oraz
amunicji artyleryjskiej i karabinowej.
12 i 13 marca 1919 roku pod Lwów, do dyspozycji gen. Iwaszkiewicza, wyjecha³a tzw. grupa wielkopolska dowodzona przez pu³kownika Daniela
Konarzewskiego. W jej sk³ad (oprócz dowództwa)
wchodzi³y: 1. Pu³k Strzelców Wielkopolskich, 1. dywizjon 1. Pu³ku Artylerii Polowej (lekkiej) Wielkopolskiej, 1. eskadra lotnicza oraz pluton ³¹cznoœci –
³¹cznie oko³o piêciu oficerów oraz 3800 podoficerów i szeregowych, trzy baterie armat i siedem samolotów.
Grupa Konarzewskiego równie uroczyœcie ¿egnana przez spo³eczeñstwo i g³ównodowodz¹cego
gen. J. Dowbor-Muœnickiego ze sztabem, trzema
transportami wyruszy³a ze stacji Bolechowo przez
Poznañ, Skalmierzyce, Kalisz, Koluszki, Czêstochowê, Kraków i Przemyœl do miejsca koncentracji
w S¹dowej Wiszni. St¹d, wspólnie z przydzielonym
do niej II batalionem 10. Pu³ku Piechoty z Do³homop³k. Daniel Konarzewski
œcisk, grupa mia³a przebiæ pierœcieñ okr¹¿enia Lwowa. Natarcie rozpoczê³o siê 17 marca 1919 roku o godzinie 6.00. Wielkopolanie zdobyli
Mielniki, Bar, Milatyn, a nastêpnie Wo³czuchy, Putiatycze i Dobrzany. W pierwszym dniu
walk zrealizowano postawione zadanie, przygotowuj¹c drogê do dalszego marszu w kierunku Lwowa – i to mimo znacznej przewagi przeciwnika (7-8 tys. ¿o³nierzy z 30 dzia³ami i 40
karabinami maszynowymi).
W czasie dwudniowych walk o przerwanie blokady Lwowa, oddzia³y grupy wielkopolskiej w pe³ni potwierdzi³y nadzieje pok³adane w niej przez Naczelne Dowództwo Wojsk
Polskich w Warszawie. Genera³ Iwaszkiewicz, w rozkazie z 19 marca, podkreœli³, i¿
„¯elazne zastêpy Wielkopolan pod dowództwem p³k. Konarzewskiego brawurowym
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Powrót 1 pu³ku strzelców Wlkp. ze Lwowa do Poznania w czerwcu 1919 r.

atakiem[...] wp³ynê³y na zwyciêstwo”. Pochwalny rozkaz do podleg³ych sobie oddzia³ów
wyda³ tak¿e p³k Konarzewski. Straty grupy wielkopolskiej, od 18 do 19 marca, wynios³y 17
zabitych, 178 rannych (w tym czterech oficerów) i 35 zaginionych. Zdobyto m. in. dwa
dzia³a i piêæ ciê¿kich karabinów maszynowych.
Od 20 marca do 17 kwietnia oddzia³y wielkopolskie przesz³y do walk pozycyjnych,
zajmuj¹c odcinek d³ugoœci 20 km, od Gródka Jagielloñskiego do Henrykowa. Od 19
kwietnia grupa podlega³a gen. Iwaszkiewiczowi, który miesi¹c wczeœniej – w miejsce
odwo³anego gen. Tadeusza Rozwadowskiego – zosta³ dowódc¹ wojsk dla Galicji
Wschodniej (dowództwa „Wschód”).
Aby uwolniæ Lwów od ostrza³u artyleryjskiego od strony po³udniowo-wschodniej, dowództwo „Wschód” przyst¹pi³o do przeprowadzenia operacji zaczepnej „Jazda”, która
mia³a doprowadziæ do rozbicia si³ ukraiñskich skoncentrowanych na po³udnie od linii Lubieñ
Wielki – Bartatów – Skni³ów i na po³udnie od Lwowa. G³ówne zadanie przypad³o w udziale grupie wielkopolskiej. 19 kwietnia, za cenê wysokich strat, zdobyto Glinnê i Nawariê,
a tak¿e uszkodzono ukraiñski poci¹g pancerny. Zadanie zosta³o wykonane, a ¿o³nierze p³k.
Konarzewskiego znów zdobyli sobie uznanie dowództwa.
Przez kolejne trzy tygodnie oddzia³y Konarzewskiego pozostawa³y na pozycjach na linii
Nawaria – Waliczkowice – Nagórzany – Pasieki Zubrzyckie. W ofensywie majowej w Galicji Wschodniej, dowodzonej przez gen. Józefa Hallera, zamierzano przeprowadziæ natarcie na Stryj. Wielkopolanie atakowali z Gródka Jagielloñskiego w kierunku po³udniowo-zachodnim, uwalniaj¹c Buszczynê, Uherce, Niezabitowsk¹, Neuhof, Hodowiszniê, folwark
Soœnin, Zawidowice, Hoszany i Rudki. W nocy z 15 na 16 maja oddzia³y wielkopolskie
zosta³y skoncentrowane w Koropu¿u i Zawidowicach, sk¹d uderzy³y na Komarno. Dwa dni
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póŸniej w rêkach polskich znalaz³y siê te¿ Miko³ajewo, Budniki i Piaseczno, gdzie zdobyto
znajduj¹ce siê tam sk³ady wojskowe, wziêto oœmiuset jeñców, siedem dzia³ i dwadzieœcia karabinów maszynowych. Po zajêciu Stryja i wziêciu oko³o tysi¹ca jeñców, Wielkopolanie zostali wys³ani do Lwowa na odpoczynek.
W tym samym czasie, w kulminacyjn¹ fazê wesz³y przygotowania do obrony ich macierzystego regionu przed spodziewanym najazdem niemieckim. Z kolei sytuacja pod Lwowem wyjaœni³a siê na tyle, ¿e wyjazd grupy Konarzewskiego do Wielkopolski nie móg³ ju¿
groziæ ponownym zajêciem stolicy wschodniej Ma³opolski przez stronê ukraiñsk¹. Zatem
5 czerwca 1919 roku, na lwowskim placu Cytadeli, odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania oddzia³ów genera³a (od 1 czerwca) Konarzewskiego, zakoñczona defilad¹ przed w³adzami
miejskimi i cz³onkami misji koalicyjnej. 8 i 9 czerwca oddzia³y wielkopolskie dotar³y do Poznania. W uznaniu zas³ug bojowych Naczelna Rada Ludowa nada³a chor¹gwi 1. Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich szarfê w barwach narodowych, z napisem: „Za obronê Kresów
Wschodnich”, a uczestnicz¹ce w lwowskiej ekspedycji samoloty i dzia³a otrzyma³y dodatkowe emblematy – or³y z metalu z tabliczkami z takim samym napisem. 14 czerwca gen. Józef Haller skierowa³ do g³ównodowodz¹cego Armii Wielkopolskiej oficjalne podziêkowanie za postawê grupy wielkopolskiej podczas ofensywy majowej.
3 kwietnia 1919 roku pod Lwów skierowany zosta³ szpital polowy pod komend¹ lekarza mjra Emanuela Twórza. Dostarczono do niego równie¿ wagon ³ó¿ek i opatrunków. Planowano te¿ wyjazd batalionu Obrony Krajowej (dawnej Stra¿y Ludowej), lecz wykonanie
tej decyzji wstrzymano wobec zaistnia³ego zagro¿enia niemieckiego.
Po zawarciu traktatu wersalskiego (28 VI 1919 r.) rozpocz¹³ siê kolejny okres walk
Wielkopolan we wschodniej Galicji. 25 czerwca 1919 roku Ententa wyrazi³a zgodê na wojskow¹ okupacjê przez Polskê tych obszarów. Po uzyskaniu gwarancji dowództwa alianckiego co do niemieckiego zagro¿enia, ju¿ miêdzy 22 i 26 czerwca do wschodniej Ma³opolski
skierowano grupê gen. Konarzewskiego, lecz w nieco innym sk³adzie: 10. Pu³k Strzelców
Wielkopolskich, I dywizjon 1. Pu³ku Artylerii Polowej
Wielkopolskiej, 9. bateriê 1. Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej
Wielkopolskiej, 3 eskadrê lotnicz¹, kompaniê sanitarn¹ oraz oddzia³y ³¹cznoœci, kolumny amunicyjne (lekk¹ i ciê¿k¹) – w sumie 89 oficerów, 4353 szeregowych, 1091 koni i 14 dzia³.
Oddzia³y Konarzewskiego zosta³y skoncentrowane nad dolnym biegiem Zgni³ej Lipy, sk¹d w nocy z 27
na 28 czerwca przesz³y do natarcia, z zadaniem prze³amania frontu ukraiñskiego, zajêcia Narajowicz –
Miasta i Brze¿an. Po dwugodzinnej walce zdobyto Bi³kê, Kosteniów i Janczyn, a nastêpnie Narajowicze –
Miasto.
W poœcigu piechota wielkopolska, prawie bez
walki, 3 lipca zajê³a Wiœniowczyk, Budzanów i Kopczyñce nad Stryp¹. 15 lipca, przy wsparciu artylerii,
grupa wielkopolska, wypieraj¹c Ukraiñców za Seret,
w poœcigu za nimi jeszcze tego samego dnia zdoby³a
Budzianów, a 16 lipca – Kopczyñce.
Ostatnim dniem polskiej ofensywy by³ 17 lipca
podporucznik pilot
Józef Mañczak
1919 roku. Grupa Konarzewskiego, przy wsparciu
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ognia piêciu baterii wielkopolskich, brawurowym atakiem zdoby³a Husiatyñ. W tym rejonie
grupa pozosta³a do 6 sierpnia, dowództwo nad ni¹ zaœ przej¹³ p³k Leon Billewicz. 7 sierpnia
grupa wielkopolska zosta³a przydzielona do frontu wo³yñskiego i podporz¹dkowana dowództwu 3. Dywizji Strzelców, z by³ej armii gen. Józefa Hallera. W marszach przez Chorostków, Ska³at i Zbara¿, Wielkopolanie dotarli do Teofilopola i Maskalówki.
25 czerwca do wschodniej Galicji skierowana zosta³a tak¿e 3. Wielkopolska Eskadra Lotnicza pod dowództwem podporucznika pilota Józefa Mañczaka, która prowadzi³a rozpoznanie i zbombardowa³a stacje kolejowe, np. z lotniska Bereznica pod Tarnopolem zaatakowano i zniszczono stacjê kolejow¹ Trzermielówka. 19 sierpnia eskadra wróci³a do Wielkopolski.
2 wrzeœnia gen. Józef Dowbor-Muœnicki odwo³a³ do Poznania grupê p³k. Billewicza, natomiast dzia³ania Wojsk Wielkopolskich a¿ do koñca 1919 roku koncentrowa³y siê na froncie litewsko-bia³oruskim, gdzie od kwietnia do wrzeœnia dzia³a³ Poznañski Batalion Œmierci,
dowodzony przez weterana powstania styczniowego, pp³k. Feliksa Józefowicza.
Walki we wschodniej Ma³opolsce by³y dla Wielkopolan doskona³¹ praktyk¹ przed kolejn¹, ciê¿k¹ prób¹ podczas walk 1920 roku, do których znów przysz³o im dzielnie stan¹æ.
Poznañski Batalion Œmierci
Powstanie Wielkopolskie i uczestników wydarzeñ z lat 1918-1919 przedstawia siê najczêœciej w patriotycznym, nieco wyidealizowanym œwietle, trac¹c czasem z oczu naturalnoœæ
zachowania i poczynañ uczestników – od g³ównodowodz¹cego pocz¹wszy. Jest to naturalny odruch. ¯o³nierze w swych wspomnieniach (zw³aszcza tych przeznaczonych do publikacji) staraj¹ siê przedstawiaæ siebie w jak najlepszym œwietle, unikaj¹ kwestii dra¿liwych czy
dyskusyjnych. Kwestia ta by³a szczególnie istotna w okresie miêdzywojennym, gdy chodzi³o
o wzajemne zdyskontowanie zas³ug dla kraju i w grê wchodzi³a rywalizacja, czasem nawet
walka o wp³ywy. Czasami mo¿na dotrzeæ do informacji, które – przedstawione w niew³aœciwym kontekœcie i niezweryfikowane – mog¹ powodowaæ zamieszanie, zw³aszcza w œwiadomoœci osób niezorientowanych w realiach epoki i œrodowiska.
W szczytowym okresie swego rozwoju, w czerwcu 1919 roku, Wojska Wielkopolskie
liczy³y ponad sto tysiêcy ¿o³nierzy. W jego szeregach s³u¿yli jednak ju¿ inni ludzie ni¿
w pierwszych dniach powstania, gdy do boju stanêli przede wszystkim ochotnicy, nierzadko
traktuj¹cy udzia³ w walce jak patriotyczn¹ przygodê, z nie do koñca uœwiadamianymi sobie
konsekwencjami i ryzykiem. W miarê powo³ywania pod broñ kolejnych roczników i wprowadzania mechanizmów obowi¹zuj¹cych w ka¿dym regularnym wojsku, obok elementu
œwiadomoœci obywatelskiej i patriotycznej, pojawi³ siê przymus, naturalny w armii powsta³ej
z poboru. Po latach ludzi tych jednakowo traktowano jako powstañców wielkopolskich, nie
analizuj¹c ich motywacji i okolicznoœci wst¹pienia do armii, ale wtedy – w 1919 roku – ró¿nice te mia³y du¿e znaczenie.
Wœród owych tysiêcy mê¿czyzn m³odych lub w œrednim wieku, byli bardzo ró¿ni ludzie.
Pojawia³y siê problemy naturalne w ka¿dej armii z poboru, niezale¿nie od okresu i miejsca
jej tworzenia. Nale¿a³y do nich tak¿e k³opoty z ¿o³nierzami sprawiaj¹cymi trudnoœci dyscyplinarne. Inne by³y problemy z doœwiadczonymi weteranami, inne zaœ z powstañcami niedawno zmobilizowanymi. W ka¿dej armii, która uczestniczy w dzia³aniach wojennych, prêdzej czy póŸniej zaczynaj¹ siê pojawiaæ problemy z dyscyplin¹. ¯o³nierz przyzwyczajony do
u¿ycia si³y, uzbrojony, na co dzieñ obcuj¹cy z niebezpieczeñstwem i ryzykiem utraty ¿ycia,
zaczyna kierowaæ siê bardziej swoistym etosem ni¿ narzuconym porz¹dkiem. Œwietny w boju, bywa co najmniej uci¹¿liwy dla ludnoœci cywilnej. Czasem nawet ulega demoralizacji, ma
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sk³onnoœæ do samowoli, a póŸniej ma trudnoœci
z dostosowaniem do ¿ycia w okresie pokoju – jak
choæby u³ani 15. Pu³ku U³anów Poznañskich
z chwil¹ powrotu do macierzystego garnizonu po
wojnie polsko-bolszewickiej. Dochodzi wtedy do
nieporozumieñ i ró¿nych incydentów. Podobnie
by³o w Wojskach Wielkopolskich. W rozkazach
dziennych Dowództwa G³ównego publikowane
by³y listy dezerterów, dochodzi³o nawet do buntów i rozpraw s¹dów polowych, wydaj¹cych najwy¿sze wyroki, wykonywane w Forcie „Winiary” w Poznaniu. By³y te¿ kompanie karne, do których kierowano ¿o³nierzy ³ami¹cych dyscyplinê.
Na tym tle pojawia siê sprawa okolicznoœci formowania i dalszej dzia³alnoœci Poznañskiego Batalionu Œmierci. Istnienie owego oddzia³u prawie zupe³nie przemilczaj¹ monografie Powstania Wielkopolskiego. Ich autorzy unikaj¹ podejmowania
tej kwestii, w obawie przed naruszeniem jednoznacznie patriotycznego wydŸwiêku wielkopolskich wydarzeñ z lat 1918-1919. Pierwsze proAdam Bia³oszyñski
blemy z dyscyplin¹ w niektórych oddzia³ach poja(fot. ze zbiorów rodzinnych)
wi³y siê ju¿ w pierwszych dniach powstania,
o czym ju¿ wspomniano. Szczególnie wiele k³opotów sprawiali marynarze z 4. Kompanii SSiB, dowodzonej przez Adama Bia³oszyñskiego.
Kierowali siê w³asnymi prawami, w³asnym etosem i zasadami; z czasem jednak zniknêli
w monolicie Wojsk Wielkopolskich. Skrzyknêli siê znów w okresie miêdzywojennym, gdy
utworzyli w³asne ko³o weterañskie.
Drobne incydenty i trudnoœci z utrzymaniem dyscypliny, dopuszczalne i mo¿liwe do tolerowania w okresie pocz¹tkowym powstania, by³y nie do przyjêcia od po³owy stycznia, gdy
armia insurgencka, ochotnicza, zaczê³a przekszta³caæ siê w wojsko regularne. Genera³ Józef
Dowbor-Muœnicki, doœwiadczony organizator i dowódca, jeszcze w okresie I Korpusu Polskiego wypraktykowa³ zasadê formowania osobnych oddzia³ów z ¿o³nierzy sprawiaj¹cych
trudnoœci. Nie traci³ ludzi w szeregach, a jednoczeœnie zachowywa³ nad nimi kontrolê i mia³
pewnoœæ, ¿e ich maniery nie przenios¹ siê na resztê wojska. W przypadku Wojsk Wielkopolskich zastosowa³ podobn¹ metodê. Wiosn¹ 1919 roku zwiêkszy³y siê naciski na w³adze
w Poznaniu, by skierowano kolejne, dobrze ju¿ zorganizowane i wyposa¿one oddzia³y, na
front przeciwbolszewicki. G³ównodowodz¹cy ugi¹³ siê pod wp³ywem tych nalegañ, a jednoczeœnie znalaz³ sposób na pozbycie siê niewygodnych ¿o³nierzy z Wielkopolski. Postanowi³
utworzyæ z nich oddzia³ „ochotniczy”, który jako formacja posi³kowa zosta³by skierowany
na front wschodni.
I tak wiosn¹ 1919 roku powsta³ oko³o trzystuosobowy batalion, formalnie dowodzony
przez podpu³kownika Feliksa Józefowicza, weterana powstania 1863 roku, dawnego ¿o³nierza I Korpusu Polskiego w Rosji. W sk³ad oddzia³u weszli ¿o³nierze sprawiaj¹cy trudnoœci dyscyplinarne, osoby o zapatrywaniach rewolucyjnych, a tak¿e – stosunkowo nieliczni –
ochotnicy. Umundurowani byli jak piechota Wojsk Wielkopolskich, lecz z bia³o-metalow¹
trupi¹ g³ówk¹ (ró¿nego wzoru) na otokach rogatywek. NajwyraŸniej chodzi³o o nawi¹za-
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Oficerowie Poznañskiego Ochotniczego Bataloinu Œmierci przed wyjazdem na front bolszewicki.
Drugi od lewej siedzi pp³k Feliks Józefowicz (CAW)

nie do – bardzo modnej w owym czasie – symboliki oddzia³ów szturmowych. Oddzia³ mia³
w³asny sztandar. W literaturze przedmiotu wystêpuje jako Batalion Œmierci, Poznañski Batalion Œmierci, Poznañski Ochotniczy Batalion Œmierci albo Oddzia³ Ochotniczy z Wielkiego
Ksiêstwa Poznañskiego.
Szlak bojowy tej formacji oceniaæ mo¿na rozmaicie. Jeszcze wiosn¹ 1919 roku ¿o³nierze
Batalionu zostali wys³ani do Warszawy, gdzie uczestniczyli w symbolicznym zbrataniu armii
trzech ró¿nych zaborów. Potem skierowano ich, przez Bia³ystok, na front litewskobia³oruski, a konkretnie w okolice Wilna. Ju¿ w drodze sprawiali trudnoœci z dyscyplin¹, a na
miejscu te¿ raczej nie byli zaliczani do oddzia³ów wyborowych. W rezultacie ¿aden dowódca nie chcia³ ich mieæ pod swoj¹ komend¹, gen. Muœnicki zaœ od¿egna³ siê od nich, skoro zostali przekazani pod komendê frontu. Ostatecznie we wrzeœniu 1919 roku Batalion rozwi¹zano, ¿o³nierzy rozmieszczono w ró¿nych pu³kach, a niektórych skierowano do Poznania.
W okresie miêdzywojennym trzymali siê razem i honorowali – podobnie jak póŸniej ¿o³nierze korpusu genera³a Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza. Doskonale siê rozumieli z poet¹-bardem Powstania Wielkopolskiego, Romanem Wilkanowiczem, który by³ szefem sztabu Batalionu Œmierci. Po II wojnie œwiatowej kilku by³ych ¿o³nierzy tego Batalionu objê³o znacz¹ce funkcje w Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego, dzia³aj¹cej wewn¹trz ZBoWiD-u. Z wielkim sentymentem wspominali wydarzenia roku 1919.
¯o³nierze Wojsk Wielkopolskich natomiast potwierdzili swoje walory organizacyjne
i bojowe podczas wojny polsko-bolszewickiej, w której zas³ynê³y dwie brygady piechoty, dowodzone przez oficerów o identycznych inicja³ach. By³y to: 33. Brygada Piechoty, z pu³kownikiem Stanis³awem Thielem (w Powstaniu Wielkopolskim dowódc¹ batalionu ostrzeszowskiego) oraz 34. Brygada Piechoty, z pu³kownikiem Stanis³awem Taczakiem na czele. Zas³y-
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Pami¹tkowa fotografia 15. pu³ku u³anów (1. puw).
W w otoczeniu oficerów 15. pu i 2. baterii konnej pozuj¹: gen. Konarzewski (dowódca 14. DP), na
prawo od niego siedzi pp³k Paszkiewicz dowódca 55. pp (1. psw). Po lewej stronie gen.
Konarzewskiego widoczny pp³k Anders dowódca 15. pu (1.puw). Bobrujsk - 8 lipca 1920 r.
https://www.facebook.com/WojskaWielkopolskie/

n¹³ tak¿e pu³kownik W³adys³aw Anders, jako dowódca 15. Pu³ku U³anów Poznañskich; on
te¿ spoœród tych trzech oficerów doszed³ w armii najwy¿ej. Genera³ Józef Dowbor-Muœnicki w wojnie polsko-bolszewickiej nie wzi¹³ udzia³u. Z chwil¹ rozwi¹zania Dowództwa Frontu Wielkopolskiego w marcu 1920 roku, po rewindykacji ziem przyznanych Polsce, odszed³
z wojska i osiad³ we w³asnym maj¹tku w Lusowie pod Poznaniem.
Powstanie Wielkopolskie – powstania górnoœl¹skie
Wspomniano ju¿ wielokrotnie, ¿e Powstanie Wielkopolskie z lat 1918-1919, jak ka¿dy
fakt w historii, nie mia³o charakteru jednostkowego, lecz by³o ogniwem w ³añcuchu wydarzeñ. Mia³o swoje przyczyny i da³o impuls do powstania kolejnych zjawisk i okolicznoœci. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej sprawowa³ kontrolê nad ca³oœci¹ ziem zaboru pruskiego,
od Warmii a¿ po Bytom, nie tylko nad Wielkopolsk¹. Ogromnym uproszczeniem s¹, doœæ
czêsto spotykane w literaturze przedmiotu i materia³ach propagandowych sprzed dziesiêcioleci, utyskiwania nad izolacj¹ Wielkopolski, Pomorza i Górnego Œl¹ska od Warszawy,
nad zach³annoœci¹ jednej i wielk¹ ofiarnoœci¹ drugiej strony. Wiele w tym prawdy, lecz by
zrozumieæ istotê rozgrywaj¹cych siê wtedy wydarzeñ, spojrzeæ trzeba nie tylko na poszczególne regiony, ale na polskie ziemie w ca³oœci, z ca³ym zró¿nicowaniem ich sytuacji politycznej, spo³ecznej i ekonomicznej. Wiele z tych aspektów pomijano, nie dostrzegano ich lub nie
chciano zauwa¿yæ, jeœli nie odpowiada³y z góry za³o¿onej tezie politycznej. Podobnie podchodzono kiedyœ (a i dziœ taka argumentacja jest spotykana) do sprawy wzajemnych relacji
miêdzy w³adzami w stolicy a Wielkopolsk¹ i Œl¹skiem.
Mo¿liwoœci oddzia³ywania z Wielkopolski w kierunku Pomorza by³y bardzo ograniczo-
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ne. W grê wchodzi³yby tylko Pomorze Gdañskie i Warmia – obszary w ogromnym stopniu ju¿ zgermanizowane, nie maj¹ce odpowiedniej bazy ekonomicznej i etnicznej do podjêcia walki o przy³¹czenie do odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej. Tam oddzia³ywaæ mo¿na by³o tylko propagandowo, zw³aszcza w okresie plebiscytu. Zupe³nie inne mo¿liwoœci otwiera³y siê w przypadku Górnego Œl¹ska.
Proces organizowania siê polskich œrodowisk, w koñcowym okresie wojny œwiatowej,
by³ na Górnym Œl¹sku podobny jak w Wielkopolsce. Nie uda³o siê tam jednak przenieœæ
struktur Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. £atwiej by³o z organizowaniem
zakonspirowanych struktur cywilnych, zw³aszcza po obradach Polskiego Sejmu Dzielnicowego, gdy w Bytomiu utworzono podkomisariat NRL. W poznañskiej centrali Œl¹sk mia³
swego ¿arliwego i wp³ywowego reprezentanta w osobie Wojciecha Korfantego. Wybuch
powstania w Wielkopolsce nie doprowadzi³ do podobnych wydarzeñ na Pomorzu i na Górnym Œl¹sku. Regiony te jeszcze nie by³y gotowe do dzia³ania, Wielkopolska zaœ mia³a zbyt
ma³o si³, by mo¿na by³o wydzieliæ ich czêœæ dla przeprowadzenia ekspedycji wyzwoleñczej
w kierunkach pó³nocnym i po³udniowym. W rezultacie wydano rozkaz zabraniaj¹cy wprost
konspiratorom pomorskim i œl¹skim podejmowania dzia³añ zbrojnych, z góry skazanych na
niepowodzenie.
Jednak na pocz¹tku stycznia rozpoczêto dzia³ania zmierzaj¹ce do ujednolicenia struktur
konspiracji wojskowej na Œl¹sku. Wys³ano tam równie¿ emisariuszy, Zygmunta Wizê i Kazimierza Jesionka, z pieniêdzmi przeznaczonymi na pracê niepodleg³oœciow¹. Oni te¿
5 stycznia 1919 roku doprowadzili do powo³ania Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego
Œl¹ska, na czele której stan¹³ Józef Grzegorzek, urzêdnik Banku Ludowego w Bytomiu. Ju¿
w lutym 1919 roku Dowództwo G³ówne w Poznaniu postanowi³o silniej zwi¹zaæ struktury
Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Œl¹ska z central¹ w Poznaniu, a konspiratorzy œl¹scy sk³adali przysiêgê obowi¹zuj¹c¹ Wojska Wielkopolskie. Z czasem jednak utracono kontrolê nad sytuacj¹ na Œl¹sku. Poza tym brak gwarancji co do wykorzystania powracaj¹cej do
kraju armii gen. Józefa Hallera tak¿e sk³ania³ do powstrzymania dzia³añ powstañczych. Ostatecznie jednak w sierpniu 1919 roku dosz³o do wybuchu walk, zakoñczonych niepowodzeniem.
Spo³eczeñstwo Wielkopolski z wielkim zaanga¿owaniem stara³o siê wspomóc rodaków
na Œl¹sku – nie tylko podczas walki zbrojnej, ale w ogóle w latach 1918-1921. Tworzono
komitety solidaryzuj¹ce siê z tym regionem, na Œl¹sk p³ynê³y pieni¹dze oraz wagony ¿ywnoœci i odzie¿y.
Wiosn¹ 1919 roku w Wielkopolsce liczono siê z mo¿liwoœci¹ podjêcia walki powstañczej na Œl¹sku, ale to w Czêstochowie, w lutym tego roku, zaczêto formowaæ batalion spoœród ochotników – uchodŸców ze Œl¹ska. Pod koniec kwietnia oddzia³ podporz¹dkowano
Dowództwu G³ównemu w Poznaniu i przemianowano na Bytomski Pu³k Strzelców. Drugim batalionem pu³ku zosta³ batalion poznañskiej Obrony Krajowej. Potem sk³ad oddzia³u,
spe³niaj¹cego rolê odwodu Grupy Zachodniej Frontu Wielkopolskiego, coraz bardziej by³
mieszany. W lutym 1920 roku Bytomski Pu³k Strzelców zosta³ przeniesiony do Ostrowa
Wielkopolskiego, w marcu wzmocniony batalionem z Wrzeœni, a nastêpnie uczestniczy³
w rewindykacji ziem przyznanych Polsce, w okolicach Odolanowa. Od 1922 roku by³ to
75. Pu³k Piechoty.
Ze œl¹skimi wydarzeniami lat 1920-1921 wi¹¿e siê ten aspekt wzajemnych kontaktów
wielkopolsko-œl¹skich, o którym do niedawna nie wspominano, a jeœli o nim mówiono, to
mimochodem, jakby wstydliwie. Przez wiele dziesiêcioleci obowi¹zywa³ propagandowy
schemat, sugeruj¹cy niegodziwoœæ strony niemieckiej i straceñcz¹ biernoœæ œrodowisk pol-
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skich, które wreszcie w desperacji chwyci³y za broñ. Obowi¹zywa³ czarno-bia³y podzia³
stron, nie odpowiadaj¹cy realiom epoki. Tymczasem, ju¿ w 1920 roku, obydwie strony
konfliktu szykowa³y siê do rozgrywki zbrojnej, stosuj¹c wszelkie metody, jakie by³y im dostêpne. Zakonspirowane plutony i kompanie wystêpowa³y pod szyldem klubów sportowych i organizacji porz¹dkowych.
Jednak na Górnym Œl¹sku pojawi³ siê problem identyczny z tym, jaki by³ udzia³em konspiratorów wielkopolskich z jesieni 1918 roku – brak wy¿szej kadry dowódczej. Œl¹sk, jako
czêœæ zaboru pruskiego, podlega³ tym samym rygorom i ograniczeniom jak Wielkopolska,
a tworzone tam po 1919 roku oddzia³y polskie odczuwa³y ogromny brak kadry oficerskiej
wy¿szych stopni. W Wielkopolsce problem ten, jak pamiêtamy, zosta³ rozwi¹zany poprzez
nap³yw kadry z dawnego I Korpusu Polskiego, przyspieszone kursy oficerskie i awansowanie zdolniejszych podoficerów. W rezultacie po utworzeniu regularnej Armii Wielkopolskiej
zdo³ano obsadziæ wszystkie etatowe stanowiska. Po wojnie z bolszewikami kadra ta, pozostaj¹ca na etatach wojennych, ju¿ nie by³a w takiej liczbie potrzebna. Niewykorzystanie tej
sytuacji by³oby niewybaczalnym b³êdem.
Jeszcze w 1920 roku, gdy Polska walczy³a o przetrwanie pod naporem dywizji bolszewickich, udzielenie Œl¹skowi czynnej pomocy wojskowej w rzeczywistoœci by³o niemo¿liwe.
Jednak po zakoñczeniu walk natychmiast przyst¹piono do pracy organizacyjnej. Zarówno
z Warszawy, jak i z Poznania zaczêto kierowaæ zakamuflowane transporty broni, amunicji
i umundurowania wojskowego (bez oznak pañstwowych). Wypraktykowano te¿ udzielanie urlopów oficerom i podoficerom, którzy pod przybranymi nazwiskami (po wybuchu
walk i tak pos³ugiwali siê pseudonimami) przybywali na Œl¹sk. Ze znacznie obni¿onymi stopniami wojskowym wstêpowali do miejscowych organizacji porz¹dkowych i towarzystw paramilitarnych. Z chwil¹ wybuchu powstania ujawniali swój prawdziwy stopieñ i obejmowali
stanowiska wyznaczone struktur¹ armii powstañczej. Szczególnie wa¿ne by³o, aby wyje¿d¿ali tam oficerowie maj¹cy za sob¹ s³u¿bê w armii niemieckiej – czyli tej, w której s³u¿yli
przed 1918 rokiem ich podkomendni Œl¹zacy. W oddzia³ach powstañczych na Górnym Œl¹sku, podobnie jak w Wojsku Wielkopolskim, s³u¿yli dawni ¿o³nierze cesarza Wilhelma II,
którzy doskonale znali regulaminy, musztrê, taktykê, a nawet komendê niemieck¹ (mimo
¿e oddzia³ by³ polski w sk³adzie). Zatem dowódcy z Wielkopolski i podkomendni ze Œl¹ska
rozumieli siê czêsto bez s³ów, choæ niekiedy dochodzi³o do nieporozumieñ wynikaj¹cych
z ró¿nic mentalnych i kulturowych pomiêdzy Œl¹zakami i Wielkopolanami. Od wojskowej
strony nie by³o potrzeby dodatkowych szkoleñ, wyjaœnieñ. Takie dzia³anie by³o wyrazem
pragmatyzmu i logiki. Nieprzypadkowo w 1920 roku w³aœnie, genera³ Kazimierz Raszewski (by³y oficer niemiecki), ówczeœnie dowódca Okrêgu Generalnego Poznañ, z polecenia
ministra spraw wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego, obj¹³ kierownictwo wojskowe
nad obron¹ plebiscytu na Górnym Œl¹sku. To co póŸniej nast¹pi³o, nie mia³o absolutnie cech
wojny domowej.
Szczególn¹ uwagê zwraca wszak¿e dobór polityków i oficerów na najwy¿szych stanowiskach w armii III Powstania Górnoœl¹skiego, w maju 1921 roku. Dyktatorem powstania by³
Wojciech Korfanty – rodowity Œl¹zak, ale jednoczeœnie jeden z komisarzy Naczelnej Rady
Ludowej z okresu Powstania Pielkopolskiego, sprawuj¹cy swój urz¹d z Poznania.
Od stycznia 1921 roku, na dwa miesi¹ce przed plebiscytem, na Œl¹sku przebywa³ podpu³kownik Maciej Miel¿yñski (ps. Nowina-Doliwa), który wprawdzie w Powstaniu Wielkopolskim nie uczestniczy³, ale by³ ziemianinem z Wielkopolski. Obj¹³ zwierzchnictwo w Dowództwie Obrony Plebiscytu – przysz³ej Naczelnej Komendzie Wojsk Powstañczych. By³
pierwszym naczelnym dowódc¹ wojsk III Powstania Górnoœl¹skiego. Po jego odwo³aniu 31
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maja 1921 roku, stanowisko g³ównodowodz¹cego obj¹³ równie¿ Wielkopolanin, podpu³kownik Kazimierz Zenkteler (ps. Warwas), w Powstaniu Wielkopolskim dowódca w Grodzisku
Wlkp.
Na czele Grupy „Pó³noc” sta³ kapitan Alojzy
Nowak (ps. Neugebauer), niegdyœ dowódca
powstañców z Wrzeœni i Jarocina. Grup¹ „Po³udnie” zaœ dowodzi³ podpu³kownik Bronis³aw Sikorski (ps. Cietrzew), powstaniec wielkopolski,
inspektor piechoty Dowództwa Okrêgu Generalnego Poznañ. Wielkopolanami byli te¿ tacy
dowódcy III Powstania Górnoœl¹skiego, jak m.
in.: kapitan Krzysztof Konwerski – dowódca
podgrupy w Grupie „Pó³noc”, major Leonard
Krukowski – dowódca batalionu, podpu³kownik Franciszek Rataj – dowódca pu³ku pszczyñskiego, Heliodor Cepa – specjalista od ³¹cznoœci,
porucznik Mieczys³aw Szreybrowski – szef wydzia³u operacyjnego Grupy „Pó³noc”. Porównuj¹c zaanga¿owanie Wielkopolan i oficerów
Maciej Miel¿yñski
z centralnej Polski, tak¿e skierowanych na Górny Œl¹sk, a przede wszystkim obsadzenie przez
nich czo³owych stanowisk dowódczych, stwierdzimy bez wiêkszego b³êdu, ¿e III Powstanie
Górnoœl¹skie by³o wynikiem wysi³ku ziem wszystkich trzech zaborów. Mo¿na wrêcz zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e by³o to powstanie wielkopolsko-œl¹skie. Powstanie zwyciêskie.
Ogólnie mo¿na przyj¹æ, ¿e w trzech kolejnych powstaniach górnoœl¹skich uczestniczy³o
oko³o szeœciu tysiêcy ochotników z Wielkopolski: kilkuset w pierwszym, pozostali w trzecim powstaniu. Jednak nie w ich liczbie zawarty by³ sens owego zaanga¿owania, lecz w roli,
jak¹ odgrywali w kierownictwie i dowództwie. Przyjmuje siê, ¿e oko³o 40% ochotników
spoza Górnego Œl¹ska, którzy w maju 1921 roku stanêli do walki, przyby³o znad Warty
i Obry.
Spójrzmy te¿ na inne aspekty Powstania Wielkopolskiego, nie zawsze mo¿liwe do powi¹zania z konkretnymi walkami.
Cudzoziemcy w Powstaniu Wielkopolskim
Do interesuj¹cych zagadnieñ, zwi¹zanych z przebiegiem niemal ka¿dego powstania
zbrojnego, nale¿y zaanga¿owanie osób, które przynajmniej teoretycznie nie powinny byæ
zainteresowane udzia³em w konflikcie, które wed³ug logiki, powinny staæ po drugiej stronie.
W szeregach powstañców wielkopolskich z lat 1918-1919 znajdowali siê tak¿e cudzoziemcy – i to jeszcze przed wybuchem wojny œwiatowej. Pó³ Polakiem, pó³ Czechem by³ Cezary Jindra, jeden z twórców skautingu wielkopolskiego. Ju¿ po wybuchu walk cudzoziemcy
pojawili siê w szeregach przewa¿nie jako byli jeñcy wojenni z armii Ententy, którzy do 1918
roku przebywali w obozach znajduj¹cych siê na obszarze Wielkopolski, m. in. w Strza³kowie, a z polsk¹ ludnoœci¹ ju¿ w czasie wojny stykali siê przy okazji wykonywania prac polowych. By³y to osoby, które niekiedy budzi³y sensacjê swoj¹ powierzchownoœci¹ – jak np.
ciemnoskóry, potê¿nie zbudowany Sam Sandi, s³u¿¹cy w lotnictwie wielkopolskim. Pilotem
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w s³u¿bie powstañczej by³ te¿ Austriak, porucznik Wiktor Lang. Do powstañców do³¹czy³ by³y ¿o³nierz armii rosyjskiej, jeszcze
z 1905 roku, Chiñczyk Czen de Fu (w Poznañskiem po przejœciu na katolicyzm przybra³ imiona Józef Zdzis³aw), który pracowa³
jako stolarz w Barcinie i sta³ na czele miejscowego „Soko³a”, a obywatelstwo polskie uzyska³ dopiero w 1933 roku. Tragiczny los by³
udzia³em Giovanniego Novizio Cittadiniego,
rodem z Castellamare nad Adriatykiem, jeñca
w³oskiego, który w stopniu kaprala wst¹pi³ do
wojsk powstañczych i zgin¹³ w wyniku wypadku z broni¹ w Strzelnie. Jego manifestacyjny
pogrzeb na stokach Cytadeli poznañskiej wykorzystano jako demonstracjê jednoœci i braterstwa broni pañstw sojuszniczych.
Wœród powstañców byli te¿ uwolnieni
z obozów jenieckich Francuzi, ale pod koniec
stycznia 1919 roku musieli, na wezwanie
w³adz paryskich, wróciæ do swej ojczyzny.
Mia³ ich, a tak¿e Rosjan, w swoim oddziale PaJózef Zdzis³aw Czen de Fu
we³ Cyms, w czasie rajdu wyzwoleñczego na
(Fot. archiwum Iwony Szuflickiej)
Kujawy. By³ych ¿o³nierzy rosyjskich traktowano jednak z pewn¹ rezerw¹, w obawie przed rozsiewaniem przez nich idei bolszewickich –
trochê na wyrost, gdy¿ kontaktu ze swymi stronami rodzinnymi nie mieli. Z regu³y kierowano ich zatem do s³u¿b pomocniczych, oddzia³ów wartowniczych itd. Holendrem z pochodzenia by³ poleg³y pod Wielkim Grójcem Józef Moellenbrok (Moellenbrock).
Inny charakter mia³o – dot¹d ma³o znane – zaanga¿owanie w Powstanie Wielkopolskie
¿o³nierzy z pañstw zwi¹zkowych, wchodz¹cych w sk³ad Cesarstwa Niemieckiego. Znana
jest postaæ Alzatczyka, sier¿anta Rübstücka, który bra³ udzia³ w walkach o Chodzie¿. W jego przypadku chodzi³o o wyst¹pienie przeciw okupantom (od 1871 roku) jego rodzinnej
ziemi. Inny wymiar mia³ te¿ udzia³ ¿o³nierzy z Hanoweru, którzy pomogli polskim powstañcom w zdobyciu Sarnowy, a potem byli sk³onni pomóc im tak¿e w zajêciu Rawicza. Ostatecznie batalion hanowerski zosta³ przez Prusaków rozbrojony, a jego ¿o³nierze odes³ani do
domu. Jest to wyraŸny przyczynek do poruszonej ju¿ sprawy ró¿nic, jakie dzieli³y mieszkañców poszczególnych pañstw zwi¹zkowych i nie zawsze bezdyskusyjnej akceptacji wszystkich decyzji, które zapada³y w Berlinie.
Zupe³nie inny by³ przypadek pó³ Polaka, pó³ Niemca, Paw³a Krenza, dowódcy kompanii karabinów maszynowych, który w grudniu 1918 roku w GnieŸnie (razem z kilkoma innymi kolegami) przeszed³ na polsk¹ stronê. Uczestniczy³ w walkach na Kujawach i na froncie pó³nocnym, a potem wst¹pi³ do lotnictwa i dos³u¿y³ siê stopnia kapitana. W czasie II wojny œwiatowej zd¹¿y³ jeszcze s³u¿yæ w … hitlerowskiej Luftwaffe.
Mo¿na te¿ odnotowaæ obecnoœæ, w szeregach powstañców wielkopolskich, ¿o³nierzy innych narodowoœci. Byli wœród nich m. in. Serbowie, Belgowie, Anglicy, Amerykanie – jak pani Sims, któr¹ powstanie zaskoczy³o w czasie wizyty u mê¿a lekarza, jeñca. By³a jedn¹ z organizatorek sanitariatu polskiego w Mogilnie.
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Dziœ liczbê cudzoziemców, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim, okreœla siê
orientacyjnie na trzystu. Niestety, w dwudziestoleciu miêdzywojennym nie zawsze ich powstañcze zas³ugi doceniano, a póŸniejsze starania o polskie obywatelstwo i choæby akceptacjê w nowym œrodowisku a¿ nazbyt czêsto traktowano biurokratycznie i bezdusznie. Los taki sta³ siê udzia³em choæby dwóch oficerów niemieckich, Andersona (Andrzejewskiego)
i Wernera, którzy podczas powstania pomogli w zdobyciu Nowego Tomyœla. By³a to wówczas przykra prawid³owoœæ. Podobnie postêpowano choæby wobec idealizuj¹cych Polskê
¿o³nierzy armii gen. Józefa Hallera – ochotników z Ameryki i Francji, którzy po 1921 roku
miewali trudnoœci ze zdobyciem pracy, spotykali siê z przejawami bezdusznoœci, a nawet
pod³oœci. W rezultacie, rozgoryczeni, zaczêli wracaæ tam, sk¹d przybyli. Nic wiêc dziwnego,
¿e podjêta œladem Paderewskiego z lat 1914-1918, wœród amerykañskiej Polonii akcja werbunkowa do polskiego wojska, przeprowadzona przez gen. W³adys³awa Sikorskiego w czasie II wojny œwiatowej, zakoñczy³a siê niepowodzeniem.
Pi³sudski a Wielkopolska
Stosunek Józefa Pi³sudskiego do Wielkopolski to jeden z wiod¹cych tematów towarzysz¹cych Powstaniu Wielkopolskiemu. Od po³owy listopada 1918 roku wiêkszoœæ decyduj¹cych wydarzeñ zachodz¹cych na ziemiach polskich rozgrywa³a siê w cieniu poczynañ tego
cz³owieka i do dziœ przewa¿nie charakter tych wypadków rozpatrujemy pod k¹tem ich wzajemnych powi¹zañ z Tymczasowym Naczelnikiem Pañstwa. W Wielkopolsce stosunek do
niego najczêœciej by³ bardzo emocjonalny, lecz w negatywnym kierunku. Dziœ jeszcze mo¿na spotkaæ, zaszczepione przed dziesiêcioleciami, pomstowania na Józefa Pi³sudskiego,
uszczypliwe uwagi na jego temat, opinie kontrowersyjne. Zafascynowanie sukcesem i tradycj¹ Powstania Wielkopolskiego czêsto prowadzi do pomijania lub usuwania w cieñ wzajemnych powi¹zañ miêdzy Warszaw¹ i Poznaniem, w tym równie¿ – wbrew pozorom – istotnych oraz wa¿nych okolicznoœci i metod wp³ywania tego polityka i ¿o³nierza na rzeczywistoœæ wielkopolsk¹ owego czasu. Panuje przekonanie, ¿e Pi³sudski wyrzek³ siê prawa do
Wielkopolski, ¿e manipulowa³, wrêcz frymarczy³ losami ziem po³o¿onych nad Wart¹ i Obr¹. Ciekawe, ¿e podobne przekonanie panowa³o, a i niekiedy nadal siê pojawia, wœród
mieszkañców Górnego Œl¹ska, przekonanych – a bywa, ¿e wci¹¿ karmionych – opiniami
o ca³kowitym osamotnieniu w latach 1919-1921. Tymczasem analiza realiów w obydwu regionach przed stu laty, wymaga spojrzenia znacznie szerszego, nie tylko przez pryzmat wydarzeñ w Poznaniu, Katowicach, czy Warszawie. Dopiero wtedy stanie siê zrozumia³e, o co
naprawdê chodzi³o – o czym z kolei przeciêtny mieszkaniec Œl¹ska czy Wielkopolski, politycznie ukierunkowany przez dzia³aczy endecji i chadecji, pojêcia mieæ nie móg³.
Wiadomo, ¿e do 1917 roku Józef Pi³sudski by³ w Wielkopolsce prawie nieznany. Traktowano go jako jednego z wielu dowódców polskich formacji czasu wojny, w dodatku wojskowego samouka i formalnego dyletanta (a wiêc nie budz¹cego zaufania amatora), co gorsza – socjalistê. Jawi³ siê jako konwertyta, osobnik o burzliwym ¿yciorysie, który na najwy¿sze stanowiska w pañstwie wspi¹³ siê dziêki sprytowi, bezwzglêdnoœci i ¿¹dzy kariery. Dla
prostolinijnych z natury i konkretnych Wielkopolan, taktyka, intrygi, nie zawsze czysto prowadzona walka polityczna, elastycznoœæ, zwroty orientacji – by³y oznak¹ nieuczciwoœci i nierzetelnoœci. Nastroje te skwapliwie, a skutecznie podsycali dzia³acze Narodowej Demokracji, którzy widzieli w Pi³sudskim groŸnego, niemo¿liwego do podporz¹dkowania sobie przeciwnika politycznego. Byli oni sk³onni do kompromisów, lecz nie w kwestiach zasadniczych.
Na pewno do spraw takich nale¿a³o wspó³rz¹dzenie lub ustêpstwa na rzecz socjalistów, potem tak¿e pi³sudczyków. ¯yw¹ niechêæ, a nawet otwart¹ wrogoœæ endecji wobec Pi³sudskie-
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go, na najwy¿szych szczeblach w³adzy politycznej, pozwala³y ukryæ pozory taktu i klasy. Jednak na szczeblach ni¿szych i w szeregach cz³onków organizacji politycznych mia³a bardzo
emocjonalny wydŸwiêk. Nie uda³o siê tylko zarzuciæ Pi³sudskiemu braku patriotyzmu oraz
interesownoœci.
Okresowa zmiana w stosunku do osoby Pi³sudskiego nast¹pi³a dopiero w 1917 roku,
gdy po odmowie z³o¿enia przez podleg³e mu oddzia³y legionowe przysiêgi na wiernoœæ
Niemcom, ich komendant i jego szef sztabu, Kazimierz Sosnkowski, zostali uwiêzieni
w twierdzy magdeburskiej. By³ to wielki b³¹d strony niemieckiej, od tej chwili bowiem ów jeden z wielu polskich dowódców tamtego czasu, stopniowo siêgaj¹cy po najwy¿sze szczeble
w³adzy, sta³ siê mêczennikiem sprawy narodowej. Dosz³o wtedy nawet do rozmów pomiêdzy dzia³aczami Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie i Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, podczas których snuto plan uwolnienia Pi³sudskiego z wiêzienia.
Gwa³towny zwrot w ocenie przysz³ego marsza³ka nast¹pi³ z chwil¹ pozyskania informacji o warunkach, które po rozmowach z hrabi¹ Harrym Kesslerem przyj¹æ musia³ Pi³sudski,
by opuœciæ twierdzê i wróciæ do Warszawy. Jednym z nich by³o niepodejmowanie starañ
o odzyskanie dla odradzaj¹cej siê Polski ziem zaboru pruskiego. Wielkopolanie odebrali
owo zobowi¹zanie jako zdradê i odt¹d ¿aden argument wyjaœniaj¹cy kulisy przyjêcia tego
warunku ju¿ do ich œwiadomoœci nie dociera³. Dzia³acze endecji zaœ starali siê skwapliwie, by
ów argument umocni³ siê jak najtrwalej. Jak siê okaza³o, czynili to skutecznie, w
Wielkopolsce bowiem przywo³ywany jest do dziœ. Nie pomaga³o wyjaœnianie, ¿e ju¿ 16
listopada Pi³sudski oficjalnie notyfikowa³ odrodzenie wolnej Polski. Nie brano pod uwagê
faktu, ¿e 15 grudnia 1918 roku nast¹pi³o zerwanie stosunków dyplomatycznych miêdzy
Warszaw¹ a Berlinem, w³aœnie w wyniku nieprzejednanego stosunku delegacji niemieckiej
w Warszawie w sprawie Poznañskiego - co automatycznie przekreœli³o magdeburskie
zobowi¹zania. Nie uwzglêdniano organizacji okrêgów wyborczych do Sejmu
Ustawodawczego, które swym zasiêgiem obejmowa³y zabór pruski, wtedy jeszcze formalnie znajduj¹cy siê w granicach Niemiec, a co grozi³o groŸnymi dla odradzaj¹cej siê Polski konsekwencjami dyplomatycznymi. Upór propagandowy by³ równie nieprzejednany, co niepojêty. Jak te¿ siê okaza³o – niezwykle skuteczny. Wrogoœæ wobec Pi³sudskiego w zaborze
pruskim zadekretowano i zachowano w niej daleko id¹c¹ konsekwencjê.
Tymczasem Józef Pi³sudski, mimo formalnego zachowania granicy miêdzy ziemiami zaboru pruskiego i dawn¹ Kongresówk¹, doskonale by³ zorientowany w realiach Poznañskiego. Mia³ tu swoich emisariuszy i przedstawicieli. Poza tym i Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, œwiadomy nieuniknionej z czasem wiêzi terytorialnej i politycznej z centraln¹ Polsk¹,
podtrzymywa³ kontakty z Warszaw¹. Nieprzypadkowo ogl¹dano siê na Belweder w doborze wy¿szych oficerów. Naturaln¹ te¿ kolej¹ rzeczy oficerowie z Warszawy byli najbli¿szymi wspó³pracownikami Stanis³awa Taczaka – Wielkopolanina, ale jesieni¹ 1918 roku ju¿ oficera Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. Józef Dowbor-Muœnicki przywióz³ ich sobie sam.
Jedna i sam Pi³sudski nie unika³ intryg w kszta³towaniu stosunków z Poznaniem – doœæ wspomnieæ okolicznoœci towarzysz¹ce przybyciu genera³a Muœnickiego na stanowisko g³ównodowodz¹cego.
Rozpowszechnion¹ opiniê o niechêtnym stosunku Pi³sudskiego do Wielkopolski i jej
mieszkañców, mo¿na bardzo ³atwo podwa¿yæ, cytuj¹c choæby wypowiedzi samego Marsza³ka po ostatecznym zjednoczeniu Polski. Nie by³ te¿ Pi³sudski germanofilem, z oczywistych powodów nie przepada³ i za Rosj¹ – niezale¿nie od ustroju panuj¹cego w tym kraju.
Jeszcze w 1934 roku, w rozmowie z premierem Wêgier Gyul¹ Gömbösem, na stwierdzenie, ¿e doskonale mówi po niemiecku, mia³ odpowiedzieæ: „Tak, lecz z silnym akcentem
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Przyjazd Józefa Pi³sudskiego do Zamku Cesarskiego w Poznaniu
Wikimedia Commons/CAW (domena publiczna)

magdeburskim”. To jeszcze jeden argument podwa¿aj¹cy opiniê, ¿e przysz³y naczelnik nie
popiera³ interesów Poznania, gdy¿ zaprzeda³ siê Berlinowi.
Niezale¿nie od nastrojów panuj¹cych w Poznañskiem, z których Józef Pi³sudski zdawa³
sobie sprawê, nale¿a³o d¹¿yæ do scementowania armii wszystkich trzech zaborów w jedno
Wojsko Polskie. Wizyta w Poznania sta³a siê bezwzglêdnie konieczna. Do maj¹cej du¿e znaczenie wizyty Pi³sudskiego w Poznaniu dosz³o miêdzy 25 i 27 paŸdziernika 1919 roku, gdy
Naczelnik Pañstwa symbolicznie obj¹³ zwierzchnictwo nad ziemiami dawnego zaboru pruskiego, przywróconymi wolnej Polsce. Przyznaæ trzeba, ¿e na czas przyjazdu goœcia wyciszono wszelkie krytyczne uwagi na jego temat, nastawiano siê na obserwowanie jego zachowania i wypowiedzi. Podobn¹ taktykê przyj¹³ i przysz³y marsza³ek, który zreszt¹ i tak nie wypowiada³ siê o Wielkopolsce nieprzychylnie. Zamierzano równie¿ pokazaæ Niemcom,
mieszkaj¹cym nadal w Poznaniu, ¿e wiêŸ z Warszaw¹ jest ju¿ mocna i nie do podwa¿enia.
Pierwszego dnia Pi³sudski zosta³ przyjêty na Dworcu Letnim (Cesarskim, przy ulicy
Dworcowej – tym samym, na którym niespe³na rok wczeœniej uroczyœcie witano Ignacego
Jana Paderewskiego), a nastêpnie powozem uda³ siê do Zamku Cesarskiego przy ul. œw.
Marcin. Tam, w dawnej sali tronowej, odby³a siê prezentacja wielkopolskich w³adz cywilnych
i wojskowych. Po po³udniu, w Teatrze Polskim, mia³a miejsce uroczysta akademia, poœwiêcona osobie Karola Libelta. Obecny na widowni Pi³sudski zosta³ ciep³o i serdecznie powitany przez rektora nowo utworzonego Uniwersytetu Poznañskiego, profesora Heliodora
Œwiêcickiego. Wieczorem obejrza³ galowe przedstawienie w Teatrze Wielkim i pokaz ogni
sztucznych. Po spacerze ulicami miasta nocowa³ w Zamku Cesarskim, w apartamencie Naczelnika Pañstwa.
Nastêpnego dnia, w niedzielê, Józef Pi³sudski uczestniczy³ w uroczystej mszy, odprawionej w katedrze przez prymasa Polski, arcybiskupa Edmunda Dalbora, a póŸniej w Z³otej Ka-
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plicy odda³ ho³d cieniom Mieszka I i Boles³awa Chrobrego. Przy wejœciu do ratusza, w którym podejmowano Naczelnika œniadaniem, prezydent miasta Jarogniew Drwêski wyg³osi³
mowê, w której powiedzia³ m. in.: „Oddajemy Tobie dziedzictwo, któregoœmy strzegli, Tobie, który prawo masz szafowaæ ¿yciem i nasz¹ krwi¹. Szafuj ni¹ na zbawienie narodu”. Po
obejrzeniu wyœcigów konnych na £awicy, Pi³sudski przyj¹³ w Zamku delegacjê Kaszubów,
a wieczorem odby³ siê uroczysty obiad u ministra by³ej dzielnicy pruskiej, W³adys³awa Seydy.
Naczelnik Pañstwa prawie nie zabiera³ g³osu, nie wyg³asza³ ¿adnych mów, najwyraŸniej
obserwowa³ nastroje Wielkopolan. Wszystko jednak odbywa³o siê poprawnie, zgodnie
z honorami nale¿nymi g³owie pañstwa. WyraŸnie oczekiwano jego wyst¹pienia na owym
bankiecie, wobec ponad dwustu osób wysoko postawionych w hierarchii w³adz regionu.
Pretekstem do wypowiedzi sta³ siê toast wzniesiony przez W³adys³awa Seydê: „Naczelnik
Pañstwa, wódz najwy¿szy Józef Pi³sudski, niech ¿yje!”. W obszernej odpowiedzi zebrani
us³yszeli hymn pochwalny na czeœæ regionu i jego mieszkañców. Pi³sudski przypomnia³ walkê Wielkopolan o zachowanie to¿samoœci narodowej: „Walka ta zosta³a Wielkopolanom
narzucona w dziedzinie organizacji, w dziedzinie umiejêtnoœci i wytworzenia codziennego,
szarego, pe³nego obowi¹zku i pe³nego trudów ¿ycia. Rzucone to wyzwanie Wielkopolanie
przyjêli i w tej dziedzinie maj¹ za sob¹ dorobek niewoli tak wielki, ¿e Polska ca³a przed nimi
siê korzy”. Potem podkreœli³ pracowitoœæ, rz¹dnoœæ i solidnoœæ Wielkopolan, stwierdzaj¹c
na koñcu, ¿e przejêcie owych cech i umiejêtnoœci przyda³oby siê ca³ej Polsce.
Wyst¹pienie to prze³ama³o pocz¹tkowe lody i na raucie wydanym w salach zamkowych
po obiedzie, Naczelnik Pañstwa przyjmowany by³ ju¿ z nieukrywana sympati¹. Powsta³a sytuacja niezupe³nie korzystna dla g³ównych si³ politycznych regionu, zw³aszcza ¿e w gronie
genera³ów otaczaj¹cych Pi³sudskiego byli te¿ obydwaj rywale Naczelnika do w³adzy w wojsku: Józef Dowbor-Muœnicki i Józef Haller.
Trzeci dzieñ wizyty, 27 paŸdziernika 1919 roku, poœwiêcono sprawom wojskowym.
Najpierw otwarto Muzeum Wojskowe, a potem Józef Pi³sudski – z towarzysz¹cymi oficerami – dokona³ przegl¹du zgromadzonych oddzia³ów Wojsk Wielkopolskich i odebra³ na
ul. œw. Marcin ich defiladê. Zachowane fotografie wskazuj¹, ¿e dzieñ by³ deszczowy, a Naczelnik Pañstwa sta³ na skraju chodnika, na dzisiejszym placu Adama Mickiewicza. Oddzia³y
defilowa³y od strony Zamku w kierunku Kaponiery. PóŸniej genera³ Józef Dowbor-Muœnicki podj¹³ Pi³sudskiego obiadem. Po po³udniu Naczelnik z ca³¹ œwit¹ uda³ siê poci¹giem do
Gniezna, z symboliczn¹ pielgrzymk¹ do grobu œw. Wojciecha. Po kilku godzinach powróci³
do Poznania, a po obiadokolacji wyjecha³ przez Kalisz (nie by³o jeszcze wtedy bezpoœredniego po³¹czenia kolejowego miêdzy Poznaniem i Warszaw¹) do stolicy. Na po¿egnanie Józef
Pi³sudski wyrazi³ uznanie dla postawy wojska i mieszkañców Wielkopolski, a niew¹tpliwie
ogromnie wa¿nym akcentem propagandowym sta³o siê podpisanie przezeñ 191 nominacji
oficerskich dla kadry Wojsk Wielkopolskich. Serdeczny i bezpoœredni, unika³ tematów politycznych. Zosta³ te¿ z radoœci¹, ale i wielk¹ godnoœci¹ przyjêty, choæ daleko by³o do entuzjazmu, jaki towarzyszy³ przyjêciu Ignacego Jana Paderewskiego w grudniu 1918 roku.
Potem w zasadzie nie by³o czasu na rozgrywki polityczne i personalne. Si³y zbrojne Wielkopolski, po³¹czone z armi¹ zjednoczonego kraju, dzielnie stawa³y do walki na frontach wojny polsko-bolszewickiej, niemal zawsze u¿ywane w zwartych formacjach regionalnych, razem z dywizjami legionowymi i hallerowskimi na decyduj¹cych odcinkach. Tak by³o w sierpniu 1920 roku, gdy Wielkopolanie stanowili trzon si³ wykorzystanych do kontruderzenia
znad Wieprza. Marsza³ek zawsze wyra¿a³ siê o nich z uznaniem, a z treœci wypowiedzi, rozkazów, czy przemówieñ – z okazji odznaczania Orderem Virtuti Militari kolejnych
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sztandarów pu³ków wielkopolskich - wynika, ¿e by³y to s³owa szczere. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e Pi³sudski kocha³ pu³ki kresowe, a wielkopolskie traktowa³ z uznaniem i respektem.
Ju¿ wkrótce, w pierwsz¹ rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Józef Pi³sudski
znów przyby³ do stolicy Wielkopolski. Aby nie spotkaæ siê ze swym przeciwnikiem, Ignacym
Janem Paderewskim, przyjecha³ nie 27 grudnia 1919 roku, jak artysta, lecz nastêpnego dnia.
Odebra³ defiladê wojska, uczestniczy³ w uroczystym obiedzie wydanym w Zamku Cesarskim, a potem obejrza³ przedstawienie w Teatrze Polskim. Tego samego dnia wróci³ do
Warszawy. Po owej wizycie w Poznaniu ju¿ pojawi³y siê k¹œliwe komentarze prasy endeckiej.
Wkrótce zaczê³a siê jednak kontrakcja polityczna. Wielkopolscy dzia³acze endeccy aktywnie zaanga¿owali siê po stronie Józefa Dowbor-Muœnickiego w jego sporze z Pi³sudskim
i ochoczo poparli koncepcjê pomniejszania roli Marsza³ka w bitwie warszawskiej, na rzecz
zas³ug genera³ów Józefa Hallera i Tadeusza Rozwadowskiego, w ostatecznoœci – gen. Maxime'a Weyganda… i Matki Boskiej, wprowadzaj¹c pojêcie cudu nad Wis³¹. Z okresem tym
³¹czy siê te¿ znamienny epizod z lipca 1920 roku, gdy wojska bolszewickie sta³y u wrót
Warszawy. Do stolicy uda³a siê wówczas delegacja poznañskich polityków, z ksiêdzem Stanis³awem Adamskim na czele. By³y komisarz Naczelnej Rady Ludowej rzuci³ wtedy Pi³sudskiemu w twarz oskar¿enie o zdradê. Marsza³ek, zwykle oskar¿any o tyraniê i dyktatorskie
zapêdy, odwróci³ siê i wyszed³ z pokoju. Ksi¹dz Adamski zaœ kilka lat póŸniej zrezygnowa³
z dzia³alnoœci politycznej i zaj¹³ siê swymi obowi¹zkami duszpasterskimi. Wiêkszoœæ wielkopolskiej kadry wojskowej popar³a te¿ rz¹d w czasie przewrotu majowego 1926 roku. Do
Wielkopolski zaczêli przybywaæ ci, dla których nie by³o miejsca w Warszawie i w Polsce centralnej. Wielkopolska sta³a siê twierdz¹ opozycji antysanacyjnej, nie tylko niechêtnej, lecz nawet wrogiej Pi³sudskiemu. Sam Marsza³ek jeszcze w lipcu 1921 roku odwiedzi³ Kórnik i jego sêdziwych gospodarzy, genera³ow¹ Jadwigê z Dzia³yñskich Zamoysk¹ i jej syna, W³adys³awa Zamoyskiego. Obydwaj panowie nie szczêdzili sobie uszczypliwych uwag i ciêtych ripost, choæ czynili to z klas¹ i wielk¹ kultur¹. Jeszcze w tym samym roku, w grudniu, Marsza³ek przyby³ do Poznania, by upamiêtniæ trzeci¹ rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wizyta przebiega³a wed³ug ustalonego schematu, choæ ju¿ w cieniu wzajemnych uprzedzeñ i animozji. Pi³sudski da³ do zrozumienia, ¿e nie jest zachwycony wystêpuj¹cymi – jego
zdaniem – tendencjami separatystycznymi w Wielkopolsce, a miejscowi dzia³acze starali siê
go przekonaæ, ¿e stan rzeczy przedstawia siê wrêcz przeciwnie. By³ to ostatni pobyt Marsza³ka w Poznaniu, choæ nie w Wielkopolsce.
Narastaj¹ca w Poznaniu opozycja wobec Pi³sudskiego musia³a spowodowaæ reakcjê
Warszawy, która stara³a siê ró¿nymi sposobami nie tylko podporz¹dkowaæ sobie Wielkopolskê gospodarczo i politycznie, lecz tak¿e rozbiæ ow¹ twierdzê endecji – przyznaæ trzeba,
¿e nie zawsze czystymi metodami. Tak wiêc utr¹cono kandydaturê Cyryla Ratajskiego na
prezydenta Poznania w kolejnej kadencji, przys³ano tu – jako prezydenta komisarycznego
– pu³kownika Erwina Wiêckowskiego, cz³owieka prawego i dobrego fachowca, lecz nie odpowiadaj¹cego miejscowym uk³adom politycznym.
Je¿eli w kraju pojawia³y siê wyst¹pienia antysanacyjne, mia³y formê zorganizowan¹ i odpowiedni¹ oprawê religijn¹, to z pewnoœci¹ wystêpowa³y w Wielkopolsce. Podobna sytuacja by³a na Górnym Œl¹sku, gdzie dosz³o do niemal jawnej wojny miêdzy dwoma politycznymi gigantami – Wojciechem Korfantym i Micha³em Gra¿yñskim. Jednak tam, ze wzglêdu
na specyficzn¹ autonomiê, konflikt mia³ inny przebieg i pod³o¿e.
Na g³oszenie innych pogl¹dów w Poznaniu miejsca nie by³o, u¿ywano sobie na Pi³sudskim
w dzia³alnoœci publicystycznej, kulturalnej, a nawet naukowej (W³adys³aw Konopczyñski).

27

W tym duchu te¿ zaczêto kszta³towaæ opiniê kolejnych pokoleñ. Wykorzystano do tego celu dokumenty polityczne i wypowiedzi, zwi¹zane z konkretn¹ sytuacj¹ polityczn¹, wymagaj¹c¹ takiej w³aœnie, a nie innej retoryki. Odrywano te wypowiedzi od rzeczywistych sytuacji
i dzia³añ, wyrywano zdania i s³owa z kontekstu, nie cofano siê przed oszczerstwem. Wydaje siê, ¿e – niestety – zamierzony efekt uda³o siê osi¹gn¹æ. W rzeczywistoœci to nie Pi³sudski
nie chcia³ Wielkopolski, lecz miejscowi dzia³acze endeccy nie ¿yczyli sobie jego zwierzchnictwa i nie szczêdzili si³ ani argumentów, by zdeprecjonowaæ osobê Marsza³ka od strony fachowej, moralnej i patriotycznej. Zacietrzewienie polityczne da³o pocz¹tek zaœlepieniu, które jednak nie skoñczy³o siê tak¹ tragedi¹ jak w Warszawie, gdy kampania nienawiœci doprowadzi³a do zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza. Nie
zapomnijmy jednak, ¿e zamachowiec, Eligiusz Niewiadomski, sam zezna³ na procesie, ¿e pocz¹tkowo zamierza³ pozbawiæ ¿ycia Józefa Pi³sudskiego. W Wielkopolsce takie metody nie
wchodzi³y w rachubê, za to wcale skutecznie, na kilka pokoleñ, zniszczono szacunek do
cz³owieka, który na pewno nie by³ kandydatem do panteonu œwiêtych, ale mia³ charyzmê,
autorytet, by³ niekwestionowanym wspó³twórc¹ Polski Niepodleg³ej i na swym patriotyzmie maj¹tku nie zrobi³.
W trakcie lektury wszystkich dziesiêciu tomów pism zbiorowych Józefa Pi³sudskiego, niezmiernie trudne bêdzie odnalezienie choæby jednego zdania, w którym autor wyra¿a³by siê
wrogo lub niechêtnie o Wielkopolanach. Opiniê tê ostatecznie ugruntowa³a i potwierdzi³a,
opublikowana w 2008 roku, ksi¹¿ka Zbigniewa Dworeckiego „Poznañskie i Pi³sudski”.
Wielkopolanie mieli w latach 1918 – 1921 w Wojsku Polskim opiniê bardzo niejednoznaczn¹. Z pewnoœci¹ nale¿eli do formacji zwartych, zdyscyplinowanych w boju i zdecydowanych, niekiedy dzia³aj¹cych na granicy ryzyka. Strona bolszewicka, z racji charakterystycznego kszta³tu ich czapek i determinacji, okreœla³a ¿o³nierzy dywizji wielkopolskich mianem
rogatych diab³ów. To by³o mocne, pewne wojsko, na którym mo¿na by³o polegaæ w walce.
Z drugiej strony jednak poza frontem dawa³o znaæ o sobie poczucie wy¿szoœci (tak¿e cywilizacyjnej) ¿o³nierzy z Wielkopolski nad ¿o³nierzami z innych czêœci kraju. Poznañczycy z trudem tolerowali zwierzchnictwo oficerów wywodz¹cych siê z innych regionów i zaborów,
zdarza³y siê im te¿ problemy z zachowaniem dyscypliny poza s³u¿b¹. Szczególnie wyraŸne
by³o te¿ zaskoczenie, jakim by³o dla nich spotkanie z ortodoksyjnym, odmiennym tak¿e wizualnie, œrodowiskiem ¿ydowskim. Reakcje bywa³y bardzo przykre dla wyznawców religii
moj¿eszowej, czasem na granicy niezgodnoœci z prawem.
Ró¿nice kulturowe, jêzykowe, a tak¿e w mentalnoœci pomiêdzy Wielkopolanami i ¿o³nierzami z innych czêœci kraju, dawa³y znaæ o sobie tak¿e w trakcie s³u¿by. Oficerowie
z I Korpusu Polskiego, którzy z braku miejscowej kadry wy¿szych szczebli objêli wa¿ne stanowiska dowódcze, w miarê up³ywu czasu zaczynali „uwieraæ”. Wielu z nich spotyka³o siê
z niechêci¹ poznañczyków, dochodzi³o do nieporozumieñ. Podobnie na Górnym Œl¹sku,
w 1921 roku, niepowodzeniem zakoñczy³y siê próby formowania mieszanych, wielkopolsko-œl¹skich oddzia³ów, z nadziej¹ ich integracji. Ró¿nice kulturowe okaza³y siê silniejsze.

Autor jest doktorem historii, laureatem Nagrody Honorowej
TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, znanym z wielu
opracowañ zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim.
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Karol Przes³awski

Naczelna Rada Ludowa w Powstaniu Wielkopolskim

Powo³anie Naczelnej Rady Ludowej
Cz³onkowie Centralnego Komitetu Obywatelskiego podjêli w listopadzie 1918 roku
dzia³ania zmierzaj¹ce do powo³ania Naczelnej Rady Ludowej jako reprezentanta ludnoœci
polskiej zaboru pruskiego. Powo³ano Tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
w sk³adzie: ks. Stanis³aw Adamski, Wojciech Korfanty oraz Adam Poszwiñski. Jego zadaniem by³o zorganizowanie i przeprowadzenie obrad Sejmu Dzielnicowego oraz powo³anie nowej organizacji politycznej Polaków.
Powstanie Naczelnej Rady Ludowej by³o efektem dzia³ania polskich organizacji politycznych istniej¹cych w zaborze pruskim, przygotowuj¹cych siê do przejêcia w³adzy. Jak wskazuje Andrzej Gulczyñski: Istnia³y wprawdzie ró¿ne organizacje maj¹ce spore osi¹gniêcia w walce o polskoœæ, lecz w tym przypadku chodzi³o o sprawn¹ instytucjê polityczn¹, która by³aby zaakceptowana przez wszystkich lub przynajmniej wiêkszoœæ Polaków. […] Szukano tu wyraŸnie Ÿród³a suwerennoœci, maj¹c na uwadze odmawianie Radzie Regencyjnej – powsta³ej z woli okupanta – prawa do reprezentacji narodu. Obok uzyskania formalnego mandatu do dzia³ania
chodzi³o równie¿ o faktyczne pozyskanie jak najszerszych krêgów spo³eczeñstwa .1 Zwi¹zek
z powy¿szym mia³o przyjêcie nazwy – rada ludowa, w nawi¹zaniu do powstaj¹cych rad robotniczo-¿o³nierskich oraz odwo³ania do ludu, czyli ogó³u spo³eczeñstwa. Naczelna Rada
Ludowa mia³a stanowiæ podstawê tworzenia w³asnej organizacji pañstwowej oraz pomóc
w zjednoczeniu ziem polskich zaboru pruskiego z odrodzon¹ Rzeczpospolit¹ Polsk¹.
Podstawy prawne dzia³ania Naczelnej Rady Ludowej zosta³y przyjête przez Sejm Dzielnicowy obraduj¹cy w grudniu 1918 roku w Poznaniu. Pe³ni³ on szereg funkcji, takich jak:
elekcyjna (wybór cz³onków NRL), konstytutywna (okreœlenie zasad funkcjonowania organów), postulatywna (okreœlenie postulatów Polaków) oraz integracyjna. Najwa¿niejsz¹
jednak by³a: funkcja legitymizuj¹ca, oznaczaj¹ca uznanie dzia³añ Tymczasowego Komisariatu
NRL i zapewnienie Komisariatowi oraz Naczelnej Radzie Ludowej mandatu do sprawowania
w³adzy, do dzia³ania w imieniu wszystkich Polaków zamieszka³ych na terenie Niemiec.2
Zasady dzia³ania Naczelnej Rady Ludowej okreœlono w ustawie politycznej organizacji
Polaków w Rzeszy Niemieckiej, przyjêtej przez Sejm Dzielnicowy. Cel jej dzia³ania okreœlono w § 1 ustawy w sposób nastêpuj¹cy: Polacy i Polki, przynale¿ni pañstwowo do Rzeszy
Niemieckiej, a czuj¹cy siê cz³onkami ca³ego narodu polskiego, ³¹cz¹ siê w zrzeszenie celem stworzenia dla siebie jednolitego przedstawicielstwa tymczasowego. Powo³ana organizacja by³a powszechnym zrzeszeniem wszystkich cz³onków narodu polskiego zamieszkuj¹cych terytorium Prus. Organami powsta³ego zrzeszenia zosta³y: miejscowe (wiejskie i miejskie) oraz
powiatowe rady ludowe, Naczelna Rada Ludowa, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
oraz Sejm Dzielnicowy.
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Wed³ug Andrzeja Gulczyñskiego podstawy prawne dzia³ania organizacji zosta³y przygotowane przez ks. Stanis³awa Adamskiego. Funkcjonowanie oparte by³o na modelu
stowarzyszenia (spó³ki), którego: cz³onkami byli Polacy z terenów Rzeszy Niemieckiej, zebranie
delegatów - Sejm Dzielnicowy, rada nadzorcza - Naczelna Rada Ludowa, zarz¹d - Komisariat.3
Zgodnie z przyjêta struktur¹ organizacyjn¹ najwa¿niejszymi podmiotami by³y: Naczelna
Rada Ludowa oraz Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Terenowe rady ludowe pe³ni³y
funkcje administracyjne na obszarze ich dzia³ania - miast, gmin oraz powiatów. Naczelna
Rada Ludowa sk³adaæ siê mia³a z 80 cz³onków, wybranych na dwuletni¹ kadencjê przez
Sejm Dzielnicowy. Siedzib¹ Rady zosta³ Poznañ, jej biura mieœci³y siê w kamienicy przy ul.
œw. Marcin 75. Zgodnie z zapisami ustawy politycznej organizacji Polaków w Rzeszy Niemieckiej, Naczelna Rada Ludowa wybiera³a prezesa, dwóch jego zastêpców oraz dwóch sekretarzy.
Posiedzenia zwo³ywa³ prezes, jeden z zastêpców lub Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Zgodnie z § 13 ustawy, zebraniom Naczelnej Rady Ludowej przewodniczyli prezes
b¹dŸ zastêpca, a do wa¿noœci uchwa³ wymagana by³a obecnoœæ 15 cz³onków. Do kompetencji Rady nale¿a³o: powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Komisariatu lub Podkomisariatów, ustanawianie Podkomisariatów dla dzielnic, uchwalanie podatków, przyjmowanie bud¿etu, kontrolowanie i zatwierdzanie sprawozdañ kasowych Komisariatu oraz Podkomisariatów, a tak¿e tworzenie Komisji oraz Wydzia³ów. Organem wykonawczym Naczelnej Rady Ludowej zosta³ Komisariat, który mia³ dzia³aæ w ramach uchwa³ Sejmu oraz Naczelnej
Rady Ludowej. Komisariat sk³ada³ siê z szeœciu cz³onków i dzia³a³ kolegialnie. Do wa¿noœci
wszelkich oœwiadczeñ wymagane by³y podpisy dwóch jego cz³onków. Cz³onkowie Komisariatu oraz Podkomisariatów byli uprawnieni do udzia³u w posiedzeniach Naczelnej Rady Ludowej, jednak¿e bez prawa g³osu.
Sk³ad Naczelnej Rady Ludowej zosta³ wy³oniony podczas obrad Sejmu Dzielnicowego
w dniu 5 grudnia 1918 roku. Delegaci reprezentowali Polaków zamieszkuj¹cych poszczególne dzielnice zaboru pruskiego: Ksiêstwo Poznañskie – 27 osób oraz dwóch zastêpców,
Prusy Królewskie – 13 osób i dwóch zastêpców, Warmia – 2 osoby, Mazury – 3 osoby, wychodŸstwo po lewej stronie £aby – 4 osoby, wychodŸtwo po prawej stronie £aby – 3 osoby oraz Œl¹sk – 28 osób i dwóch zastêpców. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Naczelnej Rady Ludowej odby³o siê 6 grudnia. Obradom przewodniczy³ ks. dr Antoni Wolszlegier,
a sekretarzem by³ dr Antoni Wierusz. W zebraniu bra³y udzia³ 62 osoby. Powo³ano prezydium Naczelnej Rady Ludowej w sk³adzie: prezes – dr Boles³aw Krysiewicz, wiceprezesi –
ks. dr Antoni Wolszlegier i ks. Pawe³ Poœpiech, sekretarze – Karol Rzepecki oraz dr Czes³aw Meissner. Wy³oniono tak¿e sk³ad Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, który tworzyli: ks. Stanis³aw Adamski, dr Stefan £aszewski, Wojciech Korfanty, W³adys³aw Seyda, Józef
Rymer oraz Adam Poszwiñski.4
Posiedzenia Naczelnej Rady Ludowej odbywa³y siê sporadycznie, bie¿¹cymi sprawami
kierowa³ Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Jako organ wykonawczy mia³ uprawnienia
do dzia³añ wewn¹trz struktury rad ludowych (np. nadzór nad lokalnymi radami ludowymi)
oraz do dzia³añ w sferze zewnêtrznej (np. kontakt z administracj¹ prusk¹). Komisariat dzia³a³ kolegialnie, a do wa¿noœci postanowieñ wymagane by³y podpisy co najmniej dwóch komisarzy. Jak wskazuje Andrzej Gulczyñski: Filarami polityki Komisariatu by³a zasada integralnoœci wszystkich ziem polskich (z zachowaniem pewnych odrêbnoœci) oraz podporz¹dkowanie po
rozstrzygniêciu podjêtym przez kongres pokojowy. Wynika³a st¹d koniecznoœæ negocjacji z w³adzami w Berlinie, jak i utrzymywania kontaktów z Komitetem Narodowym Polskim mog¹cym doprowadziæ do rozstrzygniêæ na arenie miêdzynarodowej.5

30

Organizacyjnie Komisariat Naczelnej Rady Ludowej podzielony by³ na: G³ówny Komisariat z siedzib¹ w gmachu by³ej Komisji Kolonizacyjnej przy ul. Paw³a 10 (obecnie ul. Aleksandra Fredry) oraz Podkomisariat w Gdañsku, a tak¿e Podkomisariat w Bytomiu dzia³aj¹cy na
terenie Œl¹ska.6
Dla usprawnienia pracy w ramach Komisariatu powo³ano wydzia³y podlegaj¹ce poszczególnym komisarzom. Na pocz¹tku stycznia 1919 roku dzia³a³y cztery wydzia³y:
Gospodarstwa Krajowego podlegaj¹cy komisarzowi ks. Adamskiemu, Organizacji i Propagandy podlegaj¹cy komisarzowi Poszwiñskiemu, Polityki i Wojska podlegaj¹cy komisarzowi Korfantemu oraz Administracji i S¹downictwa podlegaj¹cy komisarzowi Seydzie.7 Wydzia³y dzieli³y siê na sekcje, a te na decernaty wed³ug spraw, które im powierzono do realizacji.
W ramach Wydzia³u Gospodarstwa Krajowego funkcjonowa³y sekcje: finansowa (decernaty: bankowy, skarbu, izba rozrachunkowa), aprowizacyjna (decernat aprowizacji), komunikacji (decernaty: kolejowy, pocztowy, ¿eglugi) oraz sekcja handlu i przemys³u (decernaty:
górnictwa, rzemios³a, przemys³u, handlu). Wydzia³ Organizacji i Propagandy sk³ada³ siê
z sekcji: organizacji (decernaty: organizacji, prasy, reemigracji), oœwiaty (decernaty: szkó³,
zdrowia publicznego), rolnictwa (decernaty: rolnictwa, leœnictwa) oraz pracy (decernaty:
pracy, ubezpieczeñ). W Wydziale Polityki i Wojska funkcjonowa³y sekcje: polityczna (decernaty: polityki, przygotowañ do kongresu) oraz bezpieczeñstwa publicznego (decernat
bezpieczeñstwa publicznego). Wydzia³ Administracji i S¹downictwa podzielony by³ na dwie
sekcje: administracji (decernat administracji) oraz s¹downictwa (decernat s¹downictwa).
Poza struktur¹ wydzia³ów Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej pozosta³y Podkomisariaty, które podlega³y bezpoœrednio dwóm komisarzom. Podkomisariat w Bytomiu podlega³ Józefowi Rymerowi, a Komisariat w Gdañsku drowi Stefanowi £aszewskiemu. Podkomisariat w Gdañsku obejmowa³ swoim zasiêgiem obszar Prus Królewskich oraz Ksi¹¿êcych,
Mazowsze, a tak¿e Pomorze, natomiast Podkomisariat w Bytomiu obejmowa³ obszar Œl¹ska. Bie¿¹cymi pracami Podkomisariatów kierowali lokalni dzia³acze w randze podkomisarza. W Gdañsku by³ to dr Józef Wybicki, a w Bytomiu Kazimierz Czapla. Do zadañ podkomisariatów nale¿a³o m. in.: tworzenie lokalnych struktur organizacyjnych, podejmowanie
dzia³añ w celu wprowadzenia jêzyka polskiego do szkó³, utrzymywanie kontaktu z lokaln¹
administracj¹ prusk¹, wprowadzanie kontrolerów do poszczególnych urzêdów, a tak¿e pobieranie podatku narodowego.8 W Podkomisariacie Naczelnej Rady Ludowej w Gdañsku
funkcjonowa³y wydzia³y: generalny, szkolny, s¹downictwa, techniczny i elektryfikacji oraz
oddzia³y: kolejowy, pocztowy, administracyjny i dzia³ paszportowy.
Objêcie w³adzy w Wielkopolsce przez Naczeln¹ Radê Ludow¹
Wybuch walk w Poznaniu 27 grudnia oraz akcje podejmowane przez lokalne struktury postawi³y Naczeln¹ Radê Ludow¹ przed zadaniem zintensyfikowania dzia³añ i podjêcia
próby kontrolowania dynamicznej sytuacji w dzielnicy. 3 stycznia 1919 roku odby³o siê
plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Ludowej, na którym podjêto uchwa³ê o przejêciu
w³adzy w dzielnicy. Na jej podstawie uprawniono Komisariat Naczelnej Rady Ludowej do
dzia³ania i wprowadzania zmian w administracji prowincji. 9 stycznia 1919 roku opublikowano odezwê Komisariatu, w której og³oszono przejêcie w³adzy administracyjnej oraz
wojskowej. Jak wyraŸnie zaznaczono, uregulowanie przynale¿noœci pañstwowej pozostawiono konferencji pokojowej. Jednoczeœnie postanowiono o powierzeniu Polakom najwa¿niejszych urzêdów – naczelnego prezesa, prezesa rejencji, prezydium komisji kolonizacyjnej oraz prezesa policji w Poznaniu.9
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W zwi¹zku z powy¿szym, od 8 stycznia 1919 roku, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
nale¿y charakteryzowaæ jako organ w³adzy, pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcje w³adzy ustawodawczej i wykonawczej. Obszarem oddzia³ywania by³ teren walk powstañczych, który –
w miarê postêpów w dzia³aniach zbrojnych – obj¹³ znaczn¹ czêœæ Prowincji Poznañskiej. Komisariat wydawa³ rozporz¹dzenia reguluj¹ce aktualn¹ sytuacjê oraz dostosowuj¹ce obowi¹zuj¹ce normy prawa niemieckiego. Funkcjonowa³ w ramach istniej¹cego porz¹dku prawnego i struktury administracyjnej. Tworzono nowe organy i zmieniano zakres zadañ dotychczasowych. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przej¹³ kompetencje rz¹du pruskiego
w odniesieniu do Prowincji Poznañskiej, w tym nadzór nad administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹.
Wraz z przejêciem zadañ administracji przez organy Naczelnej Rady Ludowej rozpoczêto wydawanie „Tygodnika Urzêdowego Naczelnej Rady Ludowej”. Publikowano w nim co
tydzieñ komunikaty poszczególnych wydzia³ów, rozporz¹dzenia, dekrety wydawane przez
organy administracji oraz instrukcje dla lokalnych rad ludowych. Pierwszy numer, pod redakcj¹ Jana Szmañdy, ukaza³ siê 16 stycznia 1919 roku. Od 20 marca 1919 roku ukazywa³
siê pod nazw¹ „Tygodnik Urzêdowy”, a akty prawne by³y publikowane, zarówno w jêzyku polskim, jak i niemieckim. Tygodnik by³ sk³adany i drukowany w Drukarni i Ksiêgarni œw.
Wojciecha w Poznaniu.10
Przejêcie w³adzy politycznej oraz wojskowej w Prowincji Poznañskiej wymusi³o rozbudowê struktury wydzia³ów Komisariatu oraz powo³anie nowych, wyspecjalizowanych instytucji. Z dniem 9 stycznia 1919 roku powo³ano G³ówny Urz¹d ¯ywnoœciowy, któremu powierzono kontrolê nad ruchem ¿ywnoœci oraz pasz. Wkrótce Urz¹d wyda³ rozporz¹dzenia
ograniczaj¹ce wywóz produktów spo¿ywczych oraz wprowadzaj¹ce reglamentacjê niektórych towarów. W sk³ad Urzêdu wchodzili: Czes³aw Borowicz, Jan Ch³apowski, Jarogniew
Drwêski, Arno Hoffmeister oraz Oskar Marchlewski.11 Podlega³y mu nastêpuj¹ce instytucje specjalistyczne: Prowincjonalny Urz¹d Zbo¿owy, Prowincjonalny Urz¹d Ziemniaków,
Prowincjonalny Urz¹d Zakupu Byd³a i Podzia³u Miêsa, Prowincjonalny Urz¹d Mleka, Prowincjonalny Urz¹d Owoców i Warzyw, Prowincjonalny Urz¹d Pasz, Prowincjonalny Urz¹d
Cukru, Prowincjonalny Urz¹d Wêglowy oraz Prowincjonalny Urz¹d Spirytusowy.12 Finansami Prowincji zarz¹dza³ nowo powo³any Urz¹d Skarbowy z drem Marianem G³owackim
na czele. Nadzór nad kwestiami technicznymi sprawowa³, powo³any w koñcu stycznia, Wydzia³ dla Spraw Technicznych.
19 lutego Komisariat Naczelnej Rady Ludowej powo³a³ Urz¹d Rozdzielczy, którego zadaniem by³o dbanie o aprowizacjê dzielnicy. W ramach przys³uguj¹cych uprawnieñ mo¿liwe by³o przejmowanie towarów i surowców oraz rozdysponowanie ich za poœrednictwem
gmin, starostw b¹dŸ kupców, reglamentowanie dostêpu do okreœlonych towarów i surowców, kontrola redystrybucji towarów sprowadzanych z zagranicy, nadzór nad importem
oraz eksportem towarów i surowców, z przeznaczeniem dla handlu oraz przemys³u.
W sk³ad Urzêdu weszli: Antoni Marweg, Stefan Ka³amajski, Seweryn Samulski, Teodor Filipowicz oraz Ignacy Krause.13 Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów pod wzglêdem finansowym sprawowa³a Izba Rozrachunkowa z Dionizym Rzepczyñskim na czele.
W miêdzyczasie przyst¹piono do reform w administracji lokalnej. Komisaryczny naczelny prezes Wojciech Tr¹mpczyñski wyda³ 14 stycznia rozporz¹dzenie, na mocy którego powo³ano nowy organ w powiecie – starostê – i przekazano mu nadzór nad policj¹. Kompetencje rad ¿o³nierskich, robotniczych, ch³opskich oraz ludowych w powiatach i gminach
ograniczono wy³¹cznie do funkcji doradczych. Prawo zawieszania lokalnych urzêdników
przys³ugiwaæ mia³o wy³¹cznie prezesowi rejencji, a odwo³ania rozpatrywaæ mia³ naczelny
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prezes.14 W celu reorganizacji samorz¹du, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wyda³ 11
lutego 1919 roku rozporz¹dzenie dotycz¹ce wyborów do rad miejskich, na mocy którego
rozwi¹zano dotychczas funkcjonuj¹ce rady. Wybory zaplanowano na 23 marca 1919 roku.15
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej sprawowa³ nadzór nad Dowództwem G³ównym
Powstania Wielkopolskiego. To z jego inicjatywy powo³ano g³ównodowodz¹cych – mjra
Stanis³awa Taczaka oraz gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego. W marcu 1919 roku utworzono, przy Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej, Urz¹d Wojskowy, którego zadania obejmowa³y: mobilizacjê do armii, zaopatrzenie wojsk, nadzór oraz policjê wojskow¹ (¿andarmeria). Kierownictwo powierzono Janowi Ch³apowskiemu. Pocz¹tkowo Urz¹d obejmowa³ cztery departamenty: centralny, techniczno-artyleryjski, gospodarczy oraz jurydyczny.
Z czasem przekazywano pod jego nadzór kolejne jednostki organizacyjne Armii Wielkopolskiej, realizuj¹ce m. in. zadania zwi¹zane z umundurowaniem, lotnictwem, opiek¹ medyczn¹ oraz kwestiami personalnymi (w tym awansami). W kwietniu 1919 roku istnia³o szeœæ
departamentów, w których sk³ad wchodzi³y sekcje. Departament Techniczno-Artyleryjski
dzieli³ siê na sekcje: artylerii, in¿ynierii, komunikacyjn¹, taborów oraz remontu koni. W ramach Departamentu Gospodarczego funkcjonowa³ Intendent Wojska Polskiego oraz sekcja umundurowania. Departament Centralny sk³ada³ siê z sekretariatu generalnego, syndyka, sekcji personalnej oraz zarz¹du kasowego. W sk³ad Departamentu Sanitarnego wchodzi³y sekcje weterynarii oraz medycyny (szpitalnictwa). W Departamencie Lotnictwa funkcjonowa³y sekcje balonów oraz p³atowców, a Departament Jurysdykcji obejmowa³ sekcje
s¹dow¹ oraz wiêziennictwa.16 W maju 1919 roku, wskutek zakazu dzia³alnoœci podkomisariatów, ich biura musia³y zmieniæ lokalizacjê. Podkomisariat gdañski przeniesiono do Poznania, a Podkomisariat dla Œl¹ska dzia³a³ w Sosnowcu. W lipcu 1919 roku utworzono trzeci Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej na Obwód Nadnotecki z siedzib¹ w Bydgoszczy.
Kierowanie powierzono Melchiorowi Wierzbickiemu. Do najwa¿niejszych jego zadañ nale¿a³o: zabezpieczenie interesów maj¹tkowych pañstwa polskiego do czasu przejêcia przez
Polskê obszarów przyznanych na mocy postanowieñ traktatowych, a tak¿e nadzorowanie
niemieckiej administracji. Wobec rosn¹cej liczby zadañ Komisariatu, w lipcu 1919 roku powo³ano zastêpców cz³onków Komisariatu: Leona Pluciñskiego, Cyryla Ratajskiego oraz dra
Stefana Piechockiego.
Od podpisania rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 r. a¿ do wejœcia w ¿ycie postanowieñ
traktatu wersalskiego, obszar Prowincji Poznañskiej wyzwolony przez powstañców funkcjonowa³ jako odrêbny podmiot. Wojska Wielkopolskie uznano za wojska sprzymierzone
Ententy oraz wytyczono liniê demarkacyjn¹. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który
sprawowa³ nadzór polityczny nad wojskiem powstañczym, zosta³ uznany jako lokalny rz¹d.
Kontrolê nad wykonaniem postanowieñ rozejmu wykonywa³a Misja Miêdzysojusznicza,
przebywaj¹ca w Polsce od 13 lutego do 28 marca 1919 roku.
Po zakoñczeniu dzia³añ powstañczych Komisariat Naczelnej Rady Ludowej stan¹³ przed
zadaniem sprawnego zarz¹dzania obszarem wyzwolonych terenów. Struktura wydzia³ów
zosta³a rozbudowana oraz powo³ano szereg wyspecjalizowanych instytucji. Komisarze
nadzorowali poszczególne piony, zgrupowane wed³ug kryterium resortowego. Ksi¹dz Stanis³aw Adamski nadzorowa³: G³ówny Urz¹d ¯ywnoœciowy, Urz¹d Rozdzielczy, Wydzia³
I a Finansów i Aprowizacji (szef Wydzia³u: Cyryl Ratajski) oraz Wydzia³ Ib Handlu, Przemys³u i Komunikacji (szef Wydzia³u Cyryl Ratajski). Adam Poszwiñski nadzorowa³ Wydzia³ IIa Oœwiaty i Rolnictwa szef Wydzia³u: ks. Stanis³aw £ukomski) oraz Wydzia³ IIb Pracy i Opieki Spo³ecznej (szef Wydzia³u: Wac³aw Cegie³ka). Wojciech Korfanty nadzorowa³
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Wydzia³ IIIa Polityczny (szef Wydzia³u: Leon Pluciñski) oraz Wydzia³ IIIb Wojskowy (szef
Wydzia³u: gen. Kazimierz Raszewski). W³adys³aw Seyda nadzorowa³ Wydzia³ IVa Administracji (szef Wydzia³u: dr Stefan Piechocki) oraz Wydzia³ IVb Sprawiedliwoœci (szef Wydzia³u: Witold Pr¹dzyñski).
O przynale¿noœci ziem polskich zadecydowa³ traktat wersalski, podpisany 28 czerwca
1919 roku. Sejm Ustawodawczy przyj¹³ 1 sierpnia 1919 roku ustawê o tymczasowej organizacji zarz¹du by³ej dzielnicy pruskiej. Na stanowisko ministra by³ej dzielnicy pruskiej powo³ano W³adys³awa Seydê, a zakres jego dzia³ania zosta³ okreœlony terytorialnie i obejmowa³ ziemie by³ego zaboru pruskiego. Na posiedzeniu 19 sierpnia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa podjê³a uchwa³ê o likwidacji organizacji. Jej kompetencje zosta³y przekazane
ministrowi by³ej dzielnicy pruskiej, który 6 listopada 1919 roku wyda³ rozporz¹dzenie dotycz¹ce likwidacji Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i przejêcia jego uprawnieñ. Misja
ministerstwa zakoñczy³a siê w kwietniu 1922 roku.
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Bogus³aw Polak
Micha³ Polak

Londyñskie obchody rocznic
Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919
cz. III
Na ³amach londyñskiego „Przegl¹du Zachodniego” w 1976 roku ukaza³ siê cykl artyku³ów Antoniego Kossmanna pt. „Gdy zabrzmia³ z³oty róg”. Poni¿ej publikujemy dwie
pierwsze jego czêœci, opublikowane w nrach 3-4 (marzec-kwiecieñ) z 1976 roku i 5-7 (maj-lipiec) z tego samego roku.
W kolejnym numerze „Powstañca Wielkopolskiego” zamieœcimy trzy pozosta³e czêœci
opracowania, nazwanego przez Autora „wspomnieniami”, jak te¿ erratê, któr¹ jako
wk³adkê do³¹czono do „Przegl¹du Zachodniego” w 1976 roku.
Antoni Kossmann

I. Gdy zabrzmia³ z³oty róg
Dnia 1 sierpnia 1914 r. wybuch³a wojna powszechna narodów, która wkrótce zamieni³a siê w wojnê œwiatow¹. Od¿y³y nadzieje Narodu Polskiego na rych³e odzyskanie tak
dawno wyczekiwanej i upragnionej wolnoœci. Wojna ta postawi³a na nowo przed œwiatem
i Polakami zagadnienie utworzenia i odbudowania samodzielnego i niepodleg³ego pañstwa
polskiego. Ju¿ w kwietniu 1916 r. kanclerz Theobald Bethmann-Hollweg w parlamencie
niemieckim powiedzia³: Nie by³o zamiarem Niemiec ani Austro-Wêgier stawiaæ kwestii Polski.
Postawi³ j¹ los bitew. Teraz ona jest i domaga siê rozstrzygniêcia. D³ugotrwa³a wojna i jej przebieg wynios³y wkrótce sprawê odbudowy Polski na jedno z naczelnych miejsc w rozgrywkach miêdzynarodowych. Dnia 6 kwietnia 1917 r. Stany Zjednoczone przyst¹pi³y do wojny po stronie koalicji. Nadzieje na zwyciêstwo Aliantów, podzielane ju¿ teraz przez wszystkich Polaków, znacznie siê zwiêkszy³y a klêska Mocarstw Centralnych, by³a ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
Ju¿ dnia 4 czerwca 1917 r. powstaje na Zachodzie samoistna armia polska we Francji,
znana jako armia gen. Józefa Hallera, która póŸniej, po zawarciu rozejmu, by³a najsilniejsz¹
armi¹, jak¹ Polska posiada³a w tej decyduj¹cej i historycznej chwili. 1
1. Armia ta liczy³a 120.000 ¿o³nierzy (Jacques Weygan, „Weygand mon P? re”, Pary¿, 1970,
str. 167); do kraju przyby³o 67.302 ¿o³nierzy w tym obywateli: francuskich – 4.483 i amerykañskich – 1.182. Wiêkszoœæ ¿o³nierzy – obywateli francuskich - oko³o 25.000 i amerykañskich oko³o
28.000 zwolni³a siê w miêdzyczasie z powodu opóŸnienia wyjazdu tej armii do Polski. W stanach
tych nie uwzglêdni³em 4. dywizji strzelców (gen. £. ¯eligowskiego) na Kubaniu i 5. dywizji
syberyjskiej (obie nominalnie podporz¹dkowane gen. Hallerowi).]
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W Lozannie, dnia 15 sierpnia 1917 r. powstaje Polski Komitet Narodowy, pod przewodnictwem Romana Dmowskiego, z siedzib¹ w Pary¿u, który w krótkim czasie zostaje
uznany przez wszystkie pañstwa koalicyjne jako reprezentacja Narodu Polskiego. Od tej
chwili Komitet ten reprezentuje ju¿ oficjalnie politykê polsk¹ wobec pañstw sprzymierzonych i przyspiesza rozbudowê armii polskiej na Zachodzie, a przez to wzmacnia znacznie
swoj¹ pozycjê wobec Aliantów.
I jeszcze dwie tak bardzo wa¿ne i o kapitalnym znaczeniu sprawy:
Gdy Roman Dmowski w sierpniu 1918 r. przyby³ do Stanów Zjednoczonych, sprawa
przysz³ych zachodnich granic Polski nie sta³a dobrze. Komisja p³k. House'a, przygotowuj¹ca
materia³ dla delegacji amerykañskiej na konferencjê pokojow¹, mia³a z góry instrukcje, a¿eby nie zajmowa³a siê ziemiami zaboru pruskiego. Dmowski i Paderewski poruszyli ca³e wychodŸstwo polskie, zjednoczone w Wydz. Narodowym w Chicago, z prezesem Janem
Smulskim na czele i we wszystkich œrodowiskach polskich zapada³y na wiecach uchwa³y, ¿¹daj¹ce Polski z Wielkopolsk¹, Œl¹skiem, Prusami Zachodnimi i Gdañskiem. Po d³u¿szych
rozmowach Romana Dmowskiego z prezydentem Wilsonem i p³k. House, instrukcja pomijaj¹ca zabór pruski przy ustalaniu granic Polski, przesta³a obowi¹zywaæ. Po tej decyzji Roman Dmowski z³o¿y³ dnia 8 paŸdziernika 1918 r. w Waszyngtonie „Memoria³ terytorium
pañstwa polskiego”, który obejmowa³ takie zabór pruski.
Polski Komitet Narodowy w Pary¿u ju¿ dnia 29 paŸdziernika 1918 r. domaga³ siê wycofania niemieckich si³ zbrojnych poza liniê Koszalin – Gorzów Wielkopolski – G³ogów – Wroc³aw – Nyssa (Marian Seyda, „Polska na prze³omie dziejów, fakty i dokumenty”, t. II, str.
487).
Po klêsce niemieckiej w po³owie sierpnia 1918 r. na Zachodzie i sukcesach Aliantów na
wszystkich innych frontach, I-sza wojna œwiatowa zbli¿a³a siê szybko ku koñcowi. Klêska Mocarstw Centralnych by³a oczywista.
Dwa g³ówne mocarstwa zaborcze zosta³y kolejno pobite; Rosja przez Mocarstwa Centralne i, os³abiona rewolucj¹ paŸdziernikow¹ w 1917 r., zesz³a ze sceny wydarzeñ a Niemcy przez Koalicjê Zachodu. Imperium „Habsburgów”, pod obuchem klêski, rozlecia³o siê
jak domek z kart.
O jedenastej godzinie, jedenastego dnia, jedenastego miesi¹ca 1918 r. na wszystkich frontach wojennych Europy, tr¹bki zagra³y: „przerwij ogieñ”, zapowiadaj¹c ju¿ tak dawno, przez
wszystkie narody œwiata, upragniony rozejm i pokój. Wtedy wybi³a godzina wolnoœci na zegarze dziejowym i zagrzmia³ Z³oty Róg dla Narodu Polskiego.
Powstanie Pañstwa Polskiego na Zachodzie by³o dzie³em inicjatywy, myœli politycznej
i pracy jednego – g³ównie a przede wszystkim – cz³owieka, twórcy Zjednoczonej Polski Niepodleg³ej, który ju¿ w 1908 r. wyraŸnie ustawi³ Naród Polski w szeregach koalicji antyniemieckiej, tj. Romana Dmowskiego, którego podpor¹ by³o spo³eczeñstwo zaboru pruskiego. Dziêki jego polityce, odradzaj¹ca siê Polska uznana zosta³a przez Aliantów za cz³onka
koalicji antyniemieckiej (za pañstwo sprzymierzone i stowarzyszone) i znalaz³a siê w gronie
pañstw sprzymierzonych, które po pewnym ju¿ zwyciêstwie, podyktuj¹ Mocarstwom Centralnym traktat pokoju. Mia³o to dla sprawy polskiej kapitalne i decyduj¹ce znaczenie, bo
w przeciwnym razie nowopowstaj¹c¹ Polskê móg³ spotkaæ los, którego doczeka³y siê po tej
wojnie: Austria, Wêgry, Bu³garia i Turcja.
Dopiero po tak wielkim wysi³ku naszej dyplomacji i tylko w tej sytuacji strategicznej w Europie, po 150 wzglêdnie 600 latach niewoli, wybi³a godzina wolnoœci i nadzieja zjednoczenia ca³ego Narodu Polskiego. Odbudowa II Rzeczypospolitej by³a ju¿ rzecz¹ pewn¹. To dyplomacja polska na Zachodzie postawi³a i wywalczy³a odbudowê Niepodleg³ej Polski, a za-
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decydowa³y o tym zwyciêskie losy bitew naszych Aliantów.
Tylko i jedynie w tych warunkach politycznych i strategicznych Polska mog³a ubiegaæ siê
o przyznanie jej terytorium, odpowiadaj¹cego naszym aspiracjom narodowym, które da³oby podstawy do stworzenia pañstwa istotnie niepodleg³ego i zdolnego do samodzielnego bytu. W takiej to sytuacji miêdzynarodowej rodzi³a siê II Rzeczypospolita. By³ to tylko pocz¹tek i stanowi³ podstawê do dalszej odbudowy Niepodleg³ej Polski, przy poparciu czynu
orê¿nego ju¿ w³asnej armii i dyplomacji, która trwa³a a¿ do 5 lipca 1921 r. wzglêdnie 15
marca 1923 r.
Teraz wypadki potoczy³y siê w szybkim tempie.
W Ma³opolsce, poza Galicj¹ Wschodni¹ i Œl¹skiem Cieszyñskim, posz³o naj³atwiej, bo Austro-Wêgry rozpad³y siê.
W Królestwie, gdzie stacjonowa³y jeszcze oddzia³y niemieckie i silna, a nie pobita armia
niemiecka na Ukrainie, nie posz³o pocz¹tkowo tak ³atwo. Trudnoœci te jednak, zarówno polityczne, jak i wojskowe – choæ powoli – zosta³y usuniête. Okupowane tereny na Wschodzie armia niemiecka mia³a opuœciæ dopiero na ¿¹danie Aliantów, co faktycznie nast¹pi³o
w maju 1919 r.
Wielkopolska, Pomorze i Górny Œl¹sk nadal pozostawa³y w rêkach niemieckich. W warunkach zawieszenia broni postanowiono, ¿e wszystkie wojska niemieckie pozostan¹ na terytoriach, które wedle stanu z 1 sierpnia 1914 r. nale¿a³y do Niemiec. Oznacza³o to wiêc
pozostawienie w rêku Niemiec wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego a¿ do decyzji
konferencji pokojowej. Zwyciêskie mocarstwa zastrzeg³y sobie prawo wy³¹cznoœci decydowania o losach Polski i jej granicach. W tej sytuacji Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
w Poznaniu a tym bardziej ówczesny rz¹d warszawski, nie mog³y wydaæ rozkazu do
zbrojnego powstania. Z tego powodu zabór pruski, gdzie politycznie, organizacyjnie
i gospodarczo przodowa³a Wielkopolska, znalaz³ siê w warunkach najtrudniejszych,
górowa³ jednak rozs¹dkiem, spokojem i rozwag¹, które tej dzielnicy przynosz¹ chlubê.
Konsekwentnie, choæ powoli, przygotowywa³ siê do nadchodz¹cych wydarzeñ. Ca³y
zabór pruski posiada³ wybitnych, wyrobionych i doœwiadczonych polityków, którzy
zdawali sobie sprawê z odpowiedzialnoœci, jaka na nich ci¹¿y nie tylko wobec dnia dzisiejszego, ale tak¿e wzglêdem pokoleñ minionych i tych, co po nas przyjd¹.
Po tak krwawej, strasznej i d³ugotrwa³ej wojnie narody œwiata, a zw³aszcza Polska,
by³y zmêczone i wyczerpane. Kraj by³ zniszczony, wyssany i ograbiony przez Rosjan,
Austro-Wêgry, a szczególnie przez Niemców. Setki tysiêcy kwiatu m³odzie¿y polskiej
poleg³o na wszystkich frontach Europy, przewa¿nie nie we w³asnej sprawie. Z samego
zaboru pruskiego zginê³o w tej wojnie oko³o 140 000 ¿o³nierzy.
By³y to czasy trudne, a sz³y jeszcze trudniejsze.
Poniewa¿ nasza emigracja, a zw³aszcza jej m³odsze pokolenie nie ma tak ³atwego dostêpu do wydawnictw przedwojennych i krajowych, to z myœl¹ o tych czytelnikach,
przedstawi³em pokrótce ogóln¹ sytuacjê miêdzynarodow¹ tak polityczn¹, wojskow¹,
jak i spo³eczn¹ Europy, a szczególnie zmartwychwsta³ej Polski, jaka zaistnia³a w chwili
historycznej i prze³omowej tj. w momencie zakoñczenia I wojny œwiatowej. Umo¿liwi
to i u³atwi m³odszemu czytelnikowi zapoznanie siê z tamtymi wydarzeniami i przez to
przyczyni siê do w³aœciwej oceny faktów, zdarzeñ i ludzi oraz dzia³añ politycznych
i wojskowych tak przed, jak i w czasie powstania wielkopolskiego i powstañ œl¹skich.
W artykule niniejszym omawiam ogólnie tylko powrót zaboru pruskiego do Macierzy i powstania œl¹skie, szczególnie zaœ powstanie wielkopolskie, z okazji jego 58. rocznicy.
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Zabór pruski w walce o wolnoœæ
Dawny zabór pruski, to tylko w¹ski pas, ci¹gn¹cy siê od Ba³tyku na pó³nocy do Moraw
na po³udniu, obejmuj¹cy ziemie zamieszka³e przewa¿nie przez Polaków. Zabór ten by³
podstaw¹ gospodarcz¹ Polski i stanowi³ zachodni¹ jej po³aæ z bastionem œl¹skim na po³udniu, sercem w Poznaniu i bram¹ wypadow¹ na wielki œwiat – Pomorzem, bez czego trudno mówiæ o niepodleg³oœci.
Powrót Wielkopolski, Pomorza i czêœci Górnego Œl¹ska do Macierzy, nie by³ tylko kwesti¹ wytyczenia granicy zachodniej, mniej lub bardziej korzystnej z punktu widzenia strategicznego po³o¿enia Polski. By³ to problem byæ albo nie byæ Polski jako pañstwa niepodleg³ego i samodzielnego, zdolnego do ¿ycia. To, co Polska w sensie granic otrzyma³a na zachodzie, w ¿adnym wypadku nie by³o podarunkiem koalicji, pomijaj¹c ju¿ fakt, czy zwrot
ziem ongiœ zrabowanych przez s¹siada – wroga, mo¿na uznaæ za podarunek.
Uzyskanie ziem polskich zaboru pruskiego, niew¹tpliwie najbogatszej z dzielnic polskich
i po³¹czenie ich z Macierz¹, zawdziêcza Polska przede wszystkim wysi³kom w³asnej dyplomacji dzia³aj¹cej na Zachodzie, z Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim na czele
oraz Wojciechowi Korfantemu w kraju, których stanowiska w tej walce politycznej
wzmocni³a zarazem i niew¹tpliwie si³a zbrojna, jak¹ by³y: tak powstanie wielkopolskie jak
i wszystkie powstania œl¹skie.
Rzadko kiedy w naszych dziejach, politykê wspiera³y tak skuteczne si³y zbrojne ca³ego
spo³eczeñstwa, a polityka wspiera³a si³y zbrojne, wzajemnie na siebie stale oddzia³uj¹c, jak
to mia³o miejsce w powstaniu wielkopolskim i w dwóch zwyciêskich powstaniach œl¹skich.
Dyplomacja polska nie tylko obroni³a wszystkie zdobycze powstañców wielkopolskich, ale
powiêkszy³a je znacznie w b. prowincji poznañskiej, na Pomorzu, a nawet na Mazurach.
Dziêki m¹dremu i doœwiadczonemu kierownictwu politycznemu, tak powstanie wielkopolskie, jak i dwa powstania œl¹skie zakoñczy³y siê zwyciêstwami. Do sukcesu powstania,
oprócz odwagi i dzielnoœci ¿o³nierza i wodza, potrzebna jest rozwaga doœwiadczonego polityka.
Znamienne, ¿e we wszystkich tych powstaniach kierownictwo polityczne bierze zdecydowanie górê nad strategi¹, któr¹ sobie podporz¹dkowa³o. Za przegrane dwa powstania
œl¹skie (pora¿kê w czerwcu 1919 r. i klêskê w sierpniu 1919 r.), kierownictwo polityczne
nie ponosi ¿adnej winy. Powstania te wybuch³y z? inspiracji obcej (Niemcy) ale i w³asnej
(spoza Górnego Œl¹ska), wbrew zakazom Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu.
Wszystkie nasze poprzednie powstania narodowe liczy³y na pomoc obc¹, a ta zawiod³a.
Powstañcy wielkopolscy, a zw³aszcza powstañcy œl¹scy, mogli i mieli prawo liczyæ na pomoc
w³asn¹, która nie ca³kiem dopisa³a. Poparcie moralne i materialne, udzielone powstañcom
œl¹skim przez resztê Polski w liczbie oko³o 2.000 ochotników, nie mog³o zast¹piæ braku
doœwiadczonych oficerów, a zw³aszcza broni, amunicji i pieniêdzy.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e:
a) Tak wojnê jak i powstania wywo³aæ mo¿na tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy s¹ szanse
zwyciêstwa. Wywo³anie wojny z góry skazanej na przegranie i klêskê, stanowi najwiêksz¹ zbrodniê, jakiej dopuœciæ siê mog¹ politycy, za losy kraju odpowiedzialni. (St. Mackiewicz, „Klucz do
Pi³sudskiego, str. 81).
b) Powstanie Wielkopolskie jak i powstania œl¹skie by³y œwiec¹ pal¹c¹ siê na beczce
z prochem, lada chwila mog³y one spowodowaæ otwarty konflikt polsko-niemiecki, a nawet wznowiæ znów wojnê œwiatow¹, przed czym w czerwcu 1919 r. dr¿a³ ca³y œwiat.
c) Z zaboru pruskiego w armii gen. J. Hallera na Zachodzie s³u¿y³o oko³o 40.000 ¿o³nierzy, którzy przybywali do kraju dopiero w czasie od 20 kwietnia do koñca czerwca
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1919 r., a w armii niemieckiej na Wschodzie by³o tak¿e kilkadziesi¹t tysiêcy ¿o³nierzy, których demobilizacja zaczê³a siê dopiero na prze³omie 1918/1919 r.
d) Przez ziemiê pomorsk¹ do koñca maja 1919 r. przelewa³y siê olbrzymie masy wojska niemieckiego, wracaj¹cego z Rosji.
e) Górny Œl¹sk, od³¹czony od Macierzy przez 600 lat, wówczas nie by³ jeszcze przygotowany do powstania.
f) Tak jak wojna, tak i powstanie jest aktem politycznym, jeœli chodzi o cele, które ma
osi¹gn¹æ i wymaga nie tylko odwagi i decyzji politycznej ale i ponoszenia za nie odpowiedzialnoœci, a tym bardziej, gdy chodzi o sprawy natury politycznej, w których zaanga¿owane s¹ mocarstwa.
g) Kwestia, czy powstanie dalej prowadziæ nale¿y, jest tak¿e kwesti¹ polityczn¹, a nie
wojskow¹, wiêc te sprawy musi i mo¿e rozstrzygn¹æ tylko kierownictwo polityczne, a nie
wojsko.
h) Ka¿d¹ wojnê koñczy dyplomacja i polityka, zaœ powstanie wielkopolskie i powstanie
œl¹skie nie stanowi³y pod tym wzglêdem wyj¹tku.
Problem Wielkopolski rozstrzygnê³o i przes¹dzi³o powstanie wielkopolskie. W Traktacie Wersalskim zawarte zosta³o postanowienie o przy³¹czeniu do Polski obszaru Wielkopolski i Pomorza. Tereny te, na pocz¹tku 1920 r. wesz³y faktycznie, formalnie i prawnie
w sk³ad pañstwa polskiego. Poza granicami pozosta³ Górny Œl¹sk.
Walki, tak dyplomatyczne, jak i powstañcze, prowadzone o powrót tej dzielnicy do Macierzy, choæ stanowi¹ jedn¹ ca³oœæ, nale¿y rozpatrzeæ i podzieliæ na dwa odrêbne okresy,
poniewa¿ powstania te wybuch³y w ró¿nych czasokresach i w zupe³nie innych warunkach,
tak politycznych, jak i wojskowych, a to:
1) od 8 paŸdziernika 1918 r. (z³o¿enie przez Romana Dmowskiego „Memoria³u
o terytorium pañstwa polskiego”) do 28 czerwca 1919 r. wraz z powstaniem
wielkopolskim.
2) od 29 czerwca 1919 r. do 6 lipca 1922 r. (zjednoczenie Górnego Œl¹ska z Macierz¹)
i wszystkie powstania œl¹skie.
W pierwszym okresie dyplomacja polska, przy poparciu powstania wielkopolskiego,
osi¹gnê³a szczyt powodzenia i nadziejê na spe³nienie naszych marzeñ. Dnia 7 maja 1919r.
pañstwa sprzymierzone wrêczy³y Niemcom projekt traktatu pokojowego, który przyznawa³ Polsce bez zastrze¿eñ: Wielkopolskê, Prusy Zachodnie z Gdañskiem, po³udniow¹
czêœæ Prus Wschodnich, niemal ca³y Górny Œl¹sk (bez powiatów: niemodliñskiego, sycowskiego i namys³owskiego) – ogó³em 56.479 km kw., z zaludnieniem blisko 5.000.000
mieszkañców.
W drugim okresie, a nawet ju¿ od po³owy czerwca 1919 r., dyplomacja polska w walce o nasze granice zachodnie, ponosi bardzo powa¿ne pora¿ki i niepowodzenia. Sytuacjê
ratuj¹ czêœciowo dwa zwyciêskie powstania œl¹skie i dyktatorska polityka Wojciecha Korfantego. Do niepowodzeñ tych przyczyni³o siê w znacznej mierze rozbicie polityczne polskiej delegacji na konferencji pokojowej. Warto tu przypomnieæ, ¿e gdy na konferencji
w Pary¿u toczy³a siê walka o polskie granice zachodnie, delegaci Pi³sudskiego rozpoczêli
dyskusjê na temat granic Polski na wschodzie, choæ granica ta nie mia³a ¿adnego zwi¹zku
z zawarciem pokoju z Niemcami. (W. Seyda, „Polska na prze³omie dziejów” str. 592).
Niepowodzenia te rozpoczê³y siê w³aœciwie ju¿ po przyjeŸdzie Ignacego Paderewskiego do
Pary¿a i objêciu przez niego przewodnictwa delegacji polskiej. Wniosek o dopuszczenie
200.000 uchodŸców do g³osowania w plebiscycie œl¹skim, postawiony, niestety przez delegacjê polsk¹, zrobi³ swoje.
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Oprócz jasnych momentów s¹ i powa¿ne cienie, ujawnione w tych powstaniach. Nigdy
i nigdzie nie by³o inaczej w tak prze³omowych, historycznych i pe³nych zamêtu czasach.
Oto kilka charakterystycznych objawów w dzia³aniach politycznych i powstañczych
w 1918 – 1921 r., tak w wielkopolskim, jak i w œl¹skich:
– tu i tam jest walka polityczna, przerwana niekiedy szczêkiem orê¿a,
– tu i tam czo³ow¹ osobistoœci¹ w powstaniach zwyciêskich jest Wojciech Korfanty,
– tu i tam s¹ próby wywo³ania wojny z Niemcami,
– tu i tam s¹ walki m³odych, niedojrza³ych i niedoœwiadczonych jednostek o uchwycenie
kierownictwa wojskowego powstania w swoje rêce, a w III powstaniu œl¹skim nawet kierownictwa politycznego,
– tu i tam s¹ zamachy i próby zamachów na naczelnych wodzów, a w III powstaniu œl¹skim na dyktatora i jego ¿ycie,
– winê za dwa przegrane powstania œl¹skie, przypisuje siê Wojciechowi Korfantemu,
choæ wybuch³y one mimo zakazu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a sam Korfanty
stara³ siê im zapobiec za wszelk¹ cenê,
– w powstaniach zwyciêskich, zas³ugi w ich wywo³aniu, przypisuj¹ sobie bezpodstawnie,
przez stwarzanie legend: za wielkopolskie – in¿. Zygmunt Wieliczka, za drugie œl¹skie –
ppor. dr Jerzy Paszkowski, za trzecie œl¹skie – por. dr Micha³ Gra¿yñski, pochodz¹cy z innych dzielnic Polski, którzy uznali udzia³ swój w konspiracji wojskowej, czy te¿ w powstaniach, za wystarczaj¹cy kapita³ do przypisywania sobie g³ównych zas³ug w tych powstaniach. Tak in¿. Zygmunt Wieliczka, jak i por. dr Micha³ Gra¿yñski nie pe³nili ¿adnych funkcji dowódczych i nigdy nie byli czo³owymi czy te¿ g³ównymi organizatorami POW, czy te¿
dowódcami w czasie powstañ, zaœ ppor. dr Jerzy Paszkowski nie bra³ w ogóle udzia³u w II
powstaniu œl¹skim.
Tak jak Winston Churchill wypowiedzia³ s³ynne i pamiêtne s³owa o bohaterskich lotnikach, tak i w tym miejscu mo¿na œmia³o powiedzieæ: Nigdy jeszcze na polu ludzkich konfliktów, tak niewielu nie przypisywa³o sobie zas³ug tak wielu. (200.000 powstañców, zas³u¿onych
tylko piêciu).
Z okazji rocznic tych powstañ, ró¿ni autorzy czêsto karmili i nadal karmi¹ nas obficie fa³szywymi legendami, bajkami, ¿e pragn¹ mówiæ o nastrojach, o bohaterskich walkach ludu
i snuj¹ hymny pochwalne dla powstañców, zapewniaj¹c, ¿e pisz¹,, rzeteln¹ prawdê historyczn¹”, „opieraj¹ siê na prawdzie historycznej”, itp. A potem nieœcis³oœci sypi¹ siê jedna za
drug¹, trochê pochwa³ lub nagan, zale¿nie o kim siê pisze. Bezpodstawnych oskar¿eñ nie
brak, a w koñcu nieodzowne: „My zaœ z POW.” a przez to „my” przebija przede wszystkim w³asne „ja”. Przyk³ady? Dowody?” Przytoczê tylko trzy:
1) W Poznaniu w 1932 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka, w której czytamy: Ziemie zachodnie nie
wyda³y te¿ wówczas cz³owieka, który umia³by uchwyciæ ster dzia³añ. Myœl zbrojnego zamachu na w³adzê zaborcz¹ pozostawa³a nadal obc¹ wielkopolskim sferom politycznym
A Macierz wyci¹ga³a d³oñ do ziemi piastowskiej i unikaj¹c konfliktów miêdzynarodowych, prowadzi³a zabór pruski ku polityce czynu zbrojnego (Zygmunt Wieliczka, „Wielkopolska a Prusy
w dobie powstania 1918-1919 r.”, str. 9, 10 i 11). Komentarze chyba zbyteczne, bo zaprzeczaj¹ temu fakty i czyny.
2) W ksi¹¿ce, wydanej w 1936 r., inny autor napisa³: Trudno zupe³nie dok³adnie okreœliæ
cyfrowy udzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego w III powstaniu œl¹skim. Ze statystyki zachowanej w aktach
K-dy G³. Z. S. (w Warszawie) wynika, ¿e w samym pu³ku strzeleckim by³o oko³o 1300 strzelców
(dr Józef Korpa³a, „Strzelcy w bojach œl¹skich”, Warszawa, str. 36).
To prawda, ¿e pu³k strzelecki bra³ udzia³ w III powstaniu œl¹skim. Sk³ada³ siê jednak z sa-
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mych Górnoœl¹zaków, a nazwê mia³ od powiatu strzeleckiego, w którym siê formowa³
i z którego powstañcy przewa¿nie pochodzili. Któ¿ nie s³ysza³ o jego zas³u¿onym dowódcy, Sewerynie Jêdrysiku – Wallensteinem zwanym, legioniœcie, choæ rodowity Górnoœl¹zak
z tego w³aœnie powiatu. Zgin¹³ w czasie II wojny œwiatowej, jako starszy kapelan wojskowy
(mjr) w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.
3) Tu na emigracji, w ksi¹¿ce wydanej przez Polsk¹ Macierz, z okazji 50-ej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci, ukaza³ siê artyku³, w którym Autor – Wielkopolanin, nie wymieni³ ani jednego powstañca Górnoœl¹zaka, choæ by³y to œl¹skie powstania, w których bra³o
udzia³ oko³o 100 000 powstañców; natomiast wymieni³ jako zas³u¿onych tylko inne nazwiska i to dwóch Wielkopolan i jednego z Gdowa. Zdumiewaj¹ce, ¿e wymieni³ tych, których
Wojciech Korfanty usun¹³ z Górnego Œl¹ska w czasie III powstania. („Jak Polska odzyska³a
niepodleg³oœæ 1914- 1921”, „Walka o Górny Œl¹sk”). To tak¿e chyba nie wymaga
komentarza.
Nim przyst¹piê do w³aœciwego tematu, muszê jeszcze poruszyæ dwie zasadnicze
sprawy, odnosz¹ce siê do zaboru pruskiego.
W ró¿nych artyku³ach okolicznoœciowych czytamy: tylko legioniœci i peowiacy mieli ideologiê, nasza ideologia, itp. Autorzy jednak nie podaj¹, jak¹ to ideologiê maj¹ na myœli. Polacy
zaboru pruskiego mieli tylko jedn¹ ideologiê. Ju¿ w 1901 r. ks. dr Aleksander Skowroñski,
syn prastarej ziemi piastowskiej, od³¹czonej od Macierzy przesz³o 600 lat, rzuca³ rewelacyjne has³o: Jeden naród, jedna myœl. Ojczyzna nasza Polska, to najwiêksze dobro, jakie na ziemi posiadamy!
Taka by³a, jest i pozostanie nasza i jedyna ideologia, przekazywana z pokolenia na pokolenie, a uzupe³niamy j¹ duchowo – Czêstochowa, a narodowo – Kraków i Poznañ.
Wszystkie inne ideologie przemin¹ i ta jedynie i na zawsze pozostanie, dopóki ¿yje Naród
Polski. Wyznaj¹ j¹ wszyscy Polacy od Grodu Przemys³awa – Poznania do zawsze wiernego miasta – Lwowa, od dymi¹cych kominów – Katowic, a¿ hen po osamotnione bory i lasy – Wilna. Czas skoñczyæ tak z ideologiami, jak i rzekomym separatyzmem, o którym
wspomnê póŸniej. Czy¿by sierpieñ 1920 r., a zw³aszcza rok 1939, zosta³y ju¿ zapomniane, kiedy to ca³y naród polski stan¹³ jak mur w obranie zagro¿onej Ojczyzny?
W artyku³ach o powstaniu wielkopolskim, spotykamy bardzo czêsto twierdzenie, ¿e:
Naczelna Ruda Ludowa w Poznaniu by³a przeciwna wywo³aniu zbrojnego powstania, nie podaj¹c ani powodów, jak i uzasadnienia tego twierdzenia. Fakty i dokumenty Naczelnej
Rady Ludowej temu zaprzeczaj¹. Z tej te¿ przyczyny przytaczam odnoœne s³owa
z „Odezwy do Polaków”, wydanej przez Naczeln¹ Radê Ludow¹ w Poznaniu w dniu
14 listopada 1918 r.:
Z ca³¹ ufnoœci¹ odczekamy wyroku kongresu pokojowego, który z naszym wspó³udzia³em
ustali zachodnie granice ojczyzny naszej: Polski.
Dosyæ pola³o siê krwi polskiej w tej wojnie morderczej. Tote¿ pokojow¹ drog¹ pragniemy dojœæ
do upragnionego celu – do utworzenia Zjednoczonej Polski.
Nikt chyba nie zaprzeczy, ¿e granica zachodnia zosta³a ustalona przy wspó³udziale Polaków z zaboru pruskiego, a pragnienie dojœcia do tego celu na drodze pokojowej, nie przes¹dza wcale czynu zbrojnego. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu zwraca³ siê
do Warszawy trzykrotnie o dowódcê i pomoc wojskow¹. Odmowê Warszawy autorzy
uzasadniaj¹, ¿e musia³a unikn¹æ konfliktu zbrojnego z Niemcami, przemilczaj¹ natomiast powody Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, które powodowa³y jego wyczekuj¹ce stanowisko przed wybuchem powstania: ¿eby w najciê¿szych chwilach nie zawik³aæ
Rzeczypospolitej w wojnê z Niemcami.
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Te same powody podaje tak¿e Marian Seyda w liœcie, skierowanym do Wojciecha Korfantego po wybuchu III powstania na Górnym Œl¹sku: B¹dŸcie mocni, ale nie pozwólcie siê
wci¹gn¹æ w kawa³ zakrawaj¹cy na wojnê z Niemcami. (W. D¹browski, „Trzecie powstanie
œl¹skie”, str. 64). Pose³ Marian Seyda odby³ w tym czasie wspóln¹ podró¿ z gen. Le Rondem, który na wezwanie Rady Najwy¿szej opuœci³ Pary¿ 5 maja 1921 r. i wraca³ do Opola celem opanowania wypadków.
W historii nie licz¹ siê s³owa ani przyczyny, a licz¹ siê tylko czyny i fakty. Z tego te¿ powodu przytaczam bardzo ciekawy, a prawie nieznany list (wyj¹tek), odnosz¹cy siê do granicy zachodniej Polski:
... Do zakoñczenia kwestii naszych granic zachodnich zale¿ymy w 9/10 od dobrej woli Ententy. Dlatego te¿ zawsze by³em zdania, ¿e dopóki ta kapitalna sprawa nie jest zakoñczona, nale¿y wszystkie inne sprawy, w których mo¿emy wpaœæ w konflikt ze zdaniem Ententy staraæ siê jedynie przeci¹gn¹æ bez ostatecznego rozstrzygniêcia, nie stawiaj¹c nigdzie kropki nad i. Dopiero
po zakoñczeniu tych spraw stajemy siê na Wschodzie pierwszorzêdn¹ si³¹, z któr¹ ka¿dy, nie
wy³¹czaj¹c Ententy, rachowaæ siê i liczyæ bêdzie. Wtedy ³atwo bêdzie wyzyskuj¹c wszelkie
preteksty, których nigdy przecie¿ nie brak, rozstrzygn¹æ sprawy na swoj¹ korzyœæ, wyzyskuj¹c to
po³o¿enie, ¿e bêdziemy bardziej potrzebni innym, ni¿ ci inni byliby nam potrzebni...
(„Niepodleg³oœæ”, Tom VII, list Józefa Pi³sudskiego do Paderewskiego z 31 maja 1919 r.,
str. 37).
Jak¿e wa¿ne i bardzo cenne, a tak trafne s³owa, wyznawane w zgodzie z myœl¹ i planami
tak Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, jak i Polskiego Komitetu Narodowego w Pary¿u;
maj¹ce poparcie ca³ego Narodu Polskiego, tak jak ca³y naród popiera³ i walczy³ w obronie naszej granicy wschodniej. Szkoda i nawet bardzo wielka szkoda, ¿e po s³owach tych
nie nastêpowa³y czyny. Wojna na pewno zakoñczy³aby siê znacznie wczeœniej, a granice Polski ukszta³towa³yby siê znacznie korzystniej pod wzglêdem strategicznym na
wschodzie, a zw³aszcza na zachodzie. Kto wie, czy wówczas losy Polski, Europy, a nawet œwiata nie potoczy³yby siê inaczej. Mo¿e historycy kiedyœ w przysz³oœci wyjaœni¹, dlaczego po tych s³owach Naczelnika Pañstwa i Naczelnego Wodza, nie nast¹pi³y czyny.
Na inne zarzuty jak: storpedowanym przez znan¹ nieszczêsn¹ interwencjê Korfantego
(wypad na Pomorze), lecz na wyraŸny rozkaz Komisariatu Nacz. Rady Ludowej (wycofanie
formacji wojskowych b. Kongresówki z terenu Wielkopolski), Korfanty skomplikowa³
w nieodpowiedzialny sposób po³o¿enie pod Krotoszynem (odpowiedzialnoœæ za œmieræ 40
poleg³ych powstañców wielkopolskich), a zw³aszcza co do planu Wojciecha Korfantego
(wywo³anie ogólnego powstania), który jeden z autorów próbuje obaliæ, zajmê stanowisko w ostatnim rozdziale niniejszego artyku³u (V).
Powstania œl¹skie po 55 latach
Rzadko które ze zjawisk historycznych w najnowszych dziejach Narodu Polskiego nagromadzi³o tyle fa³szywych os¹dów, co powstanie œl¹skie, a legenda poczyni³a tak g³êbokie spustoszenie w œwiadomoœci historyczno-politycznej Polaków na przestrzeni ostatnich 50 lat, jak to ma miejsce w odniesieniu do powstañ œl¹skich. Historiê powstañ œl¹skich zaczêto fa³szowaæ od samego niemal pocz¹tku, a szczególnie od 1926 roku i w latach nastêpnych i trwa nadal. To stare, oklepane przedwojenne legendy, które nie wnosz¹ nic nowego i z tego powodu nie zas³uguj¹ na uwagê.
Wspó³czesne wydarzania historyczne, a zw³aszcza wojenne, rozgrywa³y siê dotychczas dwukrotnie – na polach bitew i w pamiêtnikach wodzów i polityków. Powstania œl¹skie, niestety, zosta³y ju¿ rozegrane czterokrotnie: na polu walki – w latach 1926-1931,
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w kraju i na emigracji w czasie obchodu 50-ej rocznicy III powstania œl¹skiego w 1971 r.
Wiêkszoœæ artyku³ów na temat powstañ œl¹skich przyjmuje formê, nie przynosz¹c¹ zaszczytu emigracji. Czas, szczególnie w 55 rocznicê III powstania, zawróciæ z tej b³êdnej drogi. Nikt chyba lepiej nie rozprawi³ siê z fantastycznemi legendami lat 1926-1931, odnosz¹cemi siê do powstañ œl¹skich, jak dr Ernest Sontag – Niemiec, który w swej ksi¹¿ce pt.
„Korfanty” (biografia polityczna) stwierdza na str. XII.: Moja biografia przynosi zarazem po
czêœci obronê Korfantego wobec niezas³u¿onego poni¿enia przez jego w³asnych rodaków. Gdyby polskie przedstawienia pozosta³y nie zaprzeczone, to przesz³yby z polskiej literatury do
literatury œwiatowej i nie zosta³yby, przypuszczalnie nigdy, sprostowane.
Autor szczegó³owo omawia powstania œl¹skie i kampaniê pomniejszania w latach
1926-1931 zas³ug Wojciecha Korfantego. Twierdzi i na podstawie analizy tekstów wykazuje, ¿e relacje dr. Adama Benisza, pp³k. Ignacego Miel¿yñskiego, dr. Romana Lutmana i redaktora Kazimierza Smogorzewskiego mijaj¹ siê z prawd¹, a czêsto wprost s¹ absurdalne w swym zak³amaniu. Zarzuca autorom stronniczoœæ, tendencyjnoœæ i posuwa
siê nawet do stwierdzenia, jak na str. 154 Nigdy zuchwa³ej nie k³amano, zaœ na str. 157
pisze: My Niemcy nie mamy naprawdê ¿adnego powodu Korfantego broniæ, ale dla historycznej prawdy trzeba powy¿sze przedstawienia okreœliæ jako z³oœliwe fa³szowanie historii.
Ksi¹¿kê sw¹ autor koñczy znamiennym ustêpem: I znów jest Korfanty cz³owiekiem swego narodu, bo ¿adnemu z nich bowiem nie wyrz¹dzili takiej krzywdy, jak temu cz³owiekowi,
któremu Polska Górny Œl¹sk zawdziêcza, a którego zas³ugi dla Polski zosta³y przez politycznych skrybów zaprzeczone i który ponownie zosta³ aresztowany, kiedy zmêczony i z³amany
powróci³ do Ojczyzny.
Z polskich autorów, wymienionych powy¿ej, tylko dr Adam Benisz odwo³a³ w póŸniejszych latach swoje zarzuty w stosunku do Korfantego, stwierdzaj¹c: Cz³owiekiem, który na Œl¹sku decydowa³ o losach Œl¹ska, by³ bezsprzecznie Korfanty. Bêd¹c u niego przed wojn¹, widzia³em mo¿e jedyny depeszê, któr¹ on zachowa³. By³ to fragment korespondencji telegraficznej z rz¹dem polskim, z Witosem i Pi³sudskim. Niestety Korfanty by³ zwi¹zany s³owem
honoru, ¿e ¿adnej z tych depesz nie zu¿ytkuje publicznie ze wzglêdu na poruszone w nich zagadnienie wielkiej wagi, zagadnienie miêdzynarodowe. Depesze te wykazywa³y, ¿e Korfanty
by³ zwi¹zany naciskiem z Warszawy, Pi³sudskiego i Witosa, jeœli chodzi o powstanie j w ogóle
o ruch na Œl¹sku.
Dopiero pod wp³ywom tych depesz wyrobi³em sobie zupe³nie inne pojêcie o tym zagadnieniu. (,, Powstania œl¹skie”, Katowice, 1963, str. 148).
Chyba to wystarczy je¿eli chodzi o naœwietlenie legend z okresu 1926-1931.
Wbrew temu, co siê tu na emigracji powszechnie s¹dzi, historycy i publicyœci krajowi
wnieœli do historii powstañ œl¹skich najwiêkszy wk³ad, a bez tych prac historia powstañ
œl¹skich by³aby bardzo uboga, a fantastyczne legendy samochwalców promieniowa³yby
nadal. Ju¿ w 1946 r. w kraju wysz³a najlepsza – dotychczas – ksi¹¿ka o powstaniach œl¹skich dr. Kazimierza Popio³ka, pt. „Trzecie œl¹skie powstanie”, dziœ bia³y kruk, tak tu na
emigracji, jak i w kraju. W póŸniejszych, a zw³aszcza w ostatnich latach, ukaza³o siê
w kraju wiele wartoœciowych ksi¹¿ek o powstaniach œl¹skich, ró¿nych autorów, jak i cennych prac zbiorowych, które stanowi¹ bardzo du¿y wk³ad do historii powstañ œl¹skich
i zas³uguj¹ na uwagê.
Ponadto w kraju zosta³y wydane ksi¹¿ki, których ¿aden historyk w przysz³oœci pomin¹æ nie mo¿e, a to:- „Godzina druga” (Wspomnienia uczestników, 1959 r.), „Plebiscyt
i powstania œl¹skie”, Jana Wyglendy, 1966 i „Zarys historii trzech powstañ œl¹skich 19191920-1921” Jana Ludygi Laskowskiego.
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Ksi¹¿ki te zas³uguj¹ tym bardziej na uwagê, poniewa¿ autorami ich s¹ znani i zas³u¿eni
byli powstañcy œl¹scy.
Choæ czas odleg³y i pamiêæ mnie jeszcze nie zawodzi, siêgam jednak do Ÿróde³, które na
to zas³uguj¹, napisane przez ludzi lub œwiadków czy wspó³autorów tych wydarzeñ, których
pogl¹dy mia³y i maj¹ swoj¹ wagê.
Major dr. Roman Abraham, delegat Polskiego Sztabu Generalnego depeszuje: Meldujê,
¿e wszystkie wzglêdy wojskowe przemawiaj¹ za likwidacj¹ ruchu zbrojnego a mianowicie brak
odpowiednich dowódców, brak planów organizacji by siê broniæ, brak amunicji, œrodków technicznych, aprowizacji i pieniêdzy. Jestem przekonany, ¿e w razie rzeczywistej d³u¿szej wa³ki z organizacjami wojskowymi – niemieckimi, uderzaj¹cymi z prawego brzegu Odry, wspomaganymi
przez organizacje wojskowe niemieckie w terenie plebiscytowym, oddzia³y nasze nie bêd¹ w stanie sprostaæ tej walce. Duch w powstañcach dobry. Sam zapa³ jednak nie starczy na d³u¿sz¹ metê. (Depesza nr. 2. do Szefa Sztabu Gen., Sosnowiec, 6/5 1921 godz. 2.35 rano).
Stanis³aw Kozicki w ksi¹¿ce „Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Pary¿u
1919”, na str. 27 pisze: Po tygodniu prawie ca³y obszar objêty tzw. lini¹ Korfantego znalaz³ siê
w rêkach polskich. Improwizowana, niewyæwiczona, Ÿle uzbrojona armia powstañcza, demoralizowania przez nap³ywowy ¿ywio³, stanowi¹cy dziœ trzon szeregów sanacyjnych, a wnosz¹cy
w szeregi walcz¹cych konspiracjê i partyjn¹ politykê, nie by³aby w stanie skutecznie przeciwstawiæ siê naporowi rosn¹cych formacyj niemieckich. Dowództwo armii powstañczej nie dorasta³o do
zjadania i pope³nia³o fatalne b³êdy.
Profesor Adam ¯ó³towski stwierdza: Nap³yw ochotników z Polski by³ znaczny, z drugiej
jednak strony wzmacniali siê tak¿e Niemcy, a ze strony pañstw sprzymierzonych da³a siê s³yszeæ
wyraŸna groŸba, ¿e ¿adna decyzja w stosunku do Œl¹ska nie zapadnie, dopóki powstanie nie bêdzie zlikwidowane.
Element powstañczy po osi¹gniêciu tzw. linii Korfantego i zetkn¹wszy siê z du¿¹ przewag¹ po stronie niemieckiej, po której walczy³y ju¿ regularne oddzia³y wojska, nie zdo³a³
utrzymaæ linii frontu. Uderzenie na Górê œw. Anny (21. maja 1921 r.) przynios³o zupe³ny
rozgrom si³ powstañczych w tzw. Grupie Wschodniej, gdzie dowódc¹ by³ kpt. Hauke (kpt.
Karol Grzesik), a szefem sztabu dr Borylowski (por. dr Micha³ Gra¿yñski). W tej okolicznoœci jedynie zrêczna akcja oddzia³ów francuskich, które szybko opanowa³y wszystkie drogi prowadz¹ce na wschód, uratowa³a sytuacjê.
Wtedy to na ¿¹danie gen. Le Rond uda³em siê do Opola i us³ysza³em z ust jego stanowcze ¿¹danie, by powstanie zosta³o zlikwidowane. Zdaniem genera³a trwa³o ono ju¿ i tak za
d³ugo, a cel dla którego by³o przedsiêwziête, tj. pokazanie pañstwom zachodnim realnej si³y elementu polskiego, by³ w pe³ni osi¹gniêty.
Wojciech Korfanty równie szybko i stanowczo, jak zdecydowa³ o rozpoczêciu ruchu zbrojnego, tak samo zdecydowa³ siê na jego zakoñczenie. Ta decyzja w póŸniejszych latach niejednokrotnie by³a przeciwko niemu wygrywana, jakoby by³ zmarnowa³ wtedy owoce przelewu krwi polskiej. Nie s¹dzê, by ktokolwiek mówi¹cy w dobrej wierze i z jak¹kolwiek miar¹ bezstronnoœci
móg³ ten zarzut dziœ jeszcze podtrzymaæ. Mogliœmy w pewnej chwili nie liczyæ siê ze zdaniem rz¹dów Anglii i W³och, zw³aszcza dopóki popierali nas istotnie Francuzi. Mogliœmy do czasu pokazywaæ zêby Niemcom, ale rozpoczynaæ z nimi wojny wbrew mocarstwom sprzymierzonym, si³ami, których s³aboœæ tak wymownie wysz³a na jaw pod Gór¹ œw. Anny nie mogliœmy stanowczo. Co
najwy¿ej rz¹d polski móg³ by³ wejœæ na tê drogê, ale rzecz jasna, ¿e w dwa miesi¹ce po zawarciu pokoju w Rydze, nie by³o mu pilno do nowej wojny. Zreszt¹ celem powstania, jak i celem ca³ej akcji na Górnym Œl¹sku nie by³o zawojowanie Niemiec, lecz zyskanie Górnego Œl¹ska, który
obiecany nam w ca³oœci w pierwotnym ujêciu Traktatu Wersalskiego, dziêki miêkkoœci sprzymie-
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rzonych wobec Niemiec, czêœciowo tylko mia³ do Polski powróciæ na podstawie plebiscytu. A jeœli
chodzi³o o jak najwydatniejsze wyzyskanie powstania na szachownicy politycznej, to niemniej
wa¿ne, jak okazanie si³y elementu polskiego na Górnym Œl¹sku, byæ musia³o zamanifestowanie
jego karnoœci. Nie by³o bynajmniej rzecz¹ po¿¹dan¹, by ktokolwiek móg³ twierdziæ, ¿e ruch
narodowy na Œl¹sku wyrodzi³ siê w anarchiê, która wyros³a ponad g³owy przywódców. Gen. Le
Rond nie omieszka³ nam tego powiedzieæ dobitnie i kilkakrotnie. („Walka o Œl¹sk trwa...”. W
dwudziest¹ rocznicê III powstania œl¹skiego, 1921-1941, str. 48 i 49).
Wreszcie, z okazji 55 rocznicy III powstania œl¹skiego pozwólmy przemówiæ, choæ spoza grobu, Wojciechowi Korfantemu, który jedyny za nie ponosi³ i ponosi odpowiedzialnoœæ
wobec historii:
Wbrew opinii przywódców partji, po zamordowaniu œp. dr Mielêckiego w Katowicach, ja da³em rozkaz, do wszczêcia generalnego strajku i drugiego powstania, wskutek czego zdo³aliœmy usun¹æ niemieck¹ policjê z terenu plebiscytowego i uzyskaæ pewn¹ kontrolê nad administracj¹. A gdy po plebiscycie grozi³a nam utrata obwodu przemys³owego,
nikt inny tylko ja da³em has³o do wybuchu trzeciego powstania w przeddzieñ konferencji Rady
Ambasadorów w Londynie, gdzie miano przyznaæ nam tylko Pszczynê i czêœæ powiatu rybnickiego. Przeszkodzi³em temu na czas przez wywo³anie powstania. Bez dostatecznych œrodków pieniê¿nych, bez wystarczaj¹cej aprowizacji, mimo nacisku ze strony rz¹du polskiego, by
powstanie natychmiast likwidowaæ, zdo³a³em je podtrzymaæ przez kilka miesiêcy, a co nie mniej
wa¿ne, zdo³a³em utrzymaæ w ruchu wszystkie warsztaty pracy i mimo tocz¹cych siê walk zapewniæ ludnoœci pracê i chleb. Gdy niedo³ê¿ni wojskowi przywódcy powstania przegrali bitwê pod Gór¹ Œw. Anny i linie powstania siê za³amywa³y, gdy dobrze zorganizowani
Niemcy pod wodz¹ doœwiadczonych genera³ów tak na szeregi powstañców napierali, ¿e
w 48 godzinach mogliby byli stan¹æ w Mys³owicach, ja robot¹ dyplomatyczn¹ wobec Komisji Miêdzysojuszniczej doprowadzi³em do zawieszenia broni i rozejmu i uratowa³em nie tylko powstañców, lecz ca³¹ sytuacjê. Fa³szerze historii dziœ œmi¹ twierdziæ, ¿e przez to zaprzepaœci³em Opole i Odrê. Gdyby nie te moje zabiegi dyplomatyczne, toby dziœ Katowice nie by³y polskiemi. (Odezwa Wojciecha Korfantego do Ludu Œl¹skiego”, Katowice w grudniu 1927.
r. str. 9 i 10).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e pp³k Maciej Miel¿yñski, pierwszy naczelny wódz III powstania œl¹skiego, usuniêty dnia 26 maja 1921. r. przez dyktatora Wojciecha Korfantego po
klêsce w rejonie Góry œw. Anny (21 – 27 maja 1921 r.), w swym sprawozdaniu do Szefa
Oddzia³u II. Sztabu Generalnego nie szczêdzi³ s³ów krytyki Korfantemu, by³ jednoczeœnie
tak zafascynowany jego osob¹, ¿e nie omieszka³ w ostatnim zdaniu swego obszernego
elaboratu uznaæ III powstanie œl¹skie za dzie³o Wojciecha Korfantego. („Zaranie Œl¹ski”
III/1967 r. str. 469.).
Po stronie niemieckiej, w czasie III powstania œl¹skiego dowodzi³o Selbstschutzsem
dwóch genera³ów i wielu doœwiadczonych z pierwszej wojny œwiatowej oficerów, wy¿szych stopni. Ich wypowiedzi co do strony przeciwnej – powstañców œl¹skich – maj¹ chyba tak¿e swoj¹ wymowê i wagê. Przytaczam tylko dwie krótkie ich wypowiedzi:
Genera³ a. D. Karl Hoefer,, w ksi¹¿ce „Oberschlesien in der Aufstandszeit 19181921” na str. 114 stwierdza: Tu zawiod³o dowodzenie powstañców, które nie mog³o siê
zdecydowaæ na uderzenie.
W ksi¹¿ce,, Dar Kampf um Oberschlesien”, Genera³ a. D. Bernhard von Hülsen na str.
50-54, jako uwagi koñcowe, dodaje:
Gdyby Polakom uda³o siê opanowaæ ca³y obszar plebiscytowy, to zapewne wp³ywy francuskie
by³yby w stanie doprowadziæ mocarstwa sprzymierzone do uznania tego faktu, ca³y Górny Œl¹sk
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by³by dla Niemiec stracony i nawet wbrew woli Anglików. Bo co mia³a Anglia zrobiæ? Mo¿e pos³aæ armiê na Górny Œl¹sk, by przepêdziæ powstañców wbrew woli Francji? Anglikom nie pozosta³oby nic innego, jak kazaæ sobie za swoj¹ zgodê mo¿liwie drogo zap³aciæ, jak to mia³o miejsce w innych wypadkach.
O trudnej sytuacji dyktatora powstania, tak¿e z punktu widzenia miêdzynarodowego,
œwiadczy fakt, ¿e 7. maja 1921. r. zajê³a siê powstaniem z decyzji Rady Najwy¿szej, Rada Ambasadorów, zlecaj¹c wersalskiej Najwy¿szej Radzie Wojennej likwidacjê powstania, drog¹ si³y.
(dr W³odzimierz D¹browski,,, Górny Œl¹sk w walce o zjednoczenie z Polsk¹”. Ÿród³a i dokumenty z lat 1918-1922, Katowice, grudzieñ 1923).
Up³ynê³o ju¿ lat 55, a emigracja nasza, u schy³ku swego ¿ycia wci¹¿ rozgrywa powstania œl¹skie po swojemu. Nie obawia siê rozdrapywaæ ran, poniewieraæ poleg³ych i zmar³ych
powstañców, szargaæ ich i nasze œwiêtoœci, a ostatnio nawet mœciæ siê – i to po tylu latach –
na ju¿ dawno zmar³ych i tak bardzo zas³u¿onych powstañcach.
Z tego te¿ powodu muszê zwróciæ uwagê na kilka artyku³ów, jakie pojawi³y siê na emigracji w ostatnich latach, odnosz¹cych siê do powstañ œl¹skich.
W,, Orle Bia³ym”, luty 1975. r. nr. 126/1273, na str. 31-32 ukaza³ siê artyku³ p. Stanis³awa Kudlickiego, pt.,, Powstania Œl¹skie”, œciœle mówi¹c jest to recenzja odnosz¹ca siê do
ksi¹¿ki Jana Ludygi Laskowskiego, pt. „Zarys historii trzech powstañ œl¹skich”, wydanej
w 1973 r. w kraju.
Od autora, pisz¹cego recenzje, wymaga siê znajomoœci tematu i chce siê mieæ przekonanie, ¿e recenzent przeczyta³ omawian¹ ksi¹¿kê, tym bardziej, ¿e autor tej ksi¹¿ki ju¿ nie
¿yje. Z recenzji tej jednak wynika, ¿e p. Stanis³aw Kudlicki nie zna dok³adnie zagadnienia
powstañ œl¹skich. Z uwagi na ograniczone ramy mego artyku³u, nie mam zamiaru polemizowaæ z autorem tej recenzji; nie mogê jednak przejœæ do porz¹dku nad niektórymi jego
wywodami, czy te¿ zarzutami, a to…
Drugie powstanie œl¹skie (19/20 – 28. VIII. 1920 r.) jest jedynym powstaniem w historii polskiej, w którym powstañcy nie ponieœli ani jednej klêski, a nawet pora¿ki. W tym to
powstaniu Œl¹zacy, bez ¿adnej pomocy z zewn¹trz, zajêli w krótkim czasie prawie taki sam
teren Górnego Œl¹ska, jaki zajê³a póŸniej ca³a armia powstañcza w III powstaniu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w tym samym czasie rozgrywa³a siê bitwa warszawska, w której decydowa³y siê
losy Polski i zarazem Górnego Œl¹ska. W III powstaniu œl¹skim wziê³a udzia³ tylko po³owa
cz³onków POW Górnego Œl¹ska, poniewa¿ druga po³owa tych¿e bra³a udzia³ w bitwie
warszawskiej.
Recenzent nie zauwa¿a niezmiennie trudnych warunków, w jakich toczy³o siê drugie
powstanie, a nieosi¹gniêcie wszystkich zamierzonych celów, przypisuje œlamazarnoœci.
P. Kudlicki postawi³ autorowi ksi¹¿ki, Janowi Ludydze Laskowskiemu, która wysz³a
w drugiej po³owie 1973 r., zbyt pochopnie zarzut o tendencyjnym przedstawieniu niektórych
fragmentów powstania, powo³uj¹c siê na ksi¹¿kê Jana Wyglendy:,, Plebiscyt i powstania œl¹skie”.
Jan Wyglenda zmar³ w marcu 1973 r., a ksi¹¿kê swoj¹, na któr¹ recenzent siê powo³uje, wyda³ ju¿ w 1966 r. Uwaga w ksi¹¿ce z 1966 r., w ¿adnym wypadku nie mo¿e odnosiæ siê do ksi¹¿ki, wydanej w 1973. r. Twierdzenie, ¿e w samej zreszt¹ ksi¹¿ce wydawcy sprostowali ró¿ne mylne informacje autora przez przytoczenie innych Ÿróde³ „koryguj¹cych to, co pisze Ludyga”, wymaga tak¿e naœwietlenia. J. Ludyga Laskowski pisa³ sw¹ ksi¹¿kê w latach
1925-1939, a wiêc w tym czasie nie mia³ dostêpu do Ÿróde³, jakie mieli autorzy czy wydawcy po 1970 r. Zreszt¹ niektóre sprostowania wydawców, podane w tej ksi¹¿ce, s¹ nieœcis³e i wymagaj¹ równie¿ sprostowania.
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Dowódc¹ II powstania œl¹skiego i szefem Centrali Samoobrony Górnego Œl¹ska (do dnia
5. VIII. 1920. r.) by³ kpt. Mieczys³aw Paluch, który stan¹³ tak¿e na czele „Centrali Wychowania Fizycznego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego” i by³ jej szefem od dnia 6. wrzeœnia
do 9. grudnia 1920 r., a wiêc ppor. Mieczys³aw Chmielewski nie stan¹³ po drugim powstaniu na
czele tej Centrali.
Twierdzenie recenzenta, ¿e kpt. Jan Ludyga Laskowski chcia³ odegraæ rolê czo³owego
wodza œl¹skich zrywów zbrojnych jest moim zdaniom go³os³owne, gdy¿ p. St. Kudlicki nie
przytacza na to ¿adnych dowodów. Zreszt¹ na ten temat Wojciech Korfanty pisze: Do Rudzieñca (miejsca postoju 1. Dywizji Wojsk Powstañczych) panowie z Bielszowic (miejsce postoju
D-twa Grupy Wschodniej Wojsk Pow.) przes³ali jeszcze rozkaz aresztowania mnie, co mi zakomunikowali pp. Ludyga Laskowski i Chorzelski. A wiêc zamach stanu i otwarty bunt pp. Borylowskiego (Gra¿yñskiego), Chmielewskiego, Przedpe³skiego i ich cienia p. Grzesika. Przytaczam tak¿e „Rozkaz Grupy Œrodkowej” (Wschód) z dnia 3. czerwca 1921 r.:
Z dniem dzisiejszym obj¹³em Naczelne Dowództwo Wojsk Powstañczych. Ja syn tej ziemi
i brat Wasz, przysiêgam, ¿e sztandaru wolnoœci naszego Górnego Œl¹ska nigdy nie opuszczê
i z Wami bohaterscy powstañcy broniæ go bêdê do ostatniej kropli krwi, tak mi dopomó¿ Bóg!
Niniejszy rozkaz nale¿y odczytaæ przed frontem do kompanii w³¹cznie, podpis (-) Grzesik –
Hauke, Nacz. wódz. („Polonia”, Katowice, Nr. 2370 z dnia 13.V.1931 r., str. 5).
Prawd¹ jest, ¿e kapitan Jan Ludyga Laskowski po drugim powstaniu nie nale¿a³ do Centrali Wychowania Fizycznego PKP.; recenzent jednak przemilcza³ powody jego odejœcia.
Po drugim powstaniu z terenu Górnego Œl¹ska, zosta³a usuniêta niemiecka Sichercheitspolizei (SIPO) i utworzona mieszana Policja Plebiscytowa (APO), która sk³ada³a siê do po³owy z Polaków i Niemców, urodzonych na Górnym Œl¹sku. By nie dopuœciæ do obsadzenia stanowisk oficerskich (50%) przez Niemców, wszyscy oficerowie Górnoœl¹zacy, z wyj¹tkiem tych, którzy w tym czasie brali udzia³ w bitwie warszawskiej, musieli odejœæ do tej policji.
Zdumiewaj¹ce, ¿e recenzent nie zauwa¿y³ w tej ksi¹¿ce tak kapitalnego dokumentu z dnia 4. czerwca 1921 r. nr 52, na str. 377-378, tj. Memoria³u grupy oficerów-Górnoœl¹zaków do W³adzy Naczelnej, z³o¿onego na rêce Wojciecha Korfantego,
podpisanego przez p³k. dr. Paw³a Chroboka, mjr. Augustyna Bañczyka, ks. kpt. Jana
Brandysa i innych oficerów, w sprawie... obcych osobników, tworz¹cych tu na naszej ziemi rodzinnej jakiœ drugi, pozakulisowy rz¹d, w momencie, gdy Górny Œl¹sk i jego lud polski
stan¹³ nad przepaœci¹, przed katastrof¹…
Poza tem w „Orle Bia³ym”, kwiecieñ 1974 r. Nr 116/1265, str. 11, 12 i 29 ukaza³ siê artyku³ p. Haliny Martin, pt. „Przed trzecim powstaniem œl¹skim” oraz tej samej autorki artyku³ w „Tygodniku Polskim” z dnia 18. V. 1974 r. pt. „Góra œw. Anny”.
Artyku³y te, choæ pisane z du¿¹ pewnoœci¹ siebie, w tonie stanowczym i arbitralnym, s¹ oparte przewa¿nie na powieœciach biograficznych i legendach, nie wnosz¹
jednak ¿adnych nowych prawd historycznych, odnosz¹cych siê do powstañ œl¹skich,
a jeœli z trudem znajdzie siê jakieœ ziarnko prawdy, to w zupe³nie zniekszta³conej formie.
Poniewa¿ legendy te, tworzone w latach 1929/1931, przewa¿nie przez dr. Micha³a Gra¿yñskiego i jego przyjació³, a samochwalcy tu na emigracji wci¹¿ je powtarzaj¹, w imiê obrony prawdy, u schy³ku mego ¿ycia, poczuwam siê do obowi¹zku,
obszerniejszego przedstawienia i sprostowania w tych artyku³ach tylko trzech fa³szywych legend (z braku miejsca pomijam wiele innych), a wiêc…
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Autorka w „Orle Bia³ym” pisze na str. 12, ¿e: Na jego miejsce (p³k. dr. Paw³a Chroboka) przyszed³ p³k Miel¿yñski, bliski przyjaciel Korfantego. Z tego stwierdzenia czytelnik móg³by wnioskowaæ, ¿e to Wojciech Korfanty wyznaczy³ swego przyjaciela pp³k.
Macieja Miel¿yñskiego na to stanowisko. O tej zmianie Wojciech Korfanty pisze:
P. Miel¿yñski wie, ¿e nominacj¹ jego na g³ównodowodz¹cego naszych sil zbrojnych nie
by³em zachwycony. Gdy siê mi w tym charakterze przedstawi³ w Lomnicu, powiedzia³em
mu to otwarcie, wiêcej, zapowiedzia³em, ¿e bêdê protestowa³ przeciwko jego nominacji, co
te¿ uczyni³em, ale niestety bez skutku i prosi³em go, by siê nie pokazywa³ na terenie Górnego Œl¹ska. Nie mia³em mocy, by go usun¹æ z powierzonego mu stanowiska. (,, Polonia”, Katowice, Nr. 2359 2. V. 1931 r. str. 5.).
Potwierdzi³ to dr W³odzimierz D¹browski i napisa³: W tych warunkach dorwa³ siê
do w³adzy hr. Miel¿yñski, obalaj¹c dawnego kierownika, pu³kownika dra Chroboka. Korfanty dowiedziawszy siê o nominacji, zaprotestowa³ przeciw niej. Protestu tego jednak nie
uwzglêdniono. Kiedy zaœ powstanie ju¿ mia³o wybuchn¹æ, s¹dzi³ Korfanty, ¿e nie czas na
ponown¹ zmianê kierownictwa. (W. D¹browski,,, Trzecie powstanie œl¹skie”, London,
1973, str. 90).
Pewne œwiat³o na wypadki te, na krótko przed samym powstaniem, rzuca tak¿e
historyk krajowy, p³k Wac³aw Ry¿ewski, któremu, obok dr. K. Popio³ka i mgr. M.
Wrzoska, zawdziêczamy bardzo wiele cennych prac o powstaniach œl¹skich. Pisze
on: 30 kwietnia p³k Miedziñski – wydaje siê, ¿e z inspiracji gen. Sosnkowskiego – poleci³ gen. Raszewskiemu wytypowaæ nowego kandydata na stanowisko dowódcy DOP.
1 maja gen. Raszewski depeszowa³, ¿e jedynym kandydatem jest dowódca 23. dywizji
piechoty pp³k K. Zenkteler. B³yskawiczny rozwój wypadków uniemo¿liwi³ zrealizowanie
tego zamiaru. („Zaranie Œl¹skie” 3/1967 str. 471.).
W tym samym artykule autorka twierdzi, ¿e:
„I-go maja delegacja wojskowa znowu jest u Korfantego. W toku dyskusji Gra¿yñski
namawia i prosi Korfantego, aby z³o¿y³ funkcjê Komisarza Plebiscytowego. Aby obwo³a³ siê
dyktatorem; aby poszed³ razem z Powstaniem”.
Ju¿ w 1931. r. Wojciech Korfanty stwierdzi³, ¿e rozmowa ta w ogóle nie mia³a
miejsca i napisa³: P. Borelowski-Gra¿yñski opowiada w swym artykule o konferencji, jak¹
mia³ ze mn¹ dnia 1 maja i aby nadaæ jej cech wiêkszego prawdopodobieñstwa wybra³ formê pytañ i odpowiedzi. Pragnie ni¹ udowodniæ, ¿e nie myœla³em o powstaniu, lecz tylko
strajku generalnym, ¿e on mi niejako narzuci³ sw¹ wolê do rozpoczêcia ruchu powstañczego i k³adzie mi w usta jakieœ majaczenia na temat celu walki, suwerennoœci i. t. p. Niedwuznacznie daje w tej rozmowie do zrozumienia, ¿e on mnie zrobi³ dyktatorem powstania.
Niestety, muszê powiedzieæ, ¿e s¹ to opowieœci p. Borelowskiego. Ka¿dy cz³owiek zrozumie, ¿e po instrukcjach, udzielonych przeze mnie p. Miel¿yñskiemu dnia 24 czy 25 kwietnia, po zebraniu przywódców partii i zwi¹zków zawodowych 30 kwietnia, po 2-krotnym
referacie p. Miel¿yñskiego o si³ach liczebnych wojsk, ich uzbrojeniu i zaopatrzeniu w amunicjê, konferencja z p. Borelowskim by³a zupe³nie zbyteczna, w dodatku podana w rzekomej rozmowie treœæ by³aby bezcelowa i bezsensowna. „... pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e jeœliby p. Borelowski by³ siê oœmieli³ rozmawiaæ w ten sposób, jak to przedstawia w swym artykule „Walka o Œl¹sk”, by³by prze¿y³ niezbyt przyjemne doœwiadczenie, co ka¿dy potwierdzi, co mnie zna. Takie rozmowy jak opisana w „Walce o Œl¹sk” mo¿e prowadziæ tylko dzisiejszy p. Gra¿yñski, ale te¿ tylko poza moimi plecami. Relacja p. Borelowskiego jest opowieœci¹, która mia³a jedynie chwilowy walor w ubieg³¹ sobotê (2. V. 1931. r.), przez kilka
godzin w gronie tych, których sprowadzono na wys³uchanie tej najnowszej legendy”. „Mia-
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³em zatem ca³e przedpo³udnie 1-go maja tak zajête, ¿e nie mog³em mieæ czasu na bezsensowne rozmowy z p. Borelowskim. Mia³em wtedy wa¿niejsze rzeczy na g³owie”... „Tak
wygl¹daj¹ w œwietle faktów opowieœæ p. Borelowskiego o jego konferencji ze mn¹ dnia
1 maja. Czasem ludzie wmawiaj¹ sobie pewne rzeczy, najpierw œwiadomie, a z biegiem
czasu potem sami w to wierz¹ szczególnie gdy chodzi o ich interes...
Poniewa¿ tu na emigracji w 1968 r. dr Micha³ Gra¿yñski powtórzy³ swoje wspomnienia z 1931 r., odnosz¹ce siê do konferencji z Wojciechem Korfantym w dniu
1 maja 1921 r., a p. Halina Martin twierdzi nawet, ¿e: delegacja wojskowa znowu jest
u Korfantego, (dr Micha³ Gra¿yñski twierdzi, ¿e sam rozmawia³ z Korfantym), przytaczam tylko trzy krótkie, tajne dokumenty, odnosz¹ce siê do tych wydarzeñ, które
zosta³y ju¿ og³oszone w kraju i tak…
Minister Spraw Wojskowych (gen. K. Sosnkowski) tego dnia (23 marca 1921 r.)
telegraficznie nakaza³ zwierzchnikowi DOP gen. Raszewskiemu, co nastêpuje:
…Tajna organizacja wojskowa mo¿e wyst¹piæ w formie zwartej tylko na wyraŸny rozkaz
rz¹du, który nast¹piæ mo¿e jedynie na skutek ¿¹dania gen. Leronda...
a w liœcie do gen. Szeptyckiego pisa³:
... rozpoczynanie jakiejkolwiek akcji wojskowej bez zaczepnego wyst¹pienia Niemców,
wezwanie Koaliantów i zgody Rz¹du musi byæ ca³kowicie wykluczone..
... Rozkazem ministra Sosnkowskie- go z dnia 26. kwietnia pp³k. Miel¿yñski zosta³ oddany do dyspozycji Komisarza plebiscytowego Korfantego, który – jak brzmia³ ten rozkaz
–,, zadecyduje o momencie rozpoczêcia i ogólnym charakterze akcji oraz normowaæ bêdzie jej przebieg... (,, Powstania œl¹skie”, Katowice, 1963, str. 95-97 i 107).
Artyku³ swój, umieszczony w„Tygodniu Polskim”, autorka opiera na Ÿród³ach,
których spis podaje na koñcu swego artyku³u. Twierdzenie, ¿e: wydawano odezwy do
¿o³nierzy nawo³uj¹ce do opuszczenia pozycji i powrotu do pracy (szpalta 1 wiersz 16 od
do³u), jest niezgodne z prawd¹ i autorka œwiadomie jeszcze raz próbuje
zarejestrowaæ fakty, które nie mia³y miejsca. W tym celu zniekszta³ci³a odezwy i
opuœci³a pierwsz¹ i podstawow¹ odezwê, skierowan¹ do robotników z dnia 6. maja
192 r. Wobec tego zmuszony jestem przytoczyæ j¹ w ca³oœci.

10.
(Dziennik Rozporz¹dzeñ Naczelnej W³adzy nr. 1; poz. 5).
Odezwa z 6. maja 1921 r.
w przedmiocie powrotu do pracy.
Rodacy!
Dzielny i patriotyczny robotnik górnoœl¹ski, stan¹wszy do walki o swe prawa
i wyzwolenie, wytrwa³ w niej i osi¹gn¹³ swój cel, bo zbrojny lud polski zaj¹³ tê czêœæ
Górnego Œl¹ska, gdzie Polska uzyska³a wiêkszoœæ g³osów i gmin podczas plebiscytu.
Robotniku polski! Tw¹ mê¿n¹ postaw¹, Tw¹ wytrwa³oœci¹ i ofiarnoœci¹ u³atwi³eœ
zbrojnemu bratu œwietne zwyciêstwo, które budziæ musi podziw po ca³ym œwiecie.
Dziêkujemy ci z ca³ego serca za Twe trudy, mêstwo i ofiarnoœæ.
Lecz osi¹gn¹wszy cel naszych walk, trzeba nam przywróciæ normalne ¿ycie i podj¹æ
pracê, bez której ¿adne spo³eczeñstwo istnieæ nie mo¿e. Dlatego wzywamy wszystkich
robotników z wyj¹tkiem tych, którzy stoj¹ pod broni¹ w ramach zorganizowanych hufców
powstañczych, aby w przysz³y poniedzia³ek, dnia 9-go maja wrócili do pracy.
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Nakazujemy, aby wszyscy zachowali ³ad, porz¹dek i karnoœæ, by przede wszystkim
nie wyrz¹dzili urzêdnikom krzywdy i sami im gwarantowa³a bezpieczeñstwo mienia
i ¿ycia.
Urzêdników zaœ wzywamy, aby wszyscy powrócili na swoje miejsca zajêcia, bo
¿adna nie stanie im siê krzywda.
Miejsce Postoju, dnia 6. maja 1921 r.
Wojciech Korfanty.
Wydzia³ Wykonawczy:
Klemens Borys. w. z. Franciszek Roguszczak.
Adam Wojciechowski”.

Uwa¿nemu czytelnikowi tego artyku³u nasuwa siê myœl, ¿e autorka nawet zniekszta³ci³a Ÿród³owy materia³, na który siê powo³uje i sama sobie zaprzecza. Udowodni³ to ju¿ równie¿ innym autorom dr. Kazimierz Popio³ek, który w swej ksi¹¿ce;
„Trzecie œl¹skie powstanie” na str. 207 pisze:
…W przedstawieniach ich (przeciwników dyktatora) ujawnia siê niejednokrotnie du¿a
tendencyjnoœæ, dochodz¹ca niekiedy nawet do przedstawiania pewnych spraw niezgodnie
z prawd¹. Np. Gra¿yñski w swym przemówieniu, publikowanym w „Stra¿nicy Zachodniej” 1931, nr 9, mówi, ¿e Korfanty sw¹ odezwê w sprawie rozejmu z 10. V.
1921 ponawia kilka dni potem, wzywaj¹c do opuszczenia szeregów. Jak tymczasem wiadomo, wezwanie Korfantego wyraŸnie mówi³o o tych, którzy nie s¹ potrzebni w szeregach
wojska.
Autorka nie przejmuje siê specjalnie historyczn¹ œcis³oœci¹, zdradza brak podstawowych wiadomoœci o powstaniach œl¹skich, a w artykule pt. „Góra Œw. Anny”, stara siê rozegraæ na swój sposób jeszcze raz bitwê o Kêdzierzyn, lekcewa¿¹c zupe³nie
¿yj¹cych tu na emigracji œwiadków tych wydarzeñ, a zw³aszcza majora dypl. Leona
Bulowskiego, którego g³ówn¹ zas³ug¹, wraz z mjr. Janem Ludyga Laskowskim, kpt.
Paw³em Cymsem i wielu innymi; by³o najwiêksze zwyciêstwo jakie odnieœli powstañcy w III powstaniu.
Jednak w koñcu warto przypomnieæ i podkreœliæ, ¿e tu na emigracji, na pó³kach
ksiêgarskich pojawi³y siê dwie bardzo ciekawe i wartoœciowe prace na temat powstañ œl¹skich, które stanowi¹ cenne przyczynki do historii i zas³uguj¹ na uwagê.
Nak³adem, „Odnowy”, w setn¹ rocznicê urodzin Wojciecha Korfantego, ukaza³a
siê w 1973 r., w Londynie dziêki staraniom in¿. Jerzego Kulczyckiego, bardzo cenna,
potrzebna i na czasie ksi¹¿ka W³odzimierza D¹browskiego pt. „Trzecie powstanie
œl¹skie rok 1921”.
Autor tej ksi¹¿ki by³ pos³em sanacyjnym i zgin¹³ w 1942 r. w obozie
koncentracyjnym w Oœwiêcimiu. Ksi¹¿ka ta nie mog³a siê ukazaæ przed II wojn¹
œwiatow¹. Wojciech Korfanty, w artykule „Marzenia i zdarzenia” napisa³: Pracy p. dr.
D¹browskiego z powy¿ej przytoczonych przyczyn (ze wzglêdu na interesy pañstwa) dziœ
jeszcze og³aszaæ nie mo¿na. („Polonia”, Katowice, Nr. 2373 z dnia 16. V. 1931. r.).
Potwierdza to tak¿e dr Adam Benisz. G³ównie z tego te¿ powodu, ksi¹¿ka ta zosta³a
wydana poœmiertnie w 45 lat po jej napisaniu.
Z okazji 50 rocznicy III powstania œl¹skiego, Oœrodek Badañ Spraw PolskoNiemieckich w Londynie, wyda³ w 1972 r. skromn¹, okolicznoœciow¹ ksi¹¿eczkê, bo
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zaledwie 32 stron licz¹c¹, ale tak¿e bardzo cenn¹ i po¿yteczn¹, opracowan¹ przez dr.
Tadeusza Piszczkowskiego pt. Plebiscyt i Powstania na Górnym Œl¹sku, i to dziêki pomocy finansowej p³k. Józefa Tafelskiego, powstañca wielkopolskiego.
Dr Tadeusz Piszczkowski pracê sw¹ opar³ nie tylko na Ÿród³ach polskich, ale tak¿e na: Aktach „Foreign Office” oraz innych dokumentach angielskich i francuskich.
Autorzy tych prac skoncentrowali sw¹ uwagê przede wszystkim na zagadnieniach
politycznych i dyplomatycznych, odnosz¹cych siê do plebiscytu i powstañ œl¹skich;
natomiast pominêli niemal ca³kowicie przebieg dzia³añ zbrojnych.
Za te dwie, tak cenne pozycje w literaturze powstañczej, wydawcom nale¿¹ siê nie
tylko wyrazy uznania, ale i gor¹ce poparcie przez czytelników emigracyjnych.
Znamienne, ¿e cech¹ wspóln¹ tych dwóch pozycji jest fakt mocnego podkreœlenia
zas³ug Wojciecha Korfantego, chocia¿ prace te zosta³y napisane w tak odleg³ym od
siebie czasie i w tak ró¿nych warunkach politycznych. Wynika z tego, ¿e autorzy
wnioski swoje oparli na historycznych zdarzeniach, a nie na samochwalców marzeniach.
Zas³ugi Wojciecha Korfantego podkreœla tak¿e bardzo wyraŸnie jeden z autorów
krajowych, który w swej ksi¹¿ce, wydanej w 1946. r. pisze:
Ca³y proces likwidacji powstania, w szczególnoœci prowadzone z Komisj¹ Miêdzysojusznicz¹ rozmowy i uk³ady o sposób jej przeprowadzenia, to te¿ by³a pewnego rodzaju walka. Walka g³ównie polityczna, przerywana tylko niekiedy szczêkiem orê¿a, walka d³uga,
bo a¿ szeœæ tygodni w³aœciwie siê ci¹gn¹ca, zakoñczona ostatecznie zdecydowanym zwyciêstwem polskim. Symbolem tego zwyciêstwa mo¿e byæ Góra Œw. Anny, której utrzymania w swych rêkach do samego koñca bronili Niemcy wprost rozpaczliwie, z góry jej ewentualne opuszczenie okreœlaj¹c jako swoj¹ ciê¿k¹ klêskê, a któr¹ przecie¿ opuœciæ musieli
w pierwszym dniu swej ewakuacji pod naciskiem stoj¹cych z broni¹ u nogi powstañców.
Polskich powstañców by³o ostatnie pod Gór¹ Œw. Anny zwyciêstwo!
Walkê tê ze strony polskiej prowadzi³ dyktator powstania, Korfanty. Prowadzi³ j¹
przy mocnym poparciu Francji, w zgodzie z ¿yczeniami rz¹du polskiego, przy energicznej pomocy nowego, naczelnego wodza powstañczej armii (pp³k. Kazimierza
Zenktelera) i podw³adnych mu dowódców i ¿o³nierzy. Prowadzi³ j¹ z ogromn¹ konsekwencj¹, jasno widz¹c ostateczny cel i dobieraj¹c œrodki, które uwa¿a³ dla jego
osi¹gniêcia za potrzebne, bez ogl¹dania siê na to, czy bêd¹ popularne, czy te¿ nara¿aj¹ go na niechêci, oskar¿enia, a nawet podejrzenia.
W tym ostatnim okresie powstania najwyraŸniej objawi³a siê ogromna si³a woli
dyktatora, jego g³êbokie poczucie odpowiedzialnoœci, której nie waha³ siê braæ na siebie i j¹ dŸwigaæ, choæ ogromnie by³a ciê¿ka.
Je¿eli likwidacja ta by³a jedynym, celowym i zapowiadaj¹cym sukces zakoñczeniem powstania, to zas³ugê w³aœciwego wykorzystania ofiary powstañczego czynu ponosi w pierwszym rzêdzie dyktator powstania, Wojciech Korfanty, tak jak on za nie ponosi³ i wobec historii ponosi odpowiedzialnoœæ. (Kazimierz Popio³ek, „Trzecie œl¹skie powstanie” str.
172-173.).
Osobne i obszerniejsze artyku³y, odnosz¹ce siê tylko do powstañ œl¹skich, uka¿¹
siê dopiero po wydaniu przez Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich we Wroc³awiu, ksi¹¿ki pt. ,,Ÿród³a do dziejów powstañ œl¹skich” (Tom III. Czêœæ I, obejmuj¹ca
okres III powstania œl¹skiego).
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II. Alarm dla miasta Poznania
Do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1918 r. mieszkañcy Poznania przygotowywali siê wyj¹tkowo radoœnie. Raz, ¿e wielu Wielkopolan powróci³o z szeregów armii niemieckiej a nastêpnie, ¿e oczekiwano przyjazdu Ignacego Paderewskiego, którego, jako przedstawiciela
Polskiego Komitetu Narodowego w Pary¿u, postanowiono gor¹co – manifestacyjnie – powitaæ. Wiedziano bowiem, ¿e Ignacy Paderewski wraz z Romanem Dmowskim od pocz¹tku wojny zabiegali dyplomatycznie u rz¹dów pañstw koalicyjnych o przy³¹czenie do Macierzy by³ego zaboru pruskiego. Ignacy Paderewski przyby³ do Poznania 26 grudnia 1918 r.
wieczorem. Dnia 27 grudnia 1918 r. (w pi¹tek) w godzinach po³udniowych przed Bazarem, w którym mieszka³ Paderewski i angielska misja wojskowa, przemaszerowa³ olbrzymi pochód dzieci polskich – kilkanaœcie tysiêcy – z pieœni¹ na ustach, które chor¹giewkami
polskimi i alianckimi wiwatowa³y na ich czeœæ. Stra¿ Ludowa, pod dowództwem p³k. Juliana Langego, os³ania³a ich i mia³a czu³¹ opiekê nad niemi. Manifestacje na czeœæ Ignacego Paderewskiego i oficerów angielskich trwa³y przez ca³y dzieñ, a spotêgowa³y siê jeszcze bardziej w godzinach popo³udniowych.
Na ten sam dzieñ (27 grudnia 1918 r.) w³adze niemieckie zorganizowa³y w Poznaniu
zjazd swoich „Volksratow” z ca³ej prowincji poznañskiej i z tej okazji urz¹dzi³y równie¿
w godzinach popo³udniowych pochody prowokacyjne w stosunku do Polaków. W tej napiêtej sytuacji „Posener Tageblatt”, w swoim wydaniu popo³udniowym (27 grudnia
1918 r.) poda³ alarmuj¹c¹ wiadomoœæ, ¿e „w Gdañsku, pod przewodnictwem p. Ignacego Paderewskiego, odby³a siê rzekomo konferencja polska, na której Polacy ¿¹daæ
mieli oficjalnie odst¹pienia Poznañskiego, Prus Zachodnich, Œl¹ska i Pomorza a¿ po
S³upsk”.
Prawie w tych samych godzinach, Niemcy urz¹dzili w ró¿nych dzielnicach miasta trzy
wielkie wiece protestacyjne i po ich zakoñczeniu, wyruszy³y niemal równoczeœnie trzy
bardzo du¿e pochody niemieckie pod ochron¹ uzbrojonych ¿o³nierzy dowodzonych
przez oficerów. Pochody te d¹¿y³y do centrum miasta, ze œpiewem: „Deutschland,
Deutschland über alles”. Napiêcie wœród rozentuzjazmowanych Polaków wzrasta³o
z godziny na godzinê i spotêgowa³o siê do tego stopnia, ¿e do samego wybuchu potrzebna by³a tylko iskra, wywo³uj¹ca dzia³anie natychmiastowe. Iskrê tê wykrzesali sami
Niemcy. ¯o³nierze niemieccy, podburzani przez swych rodaków-szowinistów niemieckich – niemog¹cych znieœæ widoku rozentuzjazmowanych Polaków, poczêli usuwaæ,
niszczyæ i deptaæ flagi tak polskie jak i koalicyjne, demolowali biura Naczelnej Rady Ludowej a ¿o³nierze 6 pu³ku grenadierów, poczêli ostrzeliwaæ z karabinów maszynowych
Bazar, gdzie kwaterowa³ Ignacy Paderewski i angielska misja wojskowa.
Wkrótce potem, ulic¹ 27 grudnia (Berliñsk¹), pod¹¿a³a marszem przyœpieszonym
w kierunku Placu Wolnoœci (Wilhelmsplatz), zaalarmowana strza³ami spod Bazaru i z tego placu, kompania S³u¿by Stra¿y Bezpieczeñstwa. Gdy kompania ta zbli¿a³a siê do rogu ul. Franciszka Ratajczaka (Ritterstrasse), policja niemiecka oraz ¿o³nierze 20 pu³ku artylerii polowej, z gmachu Prezydium Policji, otworzyli do niej ogieñ. Wówczas to poleg³
pierwszy powstaniec wielkopolski, Franciszek Ratajczak.
Na ogieñ ¿o³nierzy niemieckich, skierowany na Bazar odpowiedzia³a ogniem Polska
Stra¿ Ludowa), a na ogieñ z Prezydium Policji, odpowiedzia³a S³u¿ba Stra¿y Bezpieczeñstwa. Zawrza³a walka.
I tak, dnia 27 grudnia 1918 r. oko³o godziny 17- ej rozpoczê³o siê Powstanie Wielkopolskie.
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Za Poznaniem zrywa³y siê kolejno miasta i powiaty, a wówczas powstanie przenios³o siê
¿ywio³owo, w krótkim czasie na teren prawie ca³ej Wielkopolski.
Œmia³y, b³yskawiczny i ¿ywio³owy zryw, bez rozkazu z czyjejkolwiek strony, w najw³aœciwszym momencie, tj. w obronie sponiewieranej godnoœci ludzkiej i narodowej, poparty
przez ca³e spo³eczeñstwo wielkopolskie, przemieni³ siê w powszechne powstanie narodowe. Po przesz³o siedmiotygodniowych, zaciêtych walkach i przy poparciu dyplomacji tak
w³asnej, jak i miêdzynarodowej, powstanie wielkopolskie zakoñczy³o siê zwyciêsko dnia
16 lutego 1919 r.
Czyn zbrojny powstañców wielkopolskich, obok powstañ œl¹skich, to jedna z najpiêkniejszych kart w dziejach walk narodu polskiego o niepodleg³oœæ i pozostanie na zawsze
najwspanialszym zrywem narodowym w naszej historii.
Wielkopolskie powstanie wywar³o wielkie wra¿enie, tak w Polsce, jak i w œwiecie,
a szczególnie we Francji, Stanach Zjednoczonych, we W³oszech, a nawet w prasie angielskiej. Jako si³a zbrojna powstanie to zamanifestowa³o istotnego ducha narodowego i sparali¿owa³o intrygi przeciw Polsce, jak gdyby nie mia³a ona oblicza przeciwniemieckiego i zarazem by³o skutecznym poparciem przez miecz i przelew krwi, politycznego wysi³ku Polskiego Komitetu Narodowego w Pary¿u o zjednoczenie i niepodleg³oœæ Polski. Wspar³o
ono i wzmocni³o szczególnie stanowisko Romana Dmowskiego na Zachodzie, który dnia
29 stycznia 1919 r. przedstawia³ Radzie Najwy¿szej w Pary¿u sprawê politycznych aspiracji Narodu Polskiego, a póŸniej Polsk¹ Delegacjê na Konferencji Pokojowej.
O tym wydarzeniu Roman Dmowski powiedzia³: „Tym sposobem ta najbardziej zas³u¿ona w walce narodowej dzielnica, mia³a jedyn¹ w ca³ej Polsce chwilê piêkn¹ wyzwalania
siê w³asnymi si³ami w walce zbrojnej, w jednym powstaniu polskim, które nie zakoñczy³o
siê klêsk¹”. (Przegl¹d Zachodni, grudzieñ 1952. Nr. 8/24, str. 6.) Je¿eli kto – to chyba on
mia³ prawo to powiedzieæ, bo on rozwin¹³ myœli J. L. Pop³awskiego, w³¹czy³ wysi³ki zaboru pruskiego w system polityki polskiej, co ostatecznie przypieczêtowa³o zjednoczenie
z Narodem Wielkopolski i Pomorza w traktacie wersalskim. S³owa jego maj¹ jeszcze tym
wiêksze znaczenie i wagê, bo wypowiedzia³ je Wielki Polak, o którym poœmiertnie
Wojciech Korfanty napisa³: „i¿ jeœli kto, to chyba on na miano wodza zas³ugiwa³”. (,,
Polonia”, Katowice, 3 stycznia 1939 r. ,,Wielki Polak”).
I jeszcze jedna wypowiedŸ, tu na emigracji nieznana, a zas³uguj¹ca na przypomnienie.
Józef Jurek, powstaniec i dzia³acz ruchu ludowego z okresu II Rzeczypospolitej, opowiada³:
„Gdy wiosn¹ roku 1925 wraz z innymi wielkopolskimi ludowcami odwiedzi³em w
Ko³aczkowie (pow. wrzesiñski) W³adys³awa Reymonta, wówczas w rozmowie z nim na
tematy wielkopolskie oœwiadczy³ nam miêdzy innymi: ¿e do dzielnicy wielkopolskiej i jej
mieszkañców czuje specjalne sympatie dlatego, ¿e lud wielkopolski sam, bez jakiejkolwiek
pomocy ze strony innych, umia³ siê wyzwoliæ z niewoli niemieckiej w latach 1918/19. W
dalszej rozmowie Reymont wyrazi³ ubolewanie, ¿e ten piêkny i wielki czyn ludu
wielkopolskiego nie znalaz³ obszerniejszego omówienia przez historyków i innych pisarzy
polskich. Na zakoñczenie rozmowy o powstaniu wielkopolskim oœwiadczy³: „Lud
wielkopolski zosta³ dobrze przygotowany do walki o niepodleg³oœæ Polski”. (,,Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919”, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Poznañskie 1958, str. 147).
Powy¿ej przedstawi³em trochê obszerniej sytuacjê, jaka zaistnia³a w Poznaniu w tej
chwili prze³omowej i to tak przed, jak i w czasie wybuchu samego powstania, jego
przyczyny oraz skutki, poniewa¿ czytelnikom emigracyjnym, a zw³aszcza naszej m³odzie¿y, okolicznoœci te s¹ prawie nieznane. Wiele aspektów: wojskowych, politycznych i spo³ecznych powstania wielkopolskiego jest wci¹¿ jeszcze przedmiotem kontrowersyjnych
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dyskusji. W tym krótkim artykule trudno omówiæ wszystkie. Pomijam okres przedpowstaniowy oraz przebieg dzia³añ wojskowych w czasie samego powstania, które zosta³y ju¿
wielokrotnie, choæ ró¿nie, naœwietlone przez wielu autorów w latach poprzednich. Do najbardziej kontrowersyjnych zagadnieñ tego powstania nale¿¹: tak zwany separatyzm i antagonizm by³ej dzielnicy pruskiej i kto spowodowa³ i przyczyni³ siê walnie do wybuchu tego
powstania i czy spo³eczeñstwo do powstania jak i samo powstanie wielkopolskie by³o przygotowane.
Zagadnienia te poruszê szerzej w ostatnim rozdziale (V) niniejszego artyku³u.
Niestety, artyku³y o powstaniu wielkopolskim zawieraj¹ wci¹¿ jeszcze wiele istotnych
nieœcis³oœci historycznych i legend, podobnie jak to ma miejsce w artyku³ach o powstaniach
œl¹skich. Zas³u¿onych powstañców i dzia³aczy niepodleg³oœciowych wyrzuca siê bez zaj¹kniêcia za burtê tych wydarzeñ, a wprowadza siê nazwiska, które nie maj¹ nic wspólnego
z tym powstaniem. W artyku³ach tych trudno doszukaæ siê wspomnieñ o tak zas³u¿onych
powstañcach jak osoby: ks. Stanis³awa Adamskiego, Wojciecha Tr¹mczyñskiego, braci
Seydów, Adama Poszwinskiego, dr. Stefana £aczewskiego, Stanis³awa i Witolda Celichowskich, ks. pra³ata Antoniego Stychla, ks. Józefa Pr¹dzyñskiego, Idziego Œwita³y, Karola Rzepeckiego, Czes³awa Meissnera, Jarogniewa Drwêckiego, Jana Maciaszka, W³adys³awa
Grabskiego, por. Bernarda Œliwiñskiego, por. Bronis³awa Œniegockiego, por. Stanis³awa Œliwiñskiego, por. Thiela, ppor. Janusza Franciszka Leszczyñskiego, braci Kazimierza i Micha³a ¯niñskich, Franciszka Budzyñskiego i wielu innych. Tak zas³u¿onych oficerów jak: mjr
Stanis³awa Taczaka, pp³k. Kazimierza Grudzielskiego, ppor. Kazimierza Zenktelera (najbardziej zas³u¿onego oficera b. zaboru pruskiego w latach 1918-1922), por. Andrzeja Kopê, por. Bronis³awa Sikorskiego, ppor. W³adys³awa Zakrzewskiego, kpt. Jana Kellera
i ppor. Paw³a Cymsa ledwie siê wzmiankuje.
O „Veœcie” w Poznaniu, której dyrektorem by³ dr Marian G³owacki, wspominaj¹ wszyscy, a zw³aszcza ci, co dopiero przez ni¹ dostali siê w chwili prze³omowej do wydzia³u wojskowego Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Tak autorzy, a szczególnie powstañcy
zapominaj¹ jednak, ¿e czo³owymi dzia³aczami tego komitetu byli: ks. pra³at Józef K³os, dr
Celestyn Rydlewski, por. Bronis³aw Sikorski, asp. ofic. Kazimierz Haber i wielu innych. To
dr Marian G³owacki, dyrektor „Vesty”, sta³ na czele tego komitetu, ukrytego w³aœnie w tej
„Veœcie”. Ten to Centralny Komitet Obywatelski mia³ na myœli dr Ernst Sontag, Niemiec,
pisz¹c:...”Am 11 November formte sich das Geheime Komitee der Polen, das während
des ganzen Krieges gearbeitet hatte, in ein öffentliches Bürgerkomitee um”... (11 listopada
1918 r. Tajny Komitet Polaków, który w ci¹gu ca³ej wojny pracowa³, przekszta³ci³ siê
w jawny „Komitet Obywatelski”. (Ernst Sontag, „Korfanty” str. 49).
Wojciecha Korfantego, prawdziwego przywódcy powstania wielkopolskiego, ju¿ dawno skreœlono z listy powstañców wielkopolskich. Przemilczanie jego nazwiska w artyku³ach
wspomnieniowych, traktuj¹cych o 50-leciu powstania wielkopolskiego przez niektórych
autorów, s¹ tego jaskrawym przyk³adem. Widocznie czasem trzeba znaleŸæ tak¿e winowajcê lub ofiarê, która by ponosi³a odpowiedzialnoœæ za niepowodzenia polityczne i niedoci¹gniêcia, a zw³aszcza klêski wojskowe. Wtedy to przypominaj¹ sobie nazwisko Wojciecha Korfantego. Wiem natomiast jedno, gdyby powstanie wielkopolskie by³o przegrane,
nie by³oby ¿adnych w¹tpliwoœci, kto je przegra³.
Czytelnik nadaremnie szuka wspomnieñ o udziale w powstaniu tym kilku tysiêcy Polaków z Nadrenii, Westfalii i Berlina, do których przecie¿ nale¿a³ Franciszek Ratajczak, powstaniec, który pierwszy poleg³ w tym powstaniu. Górnoœl¹zaków, którzy wówczas do
Macierzy jeszcze nie nale¿eli, choæ bra³o w nim udzia³ wiêcej ni¿ ca³a Polska da³a ochotni-
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ków do trzeciego powstania œl¹skiego, skreœlono z listy powstañców razem z Wojciechem
Korfantym. Groby Polaków – powstañców ze Stanów Zjednoczonych, Francji, a nawet
W³ochów na terenie Wielkopolski, tak¿e coœ mówi¹. W literaturze o powstaniu wielkopolskim dosz³o ju¿ do tego, ¿e to Warszawa i reszta Polski prowadzi³y zabór pruski ku polityce czynu zbrojnego, a jeden z autorów niemieckich przypisuje Pi³sudskiemu wywo³anie
powstania w Wielkopolsce, wbrew woli Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (Hans Ross,
„Geschichte der Polnischen Nation 1916-1960”, Stuttgart, 1961, str. 56). Te fa³szywe legendy, przedostaj¹ce siê ju¿ z polskiej literatury do literatury œwiatowej, trzeba sprostowaæ
dopóki czas.
Dlatego te¿ czas najwy¿szy, aby ¿yj¹cy jeszcze œwiadkowie i w pewnym sensie twórcy
prawdziwej historii powstania wielkopolskiego, zabrali g³os i sprostowali powsta³e i wci¹¿
jeszcze powstaj¹ce fa³szywe legendy i bajeczki, odnosz¹ce siê do wydarzeñ w Poznaniu na
prze³omie 1918/1919 r., czas bije na „Alarm dla miasta Poznania”.
Tymczasem w roku 1971 w S. Paulo pojawi³a siê nowa ksi¹¿ka, znanego autora Zygmunta Wieliczki pt. „Na. po¿egnanie”. Pracê tê autor -- jako œwiadectwo prawdy – poœwiêci³ szaremu t³umowi. Ksi¹¿ka ta zawiera, pozornie tylko uzupe³nienia i poprawki do historiografii powstania wielkopolskiego 1918/1919, faktycznie zaœ wiele poprawek nosi
wyraŸne cechy oskar¿enia, ¿e Wielkopolska – a zw³aszcza Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu – nie by³a zdolna do samodzielnego zrywu, ¿e powstanie wielkopolskie by³o czêœci¹
sk³adow¹ walk ca³ego narodu polskiego o granice pañstwa jako siedziby narodowej i autor
zbyt œmia³o twierdzi, ¿e „W obu (stolicach – Poznaniu i Warszawie) pad³y jednoczeœnie
rozkazy, które wznieci³y wielkopolski zryw wyzwoleñczy” (str. 85), nie podaj¹c na to ¿adnych dowodów.
Ksi¹¿ka ta jest bogata w krzywdz¹ce zniekszta³cenia i krêtackie legendy i zawiera bezpodstawne zarzuty. Jest napisana w duchu bojowym, o wyraŸnym posmaku politycznym
i wnosi tu na emigracji jeszcze raz antagonizmy dzielnicowe.
Pomijam milczeniem takie zwroty jak: „fantazje Tadeusza Grygiera” i „wymys³y i fantazje mgr. Zygmunta Wygockiego” i wiele innych, od których a¿ siê roi w tej ksi¹¿ce.
S¹ tam tak¿e inne zarzuty i twierdzenia, z którymi trudno siê pogodziæ jak:...,, Œlepa wiara Wielkopolan, Pomorzan i Œl¹zaków w swych przywódców politycznych (str. 2)...”którzy nie szli jak barany za g³osem „Kuriera Poznañskiego” (str. 14), ... „Na politykach ci¹¿y³ oczywiœcie strach przed niemieck¹ za³og¹ Bydgoszczy.” str. 51) i „Miejsce uwiêzionego
Pi³sudskiego zajmuje Dmowski”... (str. 4),... nale¿y napiêtnowaæ jako próbê przerzucenia
odpowiedzialnoœci polityków zachodnio-polskich za zbrodnie separatyzmu dzielnicowego,
na antycarsk¹, socjalno-demokratyczn¹ Ma³opolskê i pierwszych ¿o³nierzy zmartwychwstaj¹cej Polski (str. 59).
Trudno te¿ jest przejœæ do porz¹dku wobec takich oskar¿eñ jak: „walka polityczna, rozpêtana przez wojuj¹cych nacjonalistów poznañskich przeciw rz¹dowi warszawskiemu.”
(str. 35); „... dzieñ Sejmu bêdzie... dniem skupienia narodowego.” W rzeczywistoœci bowiem na Sejmie narodzi³ siê separatyzm dzielnicowy, który zatru³ atmosferê pierwszych lat
wolnoœci i utrudni³ w niebywa³y sposób scalenie dzielnic.” (str. 25) i „du¿a grupa ksiê¿y polityków, którzy w dniach prze³omowych skompromitowali siê negatywnym stosunkiem do
walki zbrojnej z zaborc¹.” (str. 17).
Wobec tak œmia³ego, krzywdz¹cego zarzutu w stosunku do duchowieñstwa
katolickiego, przytaczam wyj¹tek z artyku³u autora krajowego pt. „Powstanie
Wielkopolskie”: „Dla pe³niejszego zilustrowania ówczesnego po³o¿enia politycznego
nale¿y jeszcze podkreœliæ zdecydowanie pozytywne stanowisko duchowieñstwa wobec
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powstania i jego udzia³ w dzia³alnoœci wojskowej, spo³ecznej i gospodarczej. Wielu ksiê¿y
przewodzi³o Radom Ludowym, bra³o udzia³ w walkach jako kapelani wojskowi, a niejednokrotnie jako organizatorzy powstania w swoich parafiach. Spotyka³a ich za to reakcja ze
strony ludnoœci niemieckiej i Grenzschutzu. Sporo ksiê¿y zosta³o w czasie powstania aresztowanych, osadzonych w wiêzieniach, a niektórzy zamordowani na placówkach duszpasterskich (,, WiêŸ”, Nr. 11/12, listopad-grudzieñ 1968 r., str. 180).
Autor, in¿. Zygmunt Wieliczka, nie uszanowa³ nawet pierwszego Prymasa Odrodzonej
Polski dr. Edmunda Dalbora, za wydanie orêdzia z dnia 14 listopada 1918 r., nawo³uj¹cego do utrzymania ³adu i porz¹dku, co mia³o œwiadczyæ o jego rzekomym krytycznym stanowisku wobec powstania wielkopolskiego (str. 36).
Arcybiskup dr Edmund Dalbor ju¿ podczas uroczystego otwarcia Polskiego Sejmu
Dzielnicowego, obraduj¹cego w Poznaniu w dniach 3 – 5 grudnia 1918 r. wyst¹pi³ oficjalnie jako Prymas Polski. On te¿ odprawi³ z rana 3 grudnia 1918 r. w Kolegiacie Farnej mszê
œwiêt¹ na intencjê Sejmu. Po wybuchu powstania wielkopolskiego popar³ je zdecydowanie,
zachêca³ do zbiórek pieniê¿nych na rzecz organizuj¹cej siê w³adzy polskiej, zaleci³ duchowieñstwu czynne uczestnictwo w pracy PCK oraz wzywa³ do dzia³alnoœci w polskich Radach Miejskich i Powiatowych. Wypadki na froncie powstañczym na pocz¹tku roku 1919,
ale i represje oraz zbrodnie oddzia³ów Grenzschutzu i Heimatsschutzu spowodowa³y, ¿e
arcybiskup dr Edmund Dalbor interweniowa³, wystosowuj¹c oficjalne pismo do marsza³ka
Ferdynanda Focha, Wodza Naczelnego armii zwyciêskich i gorliwego katolika, o wypowiedzenie decyduj¹cego s³owa w naszej sprawie, które po³o¿y³oby kres wszelkim okrucieñstwom, pod którymi cierpi i jêczy nasza dzielnica. 2
Arcybiskup dr Edmund Dalbor to nie tylko wybitny teolog, ale bardzo zas³u¿ony wychowawca w duchu patriotycznym.
Zwrot w s³owach: „wycofanie siê wojuj¹cego nacjonalisty Stanis³awa Celichowskiego
z prac w Zarz¹dzie T-wa dla badañ” (str. 13), nie powinien znaleŸæ siê w tej ksi¹¿ce, albowiem odnosi siê on do tak bardzo zas³u¿onego powstañca wielkopolskiego, dowódcy
kompanii kórnickiej, która pierwsza ju¿ 27 grudnia 1918 r. przyby³a do Poznania na pomoc walcz¹cym Poznaniakom, ostatniego Prezydenta miasta Poznania, poprzednio trzykrotnie wybranego niemal jednog³oœnie i nigdy nie zatwierdzonego. Mimo tego dr Stanis³aw Celichowski obj¹³ w dniu 1 wrzeœnia 1939 r. opuszczone stanowisko komisarycznego prezydenta miasta, stara³ siê, w tym najtragiczniejszym okresie naszej historii, s³u¿yæ
swemu miastu i jego spo³eczeñstwu i pozosta³ z miastem do tragicznego momentu wkraczania Niemców.
Na zakoñczenie swej pracy autor przytoczy³ apel Bohdana Hulewicza: „Piszmy pamiêtniki, wspomnienia, wspominki – ale uczciwie, nie dla w³asnej s³awy i korzyœci.” Doda³ jednak od siebie: „bez szkalowania ¿yj¹cych i zmar³ych, bez urojeñ i chorych ambicyj, bez bajeczek, które mog³yby w b³¹d wprowadziæ czytelnika, nie znaj¹cego literatury powstañczej”. (Za³ III. str. 8).
Szkoda, ¿e autor nie umieœci³ tego apelu i w³asnego dodatku na wstêpie swej ksi¹¿ki
i sam nie zastosowa³ siê do tych cytat. Wola³ rozpocz¹æ j¹ „dumnymi s³owami druha Wil2. Marsza³ek Ferdynand Foch, by³ ¿yczliwie usposobiony wobec walcz¹cej Wielkopolski. W dniu
3 lutego 1919 r. wystosowa³ on notê ¿¹daj¹c¹ od Niemców zaniechania walki z powstañcami.
Wkrótce potem, na konferencji rozejmowej w Trewirze (14-16 lutego 1919 r.) zmuszono
dowództwo niemieckie do przyjêcia ustalonej linii demarkacyjnej i zaprzestania ognia. Rozejm
w Trewirze zakoñczy³ formalnie Powstanie Wielkopolskie.
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kanowicza (odnosz¹ce siê do „pacyfisty Korfantego „) „Nigdy rozpoczêtej walki nie zaprzestaniemy, a wszyscy, którzy s¹ przeciwni, s¹ naszymi wrogami i tym kula w ³eb”,
(wstêp do ksi¹¿ki, str. 57 i Za³. III. str. 7).
S³owa te autor przytoczy³ na podstawie zeznañ Juliana Maciejewskiego (Kwestionariusz
Nr 7516), nie podaj¹c jednak daty tego zeznania. Bezstronni œwiadkowie stwierdzaj¹, ¿e
Wojciech Korfanty nale¿a³ do najbardziej wojowniczych i odwa¿nych postaci politycznych
Polski, szczególnie, jeœli chodzi o powstania tak wielkopolskie, jak i œl¹skie. Ju¿ w latach
przedwojennych autor próbowa³ i nadal próbuje przedstawiæ Wojciecha Korfantego jako
przeciwnika walki zbrojnej – pacyfistê, a nawet tchórza.
Tê demagogiczn¹ wypowiedŸ – autor in¿. Zygmunt Wieliczka – umieœci³ ju¿ w roku
1932 w swej ksi¹¿ce: „Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918-191 r.” na str. 52,
a teraz po 40-tu latach znów j¹ powtarza i to trzykrotnie w ksi¹¿ce „Na po¿egnanie”. Poniewa¿ wypowiedŸ ta przedosta³a siê ju¿ z literatury polskiej do literatury œwiatowej:,,
Korfanty wurde bei einem Beschwichtingungsversuch von den Insurgentenführern sogar
mit dem Tode bedroh” (,, Korfantemu, przy próbie uœmierzenia walki, dowódcypowstañcy zagrozili nawet œmierci¹”) Hans Ross, ,,Geschichte der Polnischen Nation
1916-1960”, Stuttgart, 1961. str. 56), zmuszony jestem omówiæ j¹ obszerniej i przytoczyæ kilka i to tak wiele mówi¹cych dokumentów:
1. Mgr Tadeusz Grygier, w artykule pt. ,,Pierwsze powstanie œl¹skie”, pisze:
...,,Zaznaczaæ siê zaczê³a wyraŸniejsza opozycja, potêpiaj¹ca ,,lekkomyœln¹ politykê
Korfantego”, politykê, zmuszaj¹c¹ spo³eczeñstwo wielkopolskie do ci¹g³ych nowych
wysi³ków i anga¿owania siê do walki o pozosta³e czêœci ziem polskich zaboru pruskiego.
¯¹dano wreszcie spokoju i odprê¿enia. Rzucano nawet oskar¿enia, ¿e ,,Korfanty
lekkomyœlnie spowodowa³ wybuch powstania w Poznaniu”. (,,Studia z historii powstania
wielkopolskiego 1918- 1919”. Praca zbiorowa pod redakcj¹ Z. Kaczmarczyka, str. .123124).
2. Ten sam autor, w artykule pt. ,,Powstanie wielkopolskie a plany wyzwolenia reszty
ziem Zachodniej Polski”, napisa³: ... „Najradykalniejszym by³ oœrodek poznañski, który
bezwzglêdnie ¿¹da³ postawienia œwiata przed faktem dokonanym. Trzech ludzi by³o w
Poznaniu, którzy parli do podjêcia natychmiastowej walki o wyzwolenie reszty ziem
zaboru pruskiego: Korfanty, Dowbor-Muœnicki i p³k Seyda [Antoni; B. i M. Polakowie], szef
wydzia³u wywiadowczego przy Dowództwie G³ównym w Poznaniu”, ... (Przegl¹d
Zachodni, Poznañ, Instytut Zachodni, grudzieñ 1948, Nr. 12, str. 661-662).
3. Znamienne zwroty z przemówienia Wojciecha Korfantego na konferencji w dniu
4 stycznia 1919 r. w Bydgoszczy, nie zajêtej jeszcze wówczas przez powstañców wielkopolskich: „Polacy nie chc¹ uprzedzaæ orzeczeñ konferencji pokojowej... Dusza ludu
polskiego wre i nie mo¿emy przeciwstawiæ siê masom ¿o³nierzy polskich, ...(Polacy maj¹
si³ê i w³adzê oraz œrodki do akcji zbrojnej, których mo¿emy u¿yæ, co te¿ uczynimy, je¿eli
Panowie przeciwstawi¹ siê temu, co przyznaje nam konferencja pokojowa, a co nam
dok³adnie znane w myœl orêdzia prezydenta Wilsona pragniemy ju¿ teraz zastosowaæ
prawo samostanowienia narodów”. (Zygmunt Wieliczka, ,,Wielkopolska a Prusy w dobie
powstania 1918- 1919”, str. 71) O warunkach, w jakich konferencja ta siê odby³a,
Wojciech Korfanty napisa³: ,, ...w Bydgoszczy, bêd¹cej wówczas jeszcze w rêku
grencszucu, ledwo unikamy œmierci z r¹k rozjuszonych band niemieckich”... („Odezwa
Wojciecha Korfantego do Ludu Œl¹skiego”, 1927 r. str. 8).
4. Opis zajœcia, jakie mia³o miejsce w Szopienicach w czasie rozprawy przed s¹dem
wojennym w okresie III powstania œl¹skiego przeciwko: kpt. Karolowi Grzesikowi, stud.
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Wiktorowi Przedpe³skiemu, por. dr. Micha³owi Gra¿yñskiemu, ppor. Mieczys³awowi
Chmielewskiemu i tow. za bunt i zamach stanu na p. o. naczelnego wodza mjr. dypl. Stanis³awa Rostworowskiego oraz dyktatora Wojciecha Korfantego. Uczestnicy bowiem
tego zamachu, dokonanego w czasie dzia³añ wojennych, podlegali prawu wojennemu,
grozi³a im zatem kara œmierci. W tej sprawie Wojciech Korfanty napisa³:,,... W dzieñ
rozpraw s¹dowych, jak mnie informowano, z inicjatywy jednego z Witczaków, przed
Naczelnym Dowództwem zjawi³ siê na ciê¿arowych samochodach oddzia³ p. Walerusa,
uzbrojony od stóp do g³ów, wystawi³ karabiny maszynowe na Dowództwo i grozi³ strzelaniem jeœli oskar¿eni nie zostan¹ natychmiast zwolnieni.
Urzêdowa³em w szkole oddalonej o jakiœ kilometr od Naczelnego Dowództwa.
Wpad³ do mnie jeden z oficerów Naczelnego Dowództwa i zakomunikowa³ mi, ¿e Walerus z swym oddzia³em (by³ zmotoryzowany i uzbrojony w 8 ciê¿kich karabinów maszynowych) atakuje Dowództwo. Wsiad³em natychmiast do samochodu, zupe³nie bez
broni, maj¹c tylko szpicrutê w rêku w towarzystwie nieodstêpnego,, Moryca” (pies-wilk,
nale¿¹cy do ochrony Wojciecha Korfantego). Zajecha³em przed gmach dowództwa, ale
tam ju¿ Walerusa i jego towarzyszy nie zasta³em. Powiedziano mi, ¿e pojechali do szko³y, gdzie urzêdowa³em. Nawróci³em natychmiast i zasta³em oddzia³ na samochodach na
placu przy folwarku. Zatrzyma³em siê, zawezwa³em Walerusa do siebie, przypomnia³em mu jego obowi¹zki i kaza³em mu, by ustawi³ swój oddzia³ w szeregach.
Sta³o siê wed³ug moich rozkazów. Przemówi³em do oddzia³u, a skoñczy³em
okrzykiem: Marsz na front! Odpowiedziano mi okrzykiem,, Niech ¿yje Korfanty! “ I ca³y
oddzia³ odjecha³. P. Walerus zapytywany przeze mnie, kto go wys³a³ z oddzia³em,
zas³ania³ siê tem, ¿e da³ s³owo honoru, i¿ tego nie zdradzi.” (,,Polonia”, Katowice, Nr.
2370 z dnia 13. V. 1931 r. ,,Marzenia i zdarzenia” (VIII).
O zamachu tym wspomina tak¿e ks. pra³at dr Tomasz Reginek, który pisze: "Na
domiar z³ego w szeregach powstañczych wybuch³ bunt i sam Komisarz Korfanty by³by
nieomal sta³ siê ofiar¹ buntowników. Tylko jego zuchwa³a jak zawsze i znana odwaga
uratowa³a go od œmierci, jak opowiada³ z g³êbokim ¿alem delegacji, w której i nasz wikary bra³ udzia³, przygnêbiony tymi wszystkiemi nieszczêsnymi wiadomoœciami. W tym
ogólnym zamieszaniu wyjechali do Komisarza w trójkê. Polski radca miejski, dyrektor
banku i nasz wikary dostali siê do Szopienic, zostaj¹cego jeszcze pod wra¿eniem œwie¿ego buntu powstañców. Sam ten wypadek móg³ mieæ nieobliczalne nastêpstwa dla powstania i samej sprawy œl¹skiej, i tylko zimnej krwi Korfantego przypisaæ nale¿y, ¿e zatrwo¿eni powstañcy odst¹pili od wykonania zamachu. I rzeczywiœcie tylko tak ¿elazna
autorytatywna natura Korfantego mog³a uchroniæ trzecie powstanie od klêski, zapanowaæ nad wytworzonym klêsk¹ ha³asem i zaprowadziæ ³ad w szeregach.” (,, Proboszcz
œl¹ski”, str. 110-111).
O odwadze Wojciecha Korfantego œwiadczy fakt, ¿e w krytycznych chwilach powstania wielkopolskiego w dniu 4 stycznia 1919 r. usun¹³ ze stanowiska ppor. Mieczys³awa
Palucha, oficera wówczas w Poznaniu bardzo popularnego, za d¹¿enie do otwartej ma³ej wojny z Niemcami i zatargi nie tylko z Maciaszkiem, ale i Taczakiem, i to oficera, który by³ sil¹ napêdow¹ nie tylko przygotowañ wojskowych od po³owy listopada 1918 r.,
ale tak¿e w pierwszych dniach tego powstania.
Ks. biskup Józef Gawlina okreœli³ Wojciecha Korfantego jako cz³owieka, który:,, Walczy³ i trwa³. Sta³ jak tur, któremu daremnie starano siê z³amaæ krêgos³up”. (Biskup Józef
Gawlina,,, Pugnator”, ,, Polonia”, Londyn, 17. VIII. 1940 r. str. 2).
Wszyscy autorzy podkreœlaj¹ wyj¹tkow¹ odwagê Wojciecha Korfantego, który
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w czasie powstañ niejeden raz patrzy³ œmierci w oczy. Twierdzeniu autora, ¿e na zebraniu przywódców ruchu zbrojnego w dniu 28 grudnia 1918 r. ,, Zjawi³ siê tam te¿ Korfanty w towarzystwie dr. Meissnera” i „wycofuj¹c siê z zebrania po tem dictum Korfanty”, zaprzeczaj¹ wspomnienia innych oficerów, obecnych na tym zebraniu, z których
wynika, ¿e zebranie to zwo³a³ Wojciech Korfanty (obecny by³ tam tak¿e ks. Stanis³aw
Adamski), a móg³ go opuœciæ raczej druh Roman Wilkanowicz, je¿eli rzeczywiœcie by³
obecny na tym zebraniu.
Wojciech Korfanty, który za ¿ycia mia³ odwagê przeciwstawiæ siê nawet marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu i pojechaæ w czasie tego powstania na pertraktacje z Niemcami do Bydgoszczy i Berlina, nie zl¹k³ siê na pewno i nie stchórzy³ przed demagogicznymi
pogró¿kami druha Romana Wilkanowicza, którego w tym czasie w Poznaniu prawie
nikt nie zna³.
Ogólnie mówi¹c ksi¹¿ka ,,Na po¿egnanie” jest w³aœciwie ostatni¹ i waln¹ rozpraw¹
znanego autora u schy³ku jego ¿ycia ze spo³eczeñstwem zaboru pruskiego, ale g³ównie
Wielkopolski wraz z jego przywódcami politycznymi, którym autor odmawia g³ównych
zas³ug i zdolnoœci do samodzielnego wyzwolenia zaboru pruskiego. Autor analizuje
i przeciwstawia literaturê przedwojenn¹ wydawnictwom powojennym w kraju, którym
poœwiêca sporo uwagi i nie szczêdzi oskar¿eñ i pochwa³. G³ówne uderzenie autor skierowa³ jednak na literaturê przedwojenn¹, odnosz¹c¹ siê do powstania i do jego przywódców politycznych zaboru pruskiego. Przy tej sposobnoœci rozprawi³ siê tak¿e z niektórymi zas³u¿onymi powstañcami wielkopolskimi, nie tylko z Bogdanem Hulewiczem,
swoim „przyjacielem”, por. Stanis³awem Thielem (str. 73, i Za³. III. str. 6, 7, 8).
W spo³eczeñstwie zaboru pruskiego widzi autor g³ównie nacjonalistów i kler katolicki, którzy zamknêli tam¿e wrota wsi dla wszelkich powiewów nowatorskich, socjalizmu
i zwi¹zków zawodowych (str. 36) i w skutkach brak³o w latach, poprzedzaj¹cych wybuch I wojny œwiatowej, miejscowego ³¹cznika z has³ami Pi³sudskiego (str. 34).
In¿. Zygmunt Wieliczka nie zdoby³ siê na ca³kowit¹ niezale¿noœæ s¹dów, nie uwolni³
siê od przejaskrawieñ politycznych i s¹dów zbyt ryzykownych, na co zwrócili uwagê
wspó³czeœni recenzenci Andrzej Wojtkowski i Adam Ska³kowski, którzy wytknêli mu jako powa¿ny b³¹d metodyczny, operowanie „pewnymi Ÿród³ami”, których autor nie
chcia³ ujawniæ. Do tego przyzna³ siê sam autor, który napisa³: „Poza tem czerpa³em
z pewnych Ÿróde³, których chwilowo ujawniæ nie mogê”. (,, Powstania Wielkopolskie
1918 – 1919”, Poznañ, 1968, str. 20 i Zygmunt Wieliczka,,, Wielkopolska i Prusy
w dobie powstania 1918-1919”, Poznañ, 1932, str. IX).
Dziœ, po przesz³o 50 latach, kiedy ju¿ ¿adne tajemnice nie obowi¹zuj¹, mieliœmy prawo spodziewaæ siê, ¿e autor w ksi¹¿ce swej ,,Na po¿egnanie” ujawni nareszcie te Ÿród³a. Niestety spotka³ nas zawód.
W koñcu muszê podkreœliæ, ¿e wiele twierdzeñ i sformu³owañ autora jest zdumiewaj¹cych, a niektóre s¹ zastanawiaj¹ce. Przytaczam tylko kilka:
a) „Wypadkow¹ tego stanu rzeczy (orientacja, przeciwna walce zbrojnej) by³y nik³e
ugrupowania bojowe, istniej¹ce w Poznaniu w dniu wybuchu listopadowej rewolucji niemieckiej: oko³o 65 skautów, nieco mniej soko³ów (!), tyle¿ samo sportowców i nie daj¹ca siê okreœliæ liczebnie grupa dezerterów z armii niemieckiej” (str. 72).
Ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ Zwi¹zek Soko³ów Wielkopolskich liczy³ blisko 300
gniazd i 12.000 cz³onków. Mimo du¿ych strat w latach 1914-1918, sokoli wielkopolscy
stanowili podstawê oddzia³ów powstañczych.
b) „Pod dyktatur¹ wojuj¹cego nacjonalizmu stoj¹ca ludnoœæ polska zab. pruskiego
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wierzy³a bowiem nie tylko w trafnoœæ programu Dmowskiego, lecz bardziej jeszcze
w przewidywania swych przywódców politycznych, którzy ³udzili siê, ¿e kapitulacja Rzeszy Niemieckiej przyniesie automatycznie. wyzwolenie.” (str. 32).
c) „Nieprawd¹ bowiem jest, ¿e Pi³sudski zajêty polityk¹ wschodni¹ odmówi³ Poznaniowi pomocy, a rz¹d warszawski by³ ca³kowicie obojêtny wobec wielkopolskiego zrywu powstañczego” (str. 40).
d) „Komisariat NRL powzi¹³ jedyn¹ s³uszn¹ decyzjê, gdy celem skonsolidowania
obrony odda³ armiê wielkopolsk¹ pismem z dnia 25 maja 1919 r. pod operacyjne rozkazodawstwo Naczelnego Dowództwa w Warszawie” (str. 28).
e) przytoczenie a¿ trzech uchwa³, które wprowadzi³y zagadnienie polskie na forum
miêdzynarodowe, a mianowicie:
1) „z deklaracj¹ Tymczasowego Rz¹du Rosyjskiego z 30 marca 1917”,
2) „z piotrogrodzk¹ proklamacj¹ z 15 listopada 1917 r.,
3) „z dekretem Rady Komisarzy Ludowych z 29 sierpnia 1918 r.”
i pominiêcie proklamowania „Królestwa Polskiego” przez Niemcy i Austro-Wêgry
(5 listopada 1916 r., niezale¿nie od intencji, a zw³aszcza orêdzia prezydenta Wilsona do
Senatu w sprawie Polski w dniu 22 stycznia 1917 r., jest zastanawiaj¹ce (str. 44 i 45).
f) „... na owym zebraniu (28 grudnia 1918 r. w Bazarze) powstañcy odrzucili proponowan¹ przez ks. Adamskiego rotê przysiêgi, gdy¿ przyjêcie jej oznacza³oby zakoñczenie akcji zbrojnej „.(!) (Za³. III. str. 7).
Zdumiewaj¹ce, bo autor musia³ znaæ rotê przysiêgi ju¿ w 1928 r. i wiedzia³, ¿e jej
tekst u³o¿y³a Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu w porozumieniu z rz¹dem w Warszawie. (Sprawê roty przysiêgi poruszê w ostatnim rozdziale niniejszego artyku³u.)
W koñcu, pisz¹c o powstaniu wielkopolskim, trzeba pamiêtaæ, ¿e tak w Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu, jak i w czasie powstania wielkopolskiego, Wojciech Korfanty
odegra³ g³ówn¹ rolê i by³ prawdziwym przywódc¹ tego powstania. Od listopada 1918
r. nie ma ani jednego wypadku politycznego w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Górnym
Œl¹sku, a¿eby Korfanty nie zajmowa³ przoduj¹cych stanowisk. Stwierdzaj¹ to:
„Stanis³aw Stroñski, który w artykule. t. „Wojciech Korfanty”, pisze: „W listopadzie
i grudniu 1918 r., gdy Œl¹sk by³ jeszcze mocno w rêkach niemieckich, a Wielkopolska siê
wyswobodzi³a, Korfanty jest w Poznaniu naczeln¹ osobistoœci¹ w Naczelnej Radzie Ludowej, z³o¿onej z 80 cz³onków oraz w szeœciog³owym Wydziale Wykonawczym, czyli
miejscowym rz¹dzie. Warszawa przyjmuje go wówczas z najwiêkszym zapa³em (Biuletyn Informacyjny Polskich Ziem Zachodnich. Nr. 9 wrzesieñ 1951 r. str. 4).
„W artykule p. t. „Z krzywd¹ dla Ojczyzny”, prof. Adam ¯ó³towski podkreœla: „Korfanty gra³ rolê wielk¹ (w Poznaniu) i odznacza³ siê energi¹ i stanowczoœci¹”. (,, Polonia”,
Londyn, z dnia 24 sierpnia 1940 r.).
,, Genera³ W³adys³aw Anders, szef sztabu powstania wielkopolskiego, na uroczystoœci uczczenia 50 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci w dniu 8 grudnia 1968 r. powiedzia³:,, Z koñcem grudnia wybuch³o Powstanie Wielkopolskie, które w ciê¿kich walkach
wyzwoli³o tê dzielnicê Polski spod jarzma niemieckiego. Dzia³acze wielkopolscy z ks.
Adamskim i Korfantym na czele przygotowali te dzia³ania”. (,, Przegl¹d Spo³eczny” Nr
62, styczeñ 1969 r., str. 3).
Siêgam znów do strony przeciwnej – Niemców. Dr Ernst Sontag stwierdza:,, w prowincji poznañskiej wykona³ (W,, Korfanty”, str. 59). Z okazji setnej rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego (20 kwietnia 1973 r.) ukaza³ siê w prasie niemieckiej artyku³ pt.,, Trybun
ludowy z Katowic”, w którym Walter Günzel pisze:,, Korfanty nale¿a³ do inicjatorów po-
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wstania polskiego w prowincji poznañskiej przeciwko pruskim w³adzom, dziêki któremu
prowincja ta dosta³a siê w rêce polskie.” (,, Die Welt” z dnia 21 kwietnia 1973 r.)
Sam Wojciech Korfanty oceni³ swój wk³ad do powstania wielkopolskiego, jak¿e skromnie: ,, Jako komisarz dla spraw wojskowych mam pewne zas³ugi oko³o zorganizowania
walki z Niemcami i utworzenia armii wielkopolskiej, która wypêdzi³a nie tylko Niemców
z wiêkszej czêœci Wielkopolski, ale uratowa³a Lwów i Wschodni¹ Ma³opolskê.” (a tak¿e
Wilno w czerwcu 1920 r. – A. K.) (,, Odezwa Wojciecha Korfantego do Ludu Œl¹skiego”
z 1927 r. str. 8.)
Gen. Józef Dowbor-Muœnicki, naczelny dowódca powstania wielkopolskiego od dnia 11
stycznia 1919 r., w swych pamiêtnikach stwierdza: ,, Kto by³ œwiadkiem prze¿yæ owej doby, ten bez wahania przyzna zas³ugê tylko Korfantemu”. (Józef Dowbor-Muœnicki, „Moje
wspomnienia”, Warszawa, 1935 r.).
Wojciech Korfanty nie nale¿a³ do samochwalców i nie uwielbia³ samego siebie, za ¿ycia
nie napisa³ ¿adnych pamiêtników. Pozostawi³ natomiast po sobie obfit¹ spuœciznê pisarsk¹
rozproszon¹ po setkach pism i wydawnictwach, które w przysz³oœci mo¿e ktoœ uporz¹dkuje i utrwali. Dlatego dobrze siê sta³o, ¿e tu na emigracji, garstka powstañców œl¹skich, pozosta³ych jeszcze przy ¿yciu, przygotowuje do wydania ksi¹¿kê pt. ,, Marzenia i zdarzenia”,
która zawieraæ bêdzie wszystkie artyku³y, które Wojciech Korfanty sam napisa³, tak o powstaniach œl¹skich, jak i o powstaniu wielkopolskim, odezwê Wojciecha Korfantego do Ludu Œl¹skiego z 1927 r. i wiele innych, a nawet nieznanych zdarzeñ, odnosz¹cych siê do wodza ludu œl¹skiego, jak równie¿ do tych powstañ.
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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Grzegorz Wojciechowski

Miêdzy endecj¹ a sanacj¹.
Weterani Powstania Wielkopolskiego
wobec g³ównych kierunków politycznych 1926 - 1939
W obliczu przewrotu majowego 1926
W latach 20. XX wieku najwiêksz¹ organizacj¹ skupiaj¹c¹ weteranów Powstania
Wielkopolskiego by³ Zwi¹zek Towarzystw Powstañców i Wojaków Dowództwa Okrêgu Korpusu VII (ZTP i W DOK VII). Organizacja zosta³a utworzona 14 maja 1922 roku
w Poznaniu. W 1927 roku Zwi¹zek liczy³ 11 614 cz³onków. Do jego czo³owych dzia³aczy nale¿eli: Bernard Œliwiñski, Zygmunt G³owacki, Mieczys³aw Paluch, Karol Rzepecki, Stanis³aw Rybka – Myrius. Drug¹ organizacj¹ kombatanck¹, skupiaj¹c¹ weteranów
powstania, by³ powo³any w 1922 roku Zwi¹zek Towarzystw Uczestników Powstania
Wielkopolskiego, na czele którego sta³ Czes³aw Meissner. Zwi¹zki te, jako cel stawia³y
sobie pielêgnowanie pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim poprzez obchodzenie rocznic,
fundowanie pomników i tablic pami¹tkowych, prowadzenie prac historycznych1.
Obydwie organizacje deklarowa³y apolitycznoœæ. Szczególnie podkreœla³ j¹ Zwi¹zek
Towarzystw Powstañców i Wojaków DOK VII, którego jednym z zadañ by³o szkolenie
rezerw pod kierunkiem wojska. W rzeczywistoœci, jak ustali³ Antoni Czubiñski, prawicowe pogl¹dy znacznej czêœci oficerów – instruktorów Zwi¹zku wywiera³y znaczny
wp³yw na jego oblicze polityczne. Wœród dzia³aczy zwi¹zkowych byli równie¿ politycy
Zwi¹zku Ludowo – Narodowego, jak chocia¿by pose³ Karol Rzepecki, do 1931 roku
wiceprezes Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków DOK VII. Wielu aktywnych
politycznie dzia³aczy narodowych skupia³ równie¿ Zwi¹zek Towarzystw Uczestników
Powstania Wielkopolskiego. Na jego czele sta³ d³ugoletni prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Stronnictwa Narodowego – Czes³aw Meissner2.
Sympatie polityczne kombatantów wielkopolskich bardzo wyraŸnie ujawni³y siê
w dniach przewrotu 12 – 15 maja 1926 roku, w wyniku którego Józef Pi³sudski zbrojnie przej¹³ w³adzê w pañstwie polskim. Na wieœæ o wybuchu walk w Warszawie, spo³eczeñstwo i g³ówne si³y polityczne Wielkopolski i Pomorza opowiedzia³y siê zdecydowanie przeciwko zamachowcom. Na ³amach prasy lokalnej i na licznych wiecach wyra¿ano
oburzenie i potêpiano zamachowców.
Organizacje kombatanckie powstañców wielkopolskich w³¹czy³y siê w nurt dzia³añ
skierowanych przeciwko zamachowcom. 13 maja 1926 roku, w lokalu „Apollo” przy
ul. Piekary w Poznaniu, odby³o siê burzliwe zebranie Zwi¹zku Towarzystw Powstañców
i Wojaków. Na zebraniu pose³ Karol Rzepecki wzywa³ powstañców, aby szli na pomoc
legalnemu rz¹dowi w Warszawie. Potêpia³ w niezwykle ostrych s³owach Józefa Pi³sudskiego. Zgani³ równie¿ ówczesnego dowódcê Okrêgu Korpusu VII, gen. Kazimierza
Sosnkowskiego. Próbê jego samobójstwa skomentowa³ w nastêpuj¹cy sposób:,, on dla
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Zygmunt G³owacki
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nas ju¿ umar³”. Nastrój na sali by³ burzliwy. Odpowiedzi¹ na wyst¹pienie Rzepeckiego
i innych mówców by³y okrzyki: ,, Ju¿ idziemy!” i,, Na Warszawê!”. W tym czasie na sali Jarockiego – oko³o 150 cz³onków Zwi¹zku Towarzystw Uczestników Powstania
Wielkopolskiego pod przewodnictwem Czes³awa Meissnera – powziê³o rezolucjê,
w której ostro potêpiono „rokoszan”. Po zakoñczonych zebraniach obydwie organizacje powstañcze, wraz ze studentami i cz³onkami innych stowarzyszeñ spo³ecznych, wziê³y udzia³ w demonstracyjnym pochodzie przez miasto, zakoñczonym na Placu Wolnoœci3.
Organizacje kombatanckie powstañców wielkopolskich, wraz z innymi stowarzyszeniami (hallerczycy, dowborczycy, Sokó³,), powo³a³y Komitet Porozumiewawczy Organizacji Wojskowo-Wychowawczych z siedzib¹ przy ul. Kantaka 1. Jego zadaniem by³o
zorganizowanie oddzia³ów Obrony Narodowej w celu zapewnienia ³adu publicznego
i ochrony granic przed niemieckimi prowokacjami. Zamierzono je w³¹czyæ do Armii
Ochotniczej pod dowództwem genera³ów – Józefa Dowbor-Muœnickiego i Józefa Hallera. Jednak wskutek szybkiego zakoñczenia walk w Warszawie, komitet nie odegra³
wiêkszej roli. Ostatnim przejawem jego dzia³alnoœci by³o zwo³anie 24 maja w powiatach
oddzia³ów Obrony Narodowej w celu sprawdzenia gotowoœci bojowej4.
Zwyciêstwo Pi³sudskiego zmusi³o jego przeciwników do pogodzenia siê z now¹ sytuacj¹. Równie¿ organizacje kombatanckie w Wielkopolsce przyjê³y postawê ugodow¹.
Zwi¹zek Towarzystw Powstañców i Wojaków wyda³ w czerwcu 1926 roku dwie odezwy. Uznawa³ w nich nowo utworzony rz¹d i nowego prezydenta za legalne w³adze
pañstwowe. Wzywa³ powstañców i wojaków: ,, aby nie rozpamiêtywali minionych wypadków, ale szanowali legalnie wybrane w³adze”, pamiêtaj¹c jednoczeœnie o obronie
granic zachodnich: ,, Stañmy siê wielk¹ armi¹ Powstañców i Wojaków, siln¹ na duchu
i ofiarn¹ do czynu, patrz¹c uwa¿nie na s³upy graniczne i s³uchaj¹c pilnie, czy gad bolszewizmu nie pe³za ku naszym domom5”.
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Konflikt ze Zwi¹zkiem Strzeleckim
Sprawuj¹cy rz¹dy w Polsce od 1926 roku obóz sanacyjny stara³ siê poszerzyæ wp³ywy
w spo³eczeñstwie poprzez dzia³alnoœæ organizacji i stowarzyszeñ. Jedn¹ z nich by³ Zwi¹zek
Strzelecki. Organizacja ta w Wielkopolsce przed zamachem majowym by³a s³aba i
pozbawiona szerszego wsparcia spo³ecznego6.
Nowa sytuacja polityczna po zamachu majowym uaktywni³a organizatorów Zwi¹zku
Strzeleckiego. Starali siê pozyskiwaæ nowych cz³onków, miêdzy innymi w szeregach
organizacji kombatanckich. Genera³ Haller wspomina³, ¿e ju¿ 14 czerwca 1926 roku, w
drodze z Poznania do Torunia napotka³ rotmistrza Macieja Miel¿yñskiego, ,,który ju¿
sprawowa³ forpocztê Pi³sudskiego i wszêdzie przemawia³ do zaproszonych przez niego i
suto goszczonych cz³onków stowarzyszeñ powstañców wielkopolskich i pomorskich”7.
Dzia³aj¹ce w Wielkopolsce organizacje kombatanckie powstañców wielkopolskich,
opowiedzia³y siê przeciwko Zwi¹zkowi Strzeleckiemu. Upatrywa³y w nim konkurenta.
W³adze Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków nakaza³y wykluczyæ z szeregów
cz³onkowskich wszystkich zg³aszaj¹cych akces do Zwi¹zku Strzeleckiego8. By³y sekretarz
generalny Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków, Stanis³aw Rybka - Myrius, wyda³
odezwê potêpiaj¹c¹ tworzenie ,,Strzelca”. Twierdzi³, ¿e istniej¹ce dot¹d stowarzyszenia
wojskowo-wychowawcze doskonale wype³niaj¹ swoje zadania, zaœ Zwi¹zek Strzelecki
jedynie je rozbija, d¹¿¹c do realizacji celów partyjno-politycznych. Odmawia³ mu prawa
istnienia, gdy¿: ,,Strzelec dla Ziem Zachodnich nic nie zdzia³a³ i tylko podrywa autorytet
tym prawdziwym strzelcom, którzy szli w bój z wiar¹ w niepodleg³oœæ Polski, chocia¿
przeciwko naszej politycznej orientacji, za co ich obwiniaæ nie mo¿na, lecz ich wodzów”9.
Taka postawa stowarzyszeñ powstañczych nie podoba³a siê w³adzom wojskowym,
które sprawowa³y nad nimi nadzór pod wzglêdem przysposobienia wojskowego. Stosunki
pomiêdzy wojskiem a organizacjami kombatanckimi uleg³y pogorszeniu, gdy w lutym
1927 roku organizacje kombatanckie odmówi³y udzia³u, wspólnego Zwi¹zkiem
Strzeleckim, w szpalerze honorowym na czeœæ odwiedzaj¹cego Poznañ prezydenta
Moœcickiego.10
Do kolejnego konfliktu dosz³o w czasie uroczystoœci 3 maja 1927 roku. Organizacje
kombatanckie, ,,Sokó³” i harcerstwo odmówi³y udzia³u w oficjalnych uroczystoœciach,
ze wzglêdu na obecnoœæ Zwi¹zku Strzeleckiego. Urz¹dzi³y w³asne obchody na stadionie
,,Soko³a”. Pi³sudczykowski ,,Goniec Wielkopolski” tak komentowa³ bojkot
uroczystoœci pañstwowych: ,,W zaœlepieniu wstrêtnego partyjnictwa endecja m¹ci kadŸ
narodu i nawet w œwiêto symbolizuj¹ce spoistoœæ czynów œmie stawiaæ swe polityczne
maniactwo ponad wspólnotê myœli polskiej11”. Bojkot uroczystoœci potêpi³ równie¿
,,Dziennik Poznañski”: ,,Podci¹ganie stowarzyszeñ przysposobienia wojskowego pod
wp³ywy polityczne jest z punktu widzenia obrony narodowej rzecz szkodliw¹ i wrêcz
niedopuszczaln¹12”. Nawet czêœæ cz³onków Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i
Wojaków wyra¿a³a dezaprobatê wobec bojkotu uroczystoœci. Na przyk³ad Zarz¹d
Okrêgu XV Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków w Zb¹szyniu potêpi³
postêpowanie towarzystw poznañskich i wezwa³ w³adze zwi¹zkowe, aby w przysz³oœci
nie dopuszcza³y do podobnych sytuacji13.
Jednak pewna czêœæ towarzystw powstañców i wojaków w terenie, wzorem
towarzystw poznañskich, opowiedzia³a siê przeciwko Zwi¹zkowi Strzeleckiemu. Na
przyk³ad w Raszkowie miejscowe Towarzystwo Powstañców i Wojaków zablokowa³o
dojazd do miasteczka, nie chc¹c dopuœciæ delegacji z okolicznych wsi do udzia³u w
uroczystoœciach trzeciomajowych razem ze Zwi¹zkiem Strzeleckim 14.
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Antystrzeleckie nastroje szczególnie silnie uwidoczni³y siê 15 maja 1927 roku, podczas
dorocznego Zjazdu Walnego Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków w
Poznaniu. Przebieg zjazdu by³ niezwykle burzliwy. Czêœæ delegatów za¿¹da³a, aby w
telegramie ho³downiczym do Ministra Spraw Wojskowych pomin¹æ nazwisko Józefa
Pi³sudskiego15. Uchwalono równie¿ ostr¹ rezolucjê przeciwko Zwi¹zkowi
Strzeleckiemu. Zarzucono mu, ¿e jest organizacj¹ ,,wybitnie partyjnie-polityczn¹,
skupiaj¹c¹ w swych szeregach mêty spo³eczne oraz ¿ywio³y o tendencjach
wywrotowych”. Oskar¿ono Zwi¹zek Strzelecki, ¿e: ,,splami³ siê krwi¹ bratni¹ w
walkach politycznych i bandyckich napadach na organizacje narodowe, rozbija zwartoœæ
narodow¹ spo³eczeñstwa i os³abia jego gotowoœæ bojow¹ do obrony granic, nie posiada
racji bytu w Wielkopolsce z powodu d³ugoletniego istnienia na tym terenie licznych i
powa¿nych organizacji przysposobienia wojskowego”. Istnienie Strzelca uznano za:
,,Uw³aczaj¹ce godnoœci osobistej i narodowej Powstañców i Wojaków”. Do szefa
Pañstwowego Urzêdu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego,
pu³kownika Juliusza Ulrycha, skierowano ¿¹danie likwidacji zarz¹dów okrêgowych
Zwi¹zku Strzeleckiego na terenie Wielkopolski, Pomorza i Górnego Œl¹ska16.
W tej sytuacji grupa dzia³aczy powstañczych, przeciwnych takiemu stanowisku
dokona³a roz³amu. Przywódcami roz³amowców byli Mieczys³aw Paluch i Jerzy
Kwieciñski. Utworzyli oni Wielkopolski Zwi¹zek Powstañców i Wojaków,
przekszta³cony w listopadzie 1927 roku w Wielkopolski Zwi¹zek Powstañców i
Strzelców. O politycznym tle dokonanego roz³amu œwiadczy rezolucja sanacyjnego
Zwi¹zku Naprawy Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 roku. Powita³a ona roz³am w
Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków z zadowoleniem, uwa¿aj¹c go za
s³uszn¹ walkê ,,z antypañstwowymi tendencjami Obozu Wielkiej Polski, który pragnie
wyzyskaæ niektóre organizacje przysposobienia wojskowego do swoich partyjnych
celów”17.
Równie¿ w³adze wojskowe wyrazi³y zdecydowane poparcie dla roz³amowców
kierowanych przez Mieczys³awa Palucha. ,,¯o³nierz Wielkopolski” stwierdzi³, ¿e
powsta³y dwie organizacje powstañcze: ,,Jedna maj¹ca za cel tylko pracê
przysposobienia wojskowego (pw), pos³uch dla w³adzy wojskowej, zgodnej z tymi
stowarzyszeniami pw, druga to ta, która dla pw chce pracowaæ bez wojska, bez
pos³uchu dla w³adz prze³o¿onych, a co najwa¿niejsze pod wp³ywem ludzi
z przysposobieniem wojskowym niemaj¹cych nic wspólnego”. Jeszcze ostrzej postawê
Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków oceni³a „Polska Zbrojna”:
„Organizacje nie wspó³pracuj¹ce z przysposobieniem wojskowym staj¹ siê tylko
bojówkami politycznymi, które musz¹ byæ bezlitoœnie têpione”18.
W obliczu krytyki w³adze naczelne Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków,
aby unikn¹æ konfliktu z wojskiem, zdecydowa³y siê na rewizjê dotychczasowego
stanowiska. W 1928 roku Zwi¹zek wzi¹³ udzia³ w oficjalnych uroczystoœciach
trzeciomajowych. Odmienn¹ postawê prezentowa³ Zwi¹zek Towarzystw
Uczestników Powstania Wielkopolskiego, który zorganizowa³ odrêbne uroczystoœci.
Swoj¹ decyzjê w³adze Zwi¹zku motywowa³y, jak zwykle, obecnoœci¹ Zwi¹zku
Strzeleckiego. Znamienn¹ dla postawy cz³onków tego Zwi¹zku jest wypowiedŸ
jednego z dzia³aczy, który ubolewa³, ¿e ,,nie ma ju¿ tej jednomyœlnoœci jak w poprzednim
roku”. Potêpia³ ,,tych krzykaczy, którzy w ubieg³ym roku d¹¿yli do osobnego pochodu,
a dziœ zdanie swoje zmienili i id¹ wspólnie z sanacj¹, a robi¹ to tylko dlatego, aby
otrzymaæ ordery zas³ugi i aby zrobiæ kariery19”.
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Dwa obozy kombatanckie
Na prze³omie lat 20. i 30. do zwi¹zków akceptuj¹cych rz¹dy sanacji nale¿a³y:
Wielkopolski Zwi¹zek Powstañców i Strzelców oraz Zwi¹zek by³ych Uczestników
Powstañ Narodowych - od 1932 roku Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych.
Stowarzyszenia te zg³osi³y akces do Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny
(FPZOO), która skupia³a organizacje deklaruj¹ce wspó³pracê z rz¹dem. W zamyœle
twórców Federacji, mia³a ona stanowiæ narzêdzie umacniania wp³ywów sanacji w
œrodowisku kombatanckim20.
Zwi¹zek Towarzystw Powstañców i Wojaków równie¿ przyst¹pi³ do Federacji. Ten
krok jednak wywo³a³ niezadowolenie wielu cz³onków, którzy sympatyzowali z obozem
narodowym. Podjêli szereg dzia³añ, maj¹cych na celu zwalczanie wp³ywów sanacyjnych. Z
szeregów usuwano tych cz³onków, którzy ujawnili sw¹ przynale¿noœæ do Zwi¹zku
Strzeleckiego. Czêsto dzia³o siê to nawet bez podejmowania stosownych uchwa³ walnych
zebrañ. U¿ywano równie¿ i innych metod. Na przyk³ad w Nowym Tomyœlu
postanowiono okresowo wstrzymaæ przyjmowanie nowych cz³onków w szeregi
miejscowego Towarzystwa Powstañców i Wojaków, gdy¿ obawiano siê nap³ywu zbyt
du¿ej liczby zwolenników sanacji. Te dzia³ania popierali niektórzy duchowni. W
Szamotu³ach miejscowy proboszcz apelowa³ do cz³onków Towarzystwa, aby: „nie dali siê
zagnaæ na podwórze Strzelca”21.
Ostatecznie w Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków zwyciê¿yli
zwolennicy ruchu narodowego na czele z oboŸnym Obozu Wielkiej Polski, Stanis³awem
Celichowskim i sekretarzem J. Kissmanowskim. Aktywnie dzia³ali w Zwi¹zku równie¿
pose³ Karol Rzepecki i dr Wróbel z Wolsztyna, który przez pewien czas by³ nawet
zawieszony w obowi¹zkach prezesa okrêgu przez Zarz¹d Zwi¹zku ,,za prowadzenie
politycznej dzia³alnoœci". Dzia³acze ci, zdobyli wiêkszoœæ na zjeŸdzie zwi¹zkowym (30
marca 1930 r.), który podj¹³ uchwa³ê o wyst¹pieniu z szeregów Federacji22.
Po opuszczeniu szeregów Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny, Zwi¹zek
Towarzystw Powstañców i Wojaków z³o¿y³ akces do Legionu Wielkopolskiego. By³o to
zrzeszenie organizacji, w których narodowcy posiadali znaczne wp³ywy. Legion powsta³ 9
grudnia 1929 roku. W jego sk³ad, oprócz Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków,
wchodzi³ tak¿e Zwi¹zek Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego, tzw.
meissnerowcy oraz szereg innych stowarzyszeñ, licz¹cych ogó³em ponad 34 tysi¹ce
cz³onków23. Za swe g³ówne cele Legion uznawa³: ,,obronê praworz¹dnoœci, czynne
wyst¹pienie przeciwko rewolucji komunistycznej i destrukcji wolnomyœlicielskiej,
utrzymanie spo³eczeñstwa na zasadach narodowych i katolickich”24.
Legion Wielkopolski by³ powi¹zany personalnie z Obozem Wielkiej Polski. W sk³ad
jego zarz¹du weszli aktywiœci OWP: Celichowski, Szwedziñski, Kissmanowski. Nie bez
znaczenia by³y równie¿ kwestie finansowe. Wed³ug danych konfidenta policji, utworzenie
Legionu sfinansowali zamo¿ni cz³onkowie Stronnictwa Narodowego, g³ównie ze sfer
wielkopolskiego kupiectwa25.
Wspó³praca Legionu z OWP przejawia³a siê równie¿ w konkretnych dzia³aniach. Na
przyk³ad na posiedzeniu Zarz¹du Legionu w Poznaniu, 6 kwietnia 1930 roku ustalono
zasady wspó³pracy w dziedzinie szkolenia m³odzie¿y przedpoborowej. Ustalono, ¿e
Wydzia³ M³odych OWP skieruje odpowiedni¹ iloœæ instruktorów do szkolenia tzw. dru¿yn
m³odzie¿y przedpoborowej, tworzonych przy Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i
Wojaków. Postanowiono organizowaæ wspólne æwiczenia wojskowe, zwalczaæ razem
przeciwników ideowych, g³ównie Strzelca, podejmowaæ akcje usuwania niewygodnych
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osób ze stanowisk w s³u¿bie pañstwowej i samorz¹dowej26. Obmyœlano plany zniszczenia
Federacji. Meissner i Celichowski postulowali, aby nakazaæ cz³onkom organizacji gromadne
wstêpowanie w jej szeregi w celu, ,,rozsadzenia od wewn¹trz”27.
Sanacja prowadzi³a równie¿ aktywn¹ dzia³alnoœæ w szeregach organizacji
kombatanckich. Wykorzystywa³a w tym celu Federacjê Polskich Zwi¹zków Obroñców
Ojczyzny. Wyrazem poparcia organizacji kombatanckich dla hase³ g³oszonych przez obóz
rz¹dowy by³a akceptacja politycznego programu Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców
Ojczyzny stanowi¹cego ,,transformacjê ideologii sanacji do œrodowiska
kombatanckiego28”.
Mimo formalnych deklaracji politycznych, zwi¹zki powstañcze w tym czasie stara³y siê
unikaæ zaanga¿owania w bezpoœrednie poparcie obozu rz¹dowego, chocia¿ zdarza³y siê
wyj¹tki. Na przyk³ad w Ostrowie Wielkopolskim miejscowe, prorz¹dowe Towarzystwo
Powstañców i Wojaków rozprowadza³o zaproszenia na spotkanie z pos³ami
Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem, za co zosta³o ostro skrytykowane w lokalnej
prasie29.
Wiêksze zaanga¿owanie polityczne weteranów powstania mia³o miejsce w drugiej
po³owie lat 30. W maju 1936 roku grupa kombatancka ze Zwi¹zku Weteranów Powstañ
Narodowych wziê³a aktywny udzia³ w naradzie dzia³aczy sanacyjnych organizacji
spo³ecznych z terenu województwa poznañskiego, dotycz¹cej przygotowañ do powo³ania
nowej, prorz¹dowej organizacji30. Ten¿e Zwi¹zek popar³ deklaracjê p³k. Koca z 21 lutego
1937 roku, która zapocz¹tkowa³a dzia³alnoœæ Obozu Zjednoczenia Narodowego
(OZON). Zrobi³ to ju¿ dwa dni po jej og³oszeniu, jednak¿e nie bez zastrze¿eñ. Dzia³acze
ZWPN na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego Federacji, 25 lutego 1937 roku w Warszawie,
podkreœlali, ¿e: ,,deklaracjê popieraj¹, ale jednoczeœnie zastrzegaj¹ sobie realizacjê jej
postanowieñ pod kierownictwem w³asnym a nie narzuconych jednostek31”.
Ju¿ po kilku miesi¹cach da³y siê zauwa¿yæ pierwsze oznaki rozczarowania dzia³alnoœci¹
Obozu Zjednoczenia Narodowego. 24 listopada 1937 roku w Warszawie odby³a siê
narada dzia³aczy organizacji sfederowanych na temat wspó³pracy z OZON-em. Delegaci
poznañscy, dzia³acze ZWPN, Józef G³owacki i Stefan Szykowny stwierdzili, ¿e ca³a
dotychczasowa aktywnoœæ OZON-u wyrazi³a siê w nadsy³aniu biuletynów i ankiet. Poza
tym brakowa³o jakichœ innych wyraŸnych kontaktów w³adz Obozu ze zwi¹zkami
sfederowanymi. Swoje wyst¹pienie Szykowny podsumowa³ stwierdzeniem: ,,Nie
wpychamy siê do pracy nieproszeni, ale czekamy na dalsze rozkazy wzglêdnie polecenia,
których mimo up³ywu 9 miesiêcy, od chwili powstania OZON-u, nadal doczekaæ siê nie
mo¿emy32”.
Rozczarowanie wspó³prac¹ z OZON-em spowodowa³o, ¿e nastêpca ZWPN, Zwi¹zek
Powstañców Wielkopolskich, 19 marca 1938 roku podj¹³ uchwa³ê o apolitycznoœci.
Stwierdzono w niej, ¿e Zwi¹zek nie mo¿e czynnie anga¿owaæ siê w dzia³alnoœæ Obozu.
Zezwolono cz³onkom Zwi¹zku na anga¿owanie siê w dzia³alnoœæ dowolnych organizacji
politycznych jedynie w charakterze osób prywatnych33.
Mimo krytycyzmu, co dzia³añ obozu rz¹dowego, Zwi¹zek Weteranów Powstañ
Narodowych, a nastêpnie Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich, rozwija³ kult Józefa
Pi³sudskiego, zapewne chc¹c w ten sposób zapewniæ sobie przychylnoœæ w³adz
pañstwowych. Œwiadczy o tym nadanie Józefowi Pi³sudskiemu, jedynego cz³onkostwa
honorowego ZWPN w dniu 27 grudnia 1933 roku.34 Zwi¹zek ten sta³ siê równie¿
g³ównym organizatorem uroczystoœci pobrania ziemi z pobojowisk powstañczych
Wielkopolski w celu przes³ania jej na kopiec Józefa Pi³sudskiego w Krakowie. Uczestniczy³
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w uroczystoœciach wymarszu ,,kadrówki”, akademiach z okazji imienin Józefa
Pi³sudskiego, a po jego œmierci przekaza³ 100 z³ na budowê kopca.35
Zagro¿enie wojenne w drugiej po³owie lat 30. spowodowa³o, ¿e w dzia³alnoœci
zwi¹zków kombatanckich coraz czêœciej pojawia³ siê postulat budowy silnego pañstwa.
Prezes Okrêgu Poznañskiego ZWPN W³odzimierz Lewandowski podkreœla³, ¿e
powstañcy musz¹ siê jednoczyæ, gdy¿ wymaga tego dobro pañstwa, a przede wszystkim
kwestia obrony jego granic.36 Zjazd Okrêgu Poznañskiego Zwi¹zku Powstañców
Wielkopolskich deklarowa³: ,,Powstañcy pójd¹ z tym rz¹dem, który da³ pokój na granicy
wschodniej, który da³ Gdyniê, COP i Zaolzie.37”
Powstañcy a legioniœci i peowiacy
Po zamachu majowym nast¹pi³ nap³yw by³ych legionistów i peowiaków (b. cz³onków
Polskiej Organizacji Wojskowej) do Wielkopolski. Byli oni wyraŸnie faworyzowani przez
w³adze pañstwowe. Obejmowali eksponowane stanowiska w administracji pañstwowej
i wojsku. Dzia³alnoœæ w Wielkopolsce rozwin¹³ Zwi¹zek Legionistów Polskich. Nale¿a³ on
do Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny, podobnie jak Zwi¹zek Weteranów
Powstañ Narodowych RP 1914/1919.
Mimo wspólnej przynale¿noœci do Federacji, obydwa œrodowiska – powstañcy i legioniœci – podchodzi³y do siebie z rezerw¹. Powstañcy mieli za z³e legionistom uprzywilejowan¹ pozycjê i odczuwali ¿al, ¿e w³adze pañstwowe na pierwszym miejscu stawiaj¹ ich zas³ugi. Z kolei legioniœci zarzucali Wielkopolanom „ciasn¹ dzielnicowoœæ”.
Do szczególnego nasilenia konfliktu dosz³o jesieni¹ 1934 roku. Bezpoœredni¹ przyczyn¹
jego wybuchu by³ artyku³ prezesa Okrêgu Poznañskiego Zwi¹zku Legionistów, prof. Antoniego Jakubskiego w „Dzienniku Poznañskim”. Autor entuzjastycznie powita³ mianowanie legionisty, p³k. Erwina Wiêckowskiego, komisarycznym prezydentem Poznania.
Stwierdzi³, ¿e spo³eczeñstwo Wielkopolski „dorasta dopiero do idei marsza³ka Pi³sudskiego”, w czym przypomina „przemianê kajaj¹cego siê grzesznika, bij¹cego siê w pierœ niewiernego Szaw³a w zwyciêzcê prawdy Paw³a.38”
Ca³y artyku³, a szczególnie cytowane porównanie, spowodowa³o oburzenie spo³eczeñstwa Wielkopolski, w tym weteranów powstania. 14 paŸdziernika 1934 roku, z inicjatywy
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych, odby³ siê w Hali Reprezentacyjnej Targów
Poznañskich wielki wiec kombatancki. W uchwalonych na nim rezolucjach potêpiono Jakubskiego. Zwi¹zek Legionistów opowiedzia³ siê po stronie prezesa i wycofa³ swych przedstawicieli z lokalnych w³adz Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny.39 W kolejnych dniach konflikt siê nasili³. Zwi¹zek Legionistów Polskich skierowa³ oskar¿enia „o separatyzm dzielnicowy” nie tylko przeciwko ZWPN, ale równie¿ innym dzia³aczom kombatanckim, m. in. Konstantemu Ch³apowskiemu, prezesowi Zwi¹zku Oficerów Rezerwy
i pos³om Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem – Witoldowi Jeszke i prof. Surzyñskiemu.40 Konflikt wewn¹trz Federacji sta³ siê na tyle powa¿ny, ¿e mediacji podj¹³ siê prezes Zarz¹du G³ównego Federacji, gen. Roman Górecki. Mediacja zakoñczy³a siê kompromisem. Antoni Jakubski oœwiadczy³ publicznie, ¿e traktuje czyn zbrojny legionistów na
równi z Powstaniem Wielkopolskim, ale te¿ stwierdzi³, ¿e w swym artykule mia³ jedynie na
myœli ówczesne czynniki partyjno-polityczne, „które przez swe separatystyczne akcje godzi³y w ca³oœæ Pañstwa Polskiego i by³y sprzeczne z jego naj¿ywotniejszymi interesami.”41
W listopadzie 1934 roku zwaœnione dot¹d organizacje, czyli Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych, Zwi¹zek Legionistów Polskich i Zwi¹zek Peowiaków, uchwali³y
wspóln¹ deklaracjê. Zawiera³a zapowiedzi wspólnego dzia³ania na rzecz by³ych wojsko-
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wych, „ugruntowania i utrwalenia ideologii Marsza³ka”, nasilenia walki z agitacj¹ antypañstwow¹ i antyrz¹dow¹ i wspó³pracy nad wewnêtrzn¹ konsolidacj¹ organizacji obozu prorz¹dowego w celu „uniemo¿liwienia wkradania siê do niego elementów niepo¿¹danych.”42
Podpisanie deklaracji nie zapobieg³o kolejnemu konfliktowi wewn¹trz Federacji Polskich
Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny. Jego przyczyn¹ by³ artyku³ w tygodniku powstañczym
„Jutro”. Dotyczy³ on bezrobocia wœród powstañców wielkopolskich i zawiera³ sformu³owania o upoœledzeniu tej grupy kombatanckiej wzglêdem legionistów i peowiaków.43 Na
posiedzeniu Zarz¹du Wojewódzkiego Federacji, 8 czerwca 1937 roku, Antoni Jakubski
oskar¿y³ Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych o atak na politykê socjaln¹ rz¹du
RP. ¯¹da³, aby Federacja oficjalnie potêpi³a tezy artyku³u. W odpowiedzi przedstawiciele
Zwi¹zku Weteranów zarzucili legionistom, ¿e próbuj¹ na terenie Wielkopolski tworzyæ
elitê kombatanck¹. Zagrozili nawet wyst¹pieniem Zwi¹zku z Federacji w przypadku przyjêcia wniosku Jakubskiego, do czego jednak nie dosz³o.44
Wp³ywy ruchu narodowego w szeregach weteranów powstania
Niew¹tpliwie najsilniejsze by³y wp³ywy ruchu narodowego w – kierowanym przez Czes³awa Meissnera – Zwi¹zku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego. Organizacja ta sta³a w nieprzejednanej opozycji do Federacji, zarzucaj¹c jej upolitycznienie. Federacja, w odwecie stara³a siê równie¿ zwalczaæ wp³ywy „meisssnerowców”. Przez d³u¿szy czas skutecznie torpedowa³a próby przyst¹pienia tej organizacji do Miêdzynarodowego Zwi¹zku Organizacji Kombatanckich – FIDAC-u45.
Zwi¹zek Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego silnie podkreœla³ swój
narodowy charakter i od¿egnywa³ siê od wszelkich zwi¹zków z lewicow¹ myœl¹ polityczn¹, twierdz¹c, ¿e kierunek „socjalno-demokratyczny by³ mu zawsze obcy”. Za swojego
duchowego przewodnika uwa¿a³ Romana Dmowskiego i prowadzi³ z nim korespondencjê.46
Zwi¹zek by³ organizacj¹ niewielk¹. Skupia³ w Wielkopolsce oko³o 20 towarzystw. Po
jego likwidacji przez w³adze sanacyjne, nieformaln¹ centralê ruchu towarzystw uczestników Powstania Wielkopolskiego stanowi³ w latach 1936 – 39 periodyk „Powstaniec Wielkopolski”. Jego redaktor naczelny Jan Koch, znany z procesów o znies³awienie dzia³aczy
Federacji, na ³amach „Powstañca Wielkopolskiego” prowadzi³ aktywn¹ agitacjê na rzecz
wstêpowania powstañców w szeregi „niezale¿nych, narodowych organizacyj powstañczych, które mimo przeciwnoœci nie zdradzi³y swoich sztandarów.”47
Wp³ywy polityczne endecji nie ogranicza³y siê jednak wy³¹cznie do organizacji znajduj¹cych siê poza Federacj¹. Równie¿ w zwi¹zkach kombatanckich oficjalnie uznawanych za
prorz¹dowe i nale¿¹cych do Federacji, cz³onkowie i sympatycy endecji stanowili pokaŸn¹
liczbê. Na przyk³ad, wed³ug danych Urzêdu Wojewódzkiego z drugiej po³owy 1937 roku, a¿ 40 procent cz³onków organizacji sfederowanych na terenie Poznania wykazywa³o
sympatie do Stronnictwa Narodowego48.
WyraŸnie endeckie oblicze mia³o utworzone w drugiej po³owie lat 30., przez Bernarda
Œliwiñskiego, Towarzystwo Powstañców Wielkopolskich, mimo ¿e zg³osi³o akces do Federacji. Starosta gostyñski twierdzi³, ¿e zak³adanie kó³ Towarzystwa na terenie powiatu wp³ynie niekorzystnie na dzia³alnoœæ innych, prorz¹dowych organizacji kombatanckich, g³ównie
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych. Wysuwa³ nawet przypuszczenie, ¿e: „Byæ
mo¿e pracê t¹ (tj. zak³adanie Towarzystwa Powstañców Wielkopolskich) nale¿y uznaæ za
manewr polityczny Stronnictwa Narodowego, które czuj¹c zobojêtnienie spo³eczeñstwa
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do pracy w organizacji partyjnej usi³uje na gruncie spo³ecznym odzyskaæ to, co straci³o na
odcinku politycznym.”49
Narodowcy wykorzystywali okazje do ataków na organizacje kombatanckie nale¿¹ce
do Federacji. Jedn¹ z nich sta³o siê wydanie „Pamiêtników” prezesa Zwi¹zku Powstañców
Wielkopolskich, genera³a Kazimierza Raszewskiego. Autor wyra¿a³ w nich pochwa³ê armii
cesarskich Niemiec, w której s³u¿y³. Z oburzeniem komentowano stwierdzenie genera³a,
¿e czas w którym dowodzi³ pu³kiem huzarów holsztyñskich by³ „najszczêœliwszym okresem w jego karierze wojskowej.” Wysz³o na jaw równie¿, ¿e genera³ Raszewski zamieœci³
dedykacjê w wydanej w Niemczech publikacji traktuj¹cej o historii tej jednostki wojskowej.
Opisane fakty prasa endecka wykorzysta³a do osobistych ataków na gen. Raszewskiego,
poœrednio godz¹cych równie¿ w Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich. „Powstaniec
Wielkopolski” nazwa³ Raszewskiego „osobnikiem o podwójnej narodowoœci”, wyra¿aj¹c
jednoczeœnie ¿yczenie, aby ci, „którzy w ten sposób myœl¹, a którzy spo¿ywaj¹ u nas bia³y,
bielutki chleb, pobieraj¹ t³uste emerytury, opuœcili nasze pañstwo, czym prêdzej.”50
Genera³ Raszewski zosta³ zmuszony do ust¹pienia ze stanowiska prezesa Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich. Spowodowa³o to obni¿enie presti¿u nie tylko genera³a,
ale równie¿ kierowanej przez niego organizacji. Sprawa „Pamiêtników” genera³a Raszewskiego wp³ynê³a destabilizuj¹co na wewnêtrzn¹ sytuacjê w Zwi¹zku. W ko³ach terenowych pojawi³y siê g³osy krytyczne wobec Zarz¹du G³ównego i zarz¹dów okrêgowych.
Bardzo ostro krytykowano dzia³alnoœæ ZG ZPW m. in. na zebraniu Ko³a Poznañ – Œródmieœcie. W odwecie w³adze Zwi¹zku doprowadzi³y do usuniêcia jego prezesa – K. Czyszewskiego.51
Do polemiki miêdzy obydwoma obozami kombatanckimi dosz³o na pocz¹tku 1939 roku, kiedy Rada Miejska Poznania postanowi³a przemianowaæ Plac Wolnoœci na Plac Romana Dmowskiego. Z inicjatywy Federacji zosta³ powo³any Obywatelski Komitet Obrony Nazwy Placu Wolnoœci. Zwi¹zki kombatanckie, skupione w Federacji, zorganizowa³y 26 lutego 1939 roku na Placu Wolnoœci wielki wiec protestacyjny przeciwko uchwale Rady
Miejskiej. Delegacja Zarz¹du Grodzkiego Federacji z³o¿y³a na rêce wojewody poznañskiego petycjê w sprawie zachowania dotychczasowej nazwy.52 W odpowiedzi Towarzystwo
Uczestników Powstania Wielkopolskiego, Towarzystwo Powstañców i Wojaków, Zwi¹zek Hallerczyków i Zwi¹zek Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich wyda³y oœwiadczenie, w którym wyra¿a³y protest przeciwko ¿¹daniom Federacji. Wymienione organizacje
twierdzi³y, ¿e ani Federacja, ani OZN nie maj¹ prawa przemawiania w imieniu wszystkich
powstañców wielkopolskich. Ich ¿¹dania nazwano „anarchicznymi poczynaniami przeciwko uchwa³om w³adzy samorz¹dowej.”53
Udzia³ weteranów w wyborach parlamentarnych i samorz¹dowych
Mimo deklaracji apolitycznoœci organizacje kombatanckie anga¿owa³y siê w kampanie
wyborcze do parlamentu i samorz¹du. Takie zaanga¿owanie widoczne by³o g³ównie w latach 30. Udzia³ w wyborach dzia³acze czêsto uzasadniali dobrem kombatantów. Twierdzili, ¿e w ten sposób walcz¹ o ich interesy. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e realizowali przede
wszystkim interes polityczny poszczególnych partii, zdobywaj¹c dla nich elektorat wœród
by³ych wojskowych.
Federacja Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny w³¹czy³a siê do kampanii poprzedzaj¹cej wybory parlamentarne w 1930 roku. Gen. R. Górecki, na posiedzeniu Zarz¹du
G³ównego stwierdzi³, ¿e w Polsce rozgrywa siê walka polityczna pomiêdzy si³ami pañstwotwórczymi a opozycj¹, do której zalicza³, zarówno socjalistów i komunistów, jak i ugrupo-

70

wania prawicowe. W walce tej kombatanci powinni opowiedzieæ siê po stronie obozu politycznego marsza³ka Pi³sudskiego. Dla realizacji tej idei powo³ano Komitet Wyborczy by³ych Wojskowych na czele z J. Rymszewiczem. Do jego zadañ nale¿a³o tworzenie terenowych kombatanckich komitetów wyborczych (wojewódzkich i powiatowych), których celem by³o poparcie Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem.54
Na polecenie Zarz¹du G³ównego Federacji, Wojewódzki Komitet Wyborczy by³ych
Wojskowych w Poznaniu utworzono w koñcu wrzeœnia 1930 roku55
Podobnie rzecz przedstawia³a siê w trakcie przygotowañ do wyborów parlamentarnych w 1935 roku. Na posiedzeniu Federacji 11 lipca 1935 roku podjêto uchwa³ê o obowi¹zkowym udziale kombatantów w wyborach. Przedstawiciele 33 zwi¹zków zobowi¹zali siê do udzia³u w agitacji przedwyborczej, w œcis³ym porozumieniu z BBWR. Poparli równie¿ zmiany ustrojowe w Polsce: „Konstytucja kwietniowa k³ad¹ca silne i zdrowe podwaliny pod mocarstwowy rozwój RP oraz nowe zasady zawarte w obecnych ordynacjach wyborczych do cia³ ustawodawczych s¹ wa¿nym etapem na drodze utrwalania si³y i potêgi
Pañstwa.56” Realizuj¹c uchwa³y w³adz naczelnych, Zarz¹d Wojewódzki Federacji w Poznaniu powo³a³ Komitet Wyborczy by³ych Wojskowych. W terenie zosta³y powo³ane
grodzkie i powiatowe komitety wyborcze. Na czele Grodzkiego Komitetu w Poznaniu stan¹³ znany dzia³acz ZWPN, a zarazem kandydat na pos³a z okrêgu 93, J. G³owacki57.
Agitacjê przedwyborcz¹ prowadzono przede wszystkim na zebraniach poszczególnych
organizacji kombatanckich. Wyg³aszano na nich odpowiednie pogadanki. Prelegentami byli czêsto dzia³acze BBWR. Zebrania najczêœciej koñczy³y siê podjêciem rezolucji nak³adaj¹cej na cz³onków danej organizacji moralny obowi¹zek uczestnictwa w wyborach. Rezolucjê tak¹ podj¹³ miêdzy innymi Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych.58
Nie wszyscy przyjmowali pos³usznie polecenia w³adz Federacji. Podczas zebrañ przedwyborczych nie brakowa³o równie¿ g³osów krytycznych. Szczególne roz¿alenie w œrodowisku kombatanckim budzi³a ordynacja wyborcza do Senatu, pozbawiaj¹ca du¿¹ czêœæ by³ych wojskowych praw wyborczych. Na przyk³ad cz³onkowie Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych w GnieŸnie wystosowali do w³adz protest przeciwko pozbawieniu ich
praw wyborczych do Senatu. W proteœcie napisali: „organizacje, które w obronie ziemi ojczystej prochu nie pow¹cha³y prawo to otrzyma³y.”59
Wa¿n¹ rolê w agitacji przedwyborczej odgrywa³o jedyne w tym czasie, tj. w 1935 roku, pismo kombatanckie na terenie Wielkopolski, tj. „Zew Polski Zachodniej”. Publikowa³o ono obszerne omówienia zasad ordynacji wyborczych, prezentowa³o sylwetki kandydatów, zamieœci³o wywiad z wymienionym wczeœniej J. G³owackim.60
W trakcie kampanii wyborczej w 1935 roku, w oœmiu okrêgach wyborczych na terenie Wielkopolski, uda³o siê kombatantom umieœciæ na listach wyborczych BBWR – trzydziestu czterech kandydatów na pos³ów i czterech kandydatów na senatorów, g³ównie
cz³onków Zwi¹zku Oficerów Rezerwy, Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych
i Zwi¹zku Inwalidów Wojennych. Kilku z nich zdoby³o mandaty. Pos³ami zostali: Micha³
Zenkteller – prezes Ko³a ZWPN Gniezno i Z. Sioda – dzia³acz ZWPN z Bydgoszczy. Senatorem zosta³ Z. G³owacki – prezes ZWPN61.
Podobnie przedstawia³a siê aktywnoœæ zwi¹zków kombatanckich skupionych w Federacji w czasie wyborów parlamentarnych w 1938 roku. Federacja wyda³a odezwê wyborcz¹, w której podkreœlono koniecznoœæ „zespolenia siê” spo³eczeñstwa w obliczu zagro¿enia wojennego. Udzia³ w wyborach i poparcie dla linii politycznej rz¹du mia³o stanowiæ wed³ug autorów odezwy „przejaw zwartoœci i spoistoœci spo³eczeñstwa w nadchodz¹cych
niepewnych czasach.”62
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Spoœród organizacji sfederowanych szczególn¹ aktywnoœci¹ w akcji wyborczej wyró¿nia³ siê Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich. Organizacja ta zwo³a³a 7 paŸdziernika 1938
roku zebranie nadzwyczajne prezesów kó³ z terenu Poznania, na którym uchwalono rezolucjê zobowi¹zuj¹c¹ ka¿dego powstañca do udzia³u w wyborach. W prasie poznañskiej
opublikowano równie¿ odezwê wyborcz¹ wzywaj¹c¹ powstañców do poparcia kandydatów OZON-u. Tygodnik „G³os Powstañca Wielkopolskiego” prezentowa³ sylwetki kombatantów kandyduj¹cych z listy OZON-u. W lokalnych ko³ach ZPW wybierano kandydatów na elektorów w wyborach senackich. Zarz¹d Okrêgowy ZPW wyda³ okólnik, w którym nakaza³, aby delegaci okrêgowi, uprawnieni do udzia³u w wyborach do Wojewódzkiej Komisji Senackiej, wziêli w nich „bezwzglêdnie udzia³”. Poleci³ im równie¿ rozwiniêcie
agitacji w ko³ach terenowych, aby uprawnieni do wyboru elektorów oddali swe g³osy na
elektorów – powstañców. Na dwa tygodnie przed wyborami sejmowymi, Zarz¹d Wojewódzki Federacji rzuci³ has³o: „Wszyscy kombatanci wielkopolscy do urny wyborczej!”
Zwi¹zki sfederowane stawi³y siê 30 paŸdziernika 1938 roku,. na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, na wiecu przedwyborczym z udzia³em wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ponadto, 27 paŸdziernika kombatanci zorganizowali w³asny wiec
przedwyborczy w cyrku „Olimpia” przy ul. Poznañskiej.63
Organizacje kombatanckie, znajduj¹ce siê pod wp³ywami endecji, bojkotowa³y wybory
parlamentarne. Tak¹ postawê t³umaczy³y swoim apolitycznym charakterem. Pod adresem
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych i Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich kierowa³y zarzuty, ¿e organizacje te umo¿liwi³y kariery polityczne ludziom, którzy niewiele
z powstañcami mieli wspólnego. „Powstaniec Wielkopolski” pisa³: „na przemianowaniu
Zwi¹zku Weteranów na Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich powstañcy w nim zrzeszeni nic nie zyskali a raczej stracili. Zysk przypad³ w udziale tym, którzy w oparciu o Zwi¹zek
Weteranów „wyszli” z urny wyborczej jako pos³owie i senatorowie „kombatanccy”. Bo
o dziwo! Walka o w³adzê w Zwi¹zku Weteranów rozpoczê³a siê w przededniu ostatnich
wyborów.”64
Weterani powstania anga¿owali siê równie¿ w wybory samorz¹dowe. W 1936 roku
w szeregach Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych powsta³a koncepcja udzia³u powstañców w wyborach do Rady Miejskiej Poznania, pod takimi has³ami jak: „narodowy
i pañstwowy front katolicki”, „stanowisko Prezydenta miasta Poznania dla rodowitego
Wielkopolanina”, „miejsca pracy dla bezrobotnych powstañców wielkopolskich”. Z inicjatywy dzia³aczy Zarz¹du Okrêgowego ZWPN, m. in. W. Lewandowskiego, J. Liczbiñskiego, S. Szykownego powo³ano Tymczasowy Komitet Wyborczy Bloku Powstañców i Niepodleg³oœciowców.65 Powstañcy zamierzali do wyborów iœæ samodzielnie, bez wspó³pracy z Federacj¹. Okólnik Zarz¹du Okrêgu Poznañskiego ZPW z 17 paŸdziernika 1936 roku zabroni³ prezesom poznañskich kó³ uczestnictwa w zebraniach przedwyborczych, organizowanych przez Federacjê Grodzk¹ Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny.66
Wybory jednak siê nie odby³y, poniewa¿ Naczelny Trybuna³ Administracyjny, 7 grudnia 1936 roku, uchyli³ zarz¹dzenie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych o rozwi¹zaniu Rady. Dzia³acze ZWPN postanowili nie rozwi¹zywaæ powstañczego komitetu wyborczego,
ale wykorzystaæ go do przygotowania ewentualnych przysz³ych wyborów i zbierania funduszy wyborczych. Zachowane materia³y Ÿród³owe jednak nie zawieraj¹ wiadomoœci na
temat jakichkolwiek przejawów aktywnoœci komitetu w póŸniejszym czasie.67
Aktywnie w kampanii wyborczej do samorz¹dów uczestniczy³ „Powstaniec Wielkopolski”. Oczywiœcie propagowa³ kandydatury zwi¹zane z obozem narodowym. Na trzy tygodnie przed wyborami ukaza³ siê specjalny numer tego pisma, poœwiêcony prezentacji en-
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deckich kandydatów na radnych. Szczególnie du¿o miejsca poœwiêcono tym, którzy byli
zwi¹zani ze œrodowiskiem weteranów powstania. Nale¿eli do nich: W. Celichowski, W.
Czysz, S. Libera, S. Janiak, M. Weber i inni. Odezwa wyborcza do mieszkañców Poznania
mówi³a: „Powstanie Wielkopolskie by³o czynem narodowym, zbrojnym porywem i zwyciêskim dzie³em najlepszych synów narodu polskiego. Robili je nie ¯ydzi, nie masoni lub jacyœ inni partyjni og³upieñcy, ale Wielkopolanie – narodowcy, którzy dzisiaj ¿adnej listy wyborczej nie uznaj¹ i którzy nie s³uchaj¹ samozwañczych prowodyrów sezonowych organizacji i jak jeden m¹¿ oddadz¹ w dniu 20 grudnia swe g³osy na listy Stronnictwa Narodowego, nie rozbijaczy powstañczych, ale na narodowców, postawionych na listach Stronnictwa
Narodowego.”68
Œrodowisko weteranów powstania by³o aktywne równie¿ w czasie wyborów samorz¹dowych w 1939 roku. Ju¿ 18 grudnia 1938 roku Federacja zobowi¹za³a kombatantów do
uczestnictwa w wiecach przedwyborczych. Radio Poznañ nada³o specjalne pogadanki
przedwyborcze dla œrodowiska kombatanckiego.69 Przy Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich powo³ano Komitet Wyborczy, którego zadaniem by³o prowadzenie agitacji na
rzecz jego cz³onków, startuj¹cych z listy OZON-u. Mimo tej akcji ¿aden z nich nie wszed³
do Rady Miejskiej.70
Endecja wzywa³a powstañców do g³osowania na swoje listy. Przed wyborami do rad
miejskich w wielkopolskich miastach i miasteczkach, 22 stycznia 1939 roku W. Celichowski zwróci³ siê z apelem do powstañców wielkopolskich, aby oddawali swe g³osy na listy
Stronnictwa Narodowego: „Kto chce Wielkiej, Narodowej Polski, kto chce byæ jej ¿o³nierzem, ten idzie karnie pod wspólnym narodowym sztandarem, ten nie uznaje ma³ych ambicyj i zaspokajania klasowych interesów”. Dalej Celichowski komentowa³ klêskê wyborcz¹ powstañców w Poznaniu: „Niech odstraszaj¹cym przyk³adem bêd¹ odrêbne listy niektórych powstañców poznañskich, co na parêset tysiêcy oddanych g³osów kilkaset tylko
dla siebie zdobyli, nara¿aj¹c siebie na poœmiewisko.”71
Podsumowanie
Po zamachu majowym 1926 roku w Wielkopolsce, podobnie jak w ca³ym kraju, toczy³a siê walka polityczna miêdzy obozem rz¹dowym, nazywanym sanacj¹, a ugrupowaniami
opozycyjnymi. Wœród nich najsilniejsz¹ pozycjê mia³ ruch narodowy, nazywany endecj¹.
Walczono miêdzy innymi o wp³ywy w organizacjach spo³ecznych, wœród których by³y tak¿e organizacje skupiaj¹ce weteranów Powstania Wielkopolskiego. Mimo formalnie deklarowanej w swych statutach apolitycznoœci, organizacje te podejmowa³y dzia³ania o charakterze politycznym, co w konsekwencji doprowadzi³o do roz³amów w ruchu powstañczym. Wskutek tego dzia³a³o kilka organizacji kombatanckich, zrzeszaj¹cych weteranów
Powstania Wielkopolskiego. Najwa¿niejsze z nich to: Zwi¹zek Towarzystw Powstañców
i Wojaków DOK VII, Zwi¹zek Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego,
Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych RP 1914/1919, Towarzystwo Powstañców
Wielkopolskich i Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich.
Pocz¹tkowo, tj. w latach 20. XX wieku, w ruchu kombatanckim dominowa³y wp³ywy
ruchu narodowego. Z czasem jednak czêœæ by³ych powstañców zdecydowa³a siê na wspó³pracê z w³adzami sanacyjnymi, przystêpuj¹c do Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców
Ojczyzny. Nie oznacza to jednak, ¿e bez zastrze¿eñ akceptowali program rz¹dowy. Mimo
formalnie deklarowanej wiernoœci, jak to wówczas okreœlano „ideom Marsza³ka”, starali
siê walczyæ o uznanie przez w³adze sanacyjne znaczenia Powstania Wielkopolskiego.
W drugiej po³owie lat 30. dominuj¹c¹ pozycjê w ruchu kombatanckim powstañców
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wielkopolskich zdoby³ Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych i jego nastêpca –
Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich. Nadal jednak nie by³o pe³nej jednoœci w ruchu powstañczym. Czêœæ by³ych powstañców zdecydowa³a siê pozostaæ w innych organizacjach.
Os³abia³o to si³ê ruchu kombatanckiego weteranów powstania, którzy ci¹gle czuli siê upoœledzeni wzglêdem legionistów.
O politycznych przyczynach rozbicia ruchu organizacyjnego powstañców wielkopolskich œwiadcz¹ s³owa prezesa Zarz¹du Okrêgu Poznañskiego ZWPN i ZPW, a jednoczeœnie historyka Powstania Wielkopolskiego, dra W³odzimierza Lewandowskiego, który pisa³: „Niestety trudno, gdy 14 tomów dzie³ J. Pi³sudskiego wbija ka¿demu legioniœcie zasady kodeksu obywatelskiego do g³owy, to, czym my jesteœmy, czym myœmy siê stali, gdyœmy
bez busoli ideowej pozwolili wzi¹æ siê przez bierny pr¹d ¿ycia. Po tym przysz³y rzeczy
dziwne, które z nas ludzi o nieustalonych pogl¹dach ideowo-moralnych zrobi³y wielkich narodowców. A po tym poszliœmy na podwórko tej partii, trzeciej i jeszcze innej (...) Nie by³o ¿adnej wspólnoty ideowej.72
Autor jest doktorem historii,
cz³onkiem Zespo³u Redakcyjnego
„Wielkopolskiego Powstañca”.
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Tomasz Koœciañski

Józef Pi³sudski a Wielkopolska
Temat relacji Józefa Pi³sudskiego z Wielkopolsk¹ i jej mieszkañcami (równie¿ vice versa)
ju¿ wielokrotnie by³ podejmowany przez autorów opracowañ.1 Stosunkowo niedawno,
w styczniu 2018 roku, na Wydziale Nauk Politycznych UAM w Poznaniu odby³a siê
konferencja naukowa „Józef Pi³sudski a Wielkopolska” 2. Nie znaczy to bynajmniej, ¿e nie
warto jeszcze raz zabraæ g³osu w tej sprawie. Sk³aniaj¹ ku temu szczególnie dwa powody.
Po pierwsze – w 2021 roku ma stan¹æ w Poznaniu pomnik Józefa Pi³sudskiego. Wed³ug
planów, ma on byæ usytuowany na rogu alei Niepodleg³oœci i ulicy Libelta. Inicjatywa jego
wzniesienia pochodzi od Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP. Projekt uzyska³ szerokie
wsparcie polityczne3. Po drugie – nieustannie powracaj¹ kategoryczne zarzuty kierowane
pod adresem Pi³sudskiego, ¿e niespecjalnie interesowa³ siê Wielkopolsk¹, ¿e chcia³
Poznañskie oddaæ Niemcom, ¿e z Poznañskiego to potrzebne mu by³y tylko surowce itp.
Wiele z takich zarzutów ma pewne podstawy, jednak przy uwzglêdnieniu wielu czynników
i uwarunkowañ – przede wszystkim tych otrzymanych w spadku po zaborach – ich
wydŸwiêk rysuje siê nieco inaczej. Podobnie inaczej brzmi¹ krytyka i zarzuty pi³sudczyków
wzglêdem endeków wielkopolskich, poczynaj¹c od separatyzmu dzielnicowego. Przy
bli¿szym spojrzeniu, problem wygl¹da niejednoznacznie i niejednowymiarowo.
Józef Pi³sudski do Poznania przyje¿d¿a³ kilka razy. Dwa pierwsze jego przyjazdy, a œciœlej
przejazdy przez miasto, mia³y specyficzne pod³o¿e. W 1901 roku Pi³sudski przeje¿d¿a³
przez Poznañ w drodze z Krakowa do Londynu, dok¹d pod¹¿a³ na wezwanie Boles³awa
Antoniego Jêdrzejowskiego, dzia³acza Zwi¹zku Zagranicznego Socjalistów Polskich,
utworzonego w 1892 roku w Pary¿u. Drugi raz, równie¿ przejazdem, w Poznaniu znalaz³
siê w lipcu 1917 roku, po kryzysie przysiêgowym, bêd¹c wiêŸniem niemieckim.4
Kilkakrotnie przyje¿d¿a³ do Poznania po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci.
Najpierw przyby³ na uroczystoœci zwi¹zane z przejêciem w³adzy nad Wielkopolsk¹, które
odbywa³y siê 25, 26 i 27 (odpowiednio – sobota, niedziela, poniedzia³ek) paŸdziernika
1919 roku. Wa¿nym momentem pierwszego dnia uroczystoœci by³a prezentacja w³adz
Wielkopolski, która odbywa³a siê w Zamku. By³a tak¿e sposobnoœæ m. in. do spotkania
z arcybiskupem Edmundem Dalborem i uczestnictwa w akademii w Teatrze Polskim.
Drugiego dnia odprawiona zosta³a w Katedrze Poznañskiej msza pontyfikalna, dosz³o tak¿e do spotkania z Rad¹ Miejsk¹ i pracownikami Magistratu. Dzieñ – wype³niony jeszcze innymi wa¿nymi punktami programu – koñczy³ obiad na Zamku, wydany przez Ministerstwo by³ej Dzielnicy Pruskiej. Trzeciego dnia odbywa³y siê g³ównie uroczystoœci wojskowe,
w tym otwarcie Muzeum Wojskowego.5 Jak oceni³ Piotr Dwornicki: „Wizyta Naczelnika
Pañstwa w kolebce polskiej pañstwowoœci w paŸdzierniku 1919 r., symbolizowa³a zrastanie siê rozdartego zaborami organizmu Rzeczypospolitej. Mimo ch³odu, jaki pocz¹tkowo
przebija³ z utrzymanych w ramach urzêdowej poprawnoœci mów powitalnych i postaw
miejscowych notabli, dziêki serdecznoœci i urokowi osobistemu Pi³sudskiego, stosunek gospodarzy do goœcia stawa³ siê w tracie pobytu coraz ¿yczliwszy. Z tego wiêc wzglêdu wizytê Naczelnika mo¿na uznaæ za udan¹.”6
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Pi³sudski przyby³ do Poznania jeszcze tego samego roku, na uroczystoœci pierwszej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wydarzenia z jego udzia³em odby³y siê 28
grudnia, w niedzielê. Znalaz³y siê one nieco w cieniu przyjazdu do Poznania Ignacego Jana
Paderewskiego w dniu 27 grudnia (wizyty by³y rozdzielone) 7. Podczas przemowy
w Zamku Józef Pi³sudski powiedzia³: „Powstanie poznañskie i zwyciêstwo odniesione
w ci¹gu kilku dni nad Niemcami zrobi³o w mej pracy tak wielk¹ ulgê, ¿e odczuwa³em koniecznoœæ w jego rocznicê z³o¿enia osobiœcie podziêkowania. [...] A jedn¹ z najwiêkszych
pozycji rachunku, który obowi¹zany by³em czyniæ, zajmowa³y Niemcy. Pobite na zachodzie, na wschodzie pozostawa³y one si³¹. [...] I wtedy w³aœnie wybuch³o wasze powstanie, które w kilka dni odnios³o œwietne zwyciêstwo oswobadzaj¹c jednym rzutem du¿¹
czêœæ dawnego zaboru pruskiego. [...] Dozna³em wówczas tak wielkiej ulgi, ¿e dot¹d po
roku ¿ywe uczucie wdziêcznoœci mnie ogarnia, gdy myœlê o jej sprawcach. A s¹dzê, ¿e
wraz ze mn¹, ulgi tej dozna³a i wdziêcznoœæ podziela ca³a Polska” 8.
Na kolejn¹ wizytê Naczelnika Pañstwa i Wodza Naczelnego trzeba by³o czekaæ do
1921 roku, kiedy to a¿ trzykrotnie przebywa³ w Poznaniu. W lutym przeje¿d¿a³ przez
miasto, powracaj¹c z oficjalnej wizyty w Pary¿u. Wizyta we Francji dotyczy³a bliskiej
wspó³pracy polityczno-wojskowej, a w Wielkopolsce cieszy³a siê sporym zainteresowaniem. Dwa miesi¹ce póŸniej przyjecha³, by odznaczyæ jednostki Wojska Polskiego za
walkê w wojnach o granice pañstwa. Po raz trzeci pojawi³ siê na obchodach rocznicy 27
grudnia. Równie¿ podczas tej wizyty Józef Pi³sudski w przemówieniu zwraca³ siê bezpoœrednio do Wielkopolan: „Nad Wami ciê¿y³a je¿eli nie najokrutniejsza, to najsilniejsza ³apa ze wszystkich zdobywców Polski, najbardziej potê¿na, najbardziej pewna siebie i najbardziej, zdawa³o siê, niezmienna. Dziêki temu, Wasza wiosna nale¿y do najcudowniejszych przemian, jakie prze¿ywa³a Polska. Gdzieindziej, gdzie by³o tyle tradycji wojennej,
tyle lekkomyœlnego nieraz popêdu do walki, do szukania drog¹ starcia zmiany w ¿yciu
narodu – tam by³o ³atwiej o tê wiosnê. To te¿ gdy myœlê o dniu powstania poznañskiego,
zawsze w sercu mojem wzbiera serdeczna wdziêcznoœæ dla tych, którzy ten dzieñ wiosny
Polsce dali [...]”9. Wizyta z okazji rocznicy powstania przebieg³a z pewnym wyczuwalnym
dystansem po obu stronach, ca³kiem inaczej ni¿ by³o to dwa lata wczeœniej. Po 1921 roku
Pi³sudski unika³ Poznania, ta wizyta by³a ostatnim jego pobytem w mieœcie. Nie by³o go
wiêc 16 maja 1929 roku, podczas otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej, mimo ¿e by³
przewodnicz¹cym Komitetu Honorowego i szczerze wspiera³ organizacjê wydarzenia10.
Józef Pi³sudski przyje¿d¿a³ tak¿e do innych wielkopolskich miast. 27 maja 1919 roku
dosz³o w Kaliszu do pamiêtnego spotkania trzech Józefów: Dowbor-Muœnickiego, Hallera i Pi³sudskiego. Prowadzone rozmowy zwi¹zane by³y z omówieniem wzajemnego
wspó³dzia³ania. By³o to wkrótce po przyjeŸdzie z Francji do Polski tzw. B³êkitnej Armii,
a 25 maja Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przekaza³ Pi³sudskiemu Armiê Wielkopolsk¹ pod komendê. Wszystkich ustaleñ nie og³aszano publicznie. Jeœli chodzi o inne wizyty Pi³sudskiego w Wielkopolsce, to na szczególn¹ uwagê zas³uguje wizyta w Kórniku
u Jadwigi z Dzia³yñskich Zamoyskiej i W³adys³awa Zamoyskiego, z³o¿ona 9 lipca 1921
roku.11 10 lipca 1921 roku by³ w Koninie, gdzie wrêczy³ sztandar 18. Pu³kowi Piechoty. W Kaliszu, 15 maja 1921 roku, poœwiêcono i udekorowano Orderem Virtuti Militari12 sztandar 29. Pu³ku Piechoty. Wspomniany grudniowy przyjazd do Poznania
w 1921 roku by³ po³¹czony z wizytami w innych wielkopolskich miejscowoœciach, takich
jak: Racot, Koœcian, Leszno, Rydzyna, Rawicz i Kêpno13. Pi³sudski przyby³ jeszcze na
uroczystoœæ wrêczenia i poœwiêcenia, 14 maja 1922 roku w Biedrusku, sztandarów 74
i 75 Pu³ków Piechoty.
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lustracja z Józefem Pi³sudskim, zamieszczona w prasie w czasie wyborów do Sejmu i Senatu
(Kurier Poznañski nr 253 z 4 XI 1922; Ÿród³o: polona.pl, Domena Publiczna)

By³ to zarazem jego ostatni pobyt w Poznañskiem14. W odniesieniu do przyjazdów
Józefa Pi³sudskiego do Wielkopolski, mo¿na powiedzieæ, ¿e wci¹¿ dawa³y o sobie znaæ
zaborcze podzia³y. W dawnej Kongresówce (np. w Koninie) by³ on znacznie ¿yczliwiej
witany ani¿eli w wielu miejscowoœciach dawnej Prowincji Poznañskiej15.
W okresie II Rzeczypospolitej podjêto w Wielkopolsce szereg inicjatyw, maj¹cych na
celu uhonorowanie Józefa Pi³sudskiego. Podczas Zjazdu Legionistów, który odby³ siê
w Kaliszu 6 i 7 sierpnia 1927 roku i w którym wzi¹³ udzia³, otrzyma³ honorowe
obywatelstwo tego miasta. Równie¿ w wielu innych miejscowoœciach Wielkopolski
honorowano go w sposób szczególny. I tak np. 3 czerwca 1928 roku leszczyñska Rada
Miejska podjê³a uchwa³ê o nadaniu Józefowi Pi³sudskiemu godnoœci Honorowego
Obywatela Miasta Leszna, chocia¿ w styczniu tego roku nie przyjecha³ na obchody
œwiêta pu³kowego 55 Poznañskiego Pu³ku Piechoty. W maju nastêpnego roku Rada
Miejska w Zdunach nada³a nazwê jednej z ulic Marsza³ka Pi³sudskiego16.
Nawi¹zuj¹c do projektu pomnika Józefa Pi³sudskiego w Poznaniu, planowanego na
rok 2021, trzeba powiedzieæ, ¿e w stolicy Wielkopolski ju¿ w okresie miêdzywojennym
istnia³y obiekty jemu poœwiêcone. I tak np. w lipcu 1930 roku ods³oniêto pomnik
Pi³sudskiego na Cytadeli, a w 1934 roku na Dworcu G³ównym pojawi³a siê tablica ku
czci Marsza³ka. W 1935 roku planowano postawienie pomnika Pi³sudskiego na Placu
Wolnoœci17. Wczeœniej Uniwersytet Poznañski przyzna³ mu doktorat honoris causa.
W Wielkopolsce odbywa³y siê uroczystoœci zwi¹zane z jego imieninami, przypadaj¹cymi
19 marca. Bywa³o i tak, ¿e gdy zwolennicy Pi³sudskiego w Poznaniu œpiewali podczas
wa¿nych dla nich wydarzeñ „Pierwsz¹ Brygadê”, jego przeciwnicy próbowali ich
zag³uszyæ œpiewaj¹c „Rotê”. Tak by³o np. podczas przyjazdu prezydenta Ignacego
Moœcickiego do Poznania w 1927 roku, czy podczas obchodów imienin Marsza³ka
w 1930 roku.18 Jak podkreœli³ Zbigniew Dworecki, pi³sudczycy i endecy mieli w pewien
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Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski na dworcu w Jarocinie, 25 X 1919 r.
(Archiwum Pañstwowe w Lesznie, Zbiór fotografii, sygn. 2636)

sposób swoje œwiêta. Dla pierwszych – oprócz wymienionych imienin – szczególnie
wa¿ne by³y daty wymarszu kompanii kadrowej (6 sierpnia) oraz Œwiêto Niepodleg³oœci
(11 listopada), dla drugich – œwiêto 3 Maja oraz rocznice zamachu majowego i dziesi¹ta
rocznica podpisania traktatu wersalskiego19.
Przed I wojn¹ œwiatow¹ Józef Pi³sudski nie by³ specjalnie w Wielkopolsce znany,
chocia¿ równie¿ i on sam nie by³ na bie¿¹co z wszystkimi wydarzeniami w Prowincji
Poznañskiej, czy szerzej w zaborze pruskim. Jest to w pe³ni zrozumia³e20. Wiele
zmieni³o siê za spraw¹ kryzysu przysiêgowego, kiedy to trafi³ do wiêzienia
w Magdeburgu. Przywo³any wczeœniej prof. Dworecki wyjaœni³ to nastêpuj¹co: „Pobyt
Pi³sudskiego w wiêzieniu w Magdeburgu okaza³ siê jego sukcesem politycznym. Da³ mu
wyjœcie z niepopularnej wspó³pracy z Niemcami, krytykowanej nawet wœród niektórych
aktywistów. Teraz, jako osoba przeœladowana, sta³ siê symbolem walki z okupantami.
Ka¿dy dzieñ pobytu w magdeburskim wiêzieniu wi¹za³ siê ze wzrostem popularnoœci,
w tym tak¿e w Wielkopolsce. Jednoczeœnie jego zwolennicy prowadzili o¿ywion¹ akcjê
propagandow¹, zmierzaj¹c¹ do wykreowania go na przywódcê narodu”21. I tutaj dochodzimy do dobrze znanej rozmowy Pi³sudskiego z hrabi¹ Harrym Kesslerem. Treœæ
rozmowy mo¿e stawiaæ dawniejszego brygadiera w niekorzystnym œwietle, jednak przy
uwzglêdnieniu okolicznoœci towarzysz¹cych rozmowie, ten os¹d wypada zupe³nie
inaczej. Trudno siê przecie¿ spodziewaæ, aby polityk w tak trudnym po³o¿eniu, szczerze
wyjawia³ swoje myœli i w¹tpliwoœci22. Na niekorzyœæ Pi³sudskiego dzia³a³o to, ¿e w trakcie
I wojny œwiatowej postawi³ na pañstwa centralne. Wynika³o to z ówczesnych
uwarunkowañ, a nie z wrodzonego domniemanego germanofilstwa. W jednej z dyskusji
wokó³ powstania, Antoni Czubiñski wyraŸnie napisa³: „Pi³sudski w okresie tym nie móg³
liczyæ na poparcie Wielkopolan, poniewa¿ wspó³pracuj¹c w pierwszej fazie wojny z Niemcami nie móg³ wysuwaæ has³a wzywaj¹cego do oderwania od Niemiec ziem polskich zabo-
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ru pruskiego. Ca³a jego ideologia by³a ideologi¹ walki z Rosj¹. Tymczasem Wielkopolanie
walczyli z uciskiem prusko-niemieckim”23.
Z czasem w Wielkopolsce zwyciê¿a³o przekonanie, ¿e odrodzenie Polski z ziemiami zaboru pruskiego mo¿e nast¹piæ tylko przy poparciu Ententy i trudno by³o mieszkañcom tego regionu od razu bezgranicznie zaufaæ politykom dotychczas znanym z orientacji proniemieckiej. Spore w¹tpliwoœci wzglêdem Pi³sudskiego wywo³ywa³ te¿ jego stosunek do samego Powstania Wielkopolskiego. By³ to jeden z powa¿niejszych zarzutów stawianych
Marsza³kowi, chêtnie wykorzystywany przez nieprzychylne mu œrodowiska. W
Wielkopolsce czêsto podnoszono, ¿e by³ on po porostu obojêtny powstaniu. Na ten temat
dyskutowali sami powstañcy. Prawdopodobnie najlepsze notowania mia³ Józef Pi³sudski
w Poznañskiem w momencie sukcesów ofensywy kijowskiej. Jest to zauwa¿alne nawet
w „Kurierze Poznañskim”, chocia¿ ten ca³y czas zachowawczo ocenia³ politykê wobec
Ukrainy24. Ju¿ pierwsze doniesienia z czerwca, o podjêciu decyzji o odwrocie, sta³y siê
przyczynkiem do ataku na Pi³sudskiego oraz prowadzonej przez niego polityki25. PóŸniej
by³o ju¿ tylko gorzej. Spory wp³yw na co najmniej ch³odne nastawienie Wielkopolan
wzglêdem Pi³sudskiego mia³a rywalizacja polityczna miêdzy nim i jego wspó³pracownikami
a endecj¹. Ta ostatnia posiada³a w Wielkopolsce szerokie poparcie. Zamach majowy,
prowadz¹cy do wprowadzenia rz¹dów sanacyjnych, by³ swoistym punktem
kulminacyjnym. Pi³sudski nie potrafi³ zapomnieæ, ¿e Poznañskie zdecydowanie wyst¹pi³o
przeciwko niemu podczas majowych wydarzeñ 1926 roku. Na tej „specjalnej” liœcie
szczególne miejsce zajmowa³ Poznañ i mia³o to równie¿ szczególny wymiar, np. nast¹pi³y
przetasowania w wojsku i zmiany personalne w administracji. Sam Pi³sudski zacz¹³ unikaæ
oficjalnych wypowiedzi na temat Poznañskiego. Wypowiedzi polityków i dziennikarzy z
Poznañskiego czêsto by³y niesmaczne, niesprawiedliwe i dla niego krzywdz¹ce, ale trzeba
te¿ przyznaæ, ¿e sam Marsza³ek nie unika³ mocnych i niepotrzebnych okreœleñ wzglêdem
wielkopolskich polityków26.
Nie mo¿na jednak popadaæ w skrajnoœæ. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e wœród pi³sudczyków
znajdziemy wielu Wielkopolan. Wœród Wielkopolan zaœ znajdziemy wielu, którzy starali siê
powstrzymywaæ od radykalnych dzia³añ i ocen. Po 1926 roku ³atwiej by³o tworzyæ w
Wielkopolsce stronnictwo propi³sudczykowskie, jako ¿e instrumenty w³adzy pañstwowej
znalaz³y siê w rêkach sanacji.
Nie uwa¿am, ¿e „racjê” mieli pi³sudczycy, którzy byli ofiar¹ napastliwych dzia³añ endecji.
Nie uwa¿am, ¿e „racjê” mia³a endecja, przeœladowana i niedoceniana przez pi³sudczyków.
Uwa¿am, ¿e takie nastawienia nie s¹ poprawne i prowadz¹ donik¹d. Endecja, bardzo silna
w Poznañskiem oraz obóz Józefa Pi³sudskiego znajdowa³y siê po prostu po przeciwnych
stronach - dzieli³a je wizja Polski niemal w ka¿dej sferze. Przyczyny tych ró¿nic by³y
wielop³aszczyznowe i nie nale¿y ich bagatelizowaæ. Nie ma sensu licytowaæ siê, kto by³
lepszy, kto by³ gorszy. We wzajemnej walce obie strony siêga³y po dostêpne wówczas
œrodki, ³¹cznie z prost¹, ordynarn¹ propagand¹. Stara³y siê pozyskaæ dla swoich „racji” jak
najszersze grupy ludnoœci. Wykorzystywano osobiste urazy i niechêci. Po obu stronach nie
brakowa³o zwyczajnych karierowiczów. Nawet tak wielki sukces, jak uchronienie
pañstwowoœci polskiej od zag³ady w 1920 roku, by³ politycznie rozgrywany. Podzieleni byli
przecie¿ te¿ powstañcy wielkopolscy. Zamiast szukania co ³¹czy, szukano co dzieli.
Autor jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych;
archiwist¹ w Archiwum Pañstwowym w Lesznie.
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Odkrywamy i dokumentujemy
dzieje Powstania Wielkopolskiego
W niniejszym numerze „Wielkopolskiego Powstañca” prezentujemy kolejny dokument – list kpt. Wincentego Wierzejewskiego, jednego z bohaterów Powstania Wielkopolskiego, z 21 grudnia 1928 roku. Z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
5 lipca 2019 roku, jego prochy zosta³y sprowadzone do Polski i z³o¿one 18 grudnia 2019
roku na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan na Wzgórzu œw. Wojciecha w Poznaniu.
Zamieszczony poni¿ej list kpt. Wincentego Wierzejewskiego, aczkolwiek dotyczy
spraw prywatnych – zaliczenia okresu jego dzia³alnoœci w konspiracji do wys³ugi lat w s³u¿bie wojskowej, odzwierciedla sposób traktowania powstañców wielkopolskich w latach II
Rzeczpospolitej.
Ponadto interesuj¹ce pod wzglêdem poznawczym jest zawarte w liœcie uzasadnienie
wniosku, w którym zawarte zosta³y informacje, zarówno o wa¿nych wydarzeniach z konspiracji, jak i walkach powstañczych. Godne uwagi s¹ tak¿e zawarte w liœcie uwagi i spostrze¿enia, którymi – jak s¹dzê – powinni zainteresowaæ siê wszyscy historycy i regionaliœci pisz¹cy o Powstaniu Wielkopolskim.
Zachêcamy wszystkich Czytelników do dalszego poszukiwania dokumentów i materia³ów zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim i dzielenia siê wspomnieniami o bliskich
uczestnikach zwyciêskiego zrywu Wielkopolan. Pañstwa wspomnienia bêdziemy publikowaæ na naszej stronie internetowej i w rozdziale naszego rocznika, opatrzonym tytu³em
„Odkrywamy i dokumentujemy dzieje Powstania Wielkopolskiego”, a w miarê mo¿liwoœci równie¿ w specjalnym wydawnictwie (po uzyskaniu zgody autorów).
Wawrzyniec Wierzejewski
wnuk powstañca

Kpt. Wierzejewski Wincenty
z Baonu Podch. Rez. Piech. Nr 7
Proœba o zmianê starszeñstwa

Œrem, dnia 21 grudnia 1928 r.
Do
Pana Ministra Spraw Wojskowych
(drog¹ s³u¿bow¹)
w Warszawie

Proszê Pana Ministra o sprostowanie mego starszeñstwa og³oszonego w Dz. Pers. nr 32/24
(kpt. lok. 19) na starszeñstwo kapitana 1919 roku.
Proœbê moj¹ motywujê nastêpuj¹co:
Jak wynika z do³¹czonego zestawienia czasu s³u¿by wojskowej (za³. nr 1) pracowa³em na polu wojskowem od 15/IX. 1912 r. do 15/X. 1920 r. tj. 8 lat i 5 dni.
S³u¿bê tê dzielê na:
s³u¿bê konspiracyjn¹ w tajnych organizacjach wojskowych, których by³em twórc¹
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i g³ównym kmdtem, a któr¹ to dzia³alnoœæ Komisja Weryfikacyjna przy obliczaniu
nie zaliczy³a mi podwójnie, oraz na
s³u¿bê frontow¹.
Przy podwójnem obliczeniu wynosi moja s³u¿ba wojskowa do roku 1920 16 lat i 10 dni.
Poniewa¿ dzia³alnoœæ moja w organizowaniu ruchu niepodleg³oœciowego w b. zab. pruskim by³a znaczna, a od 5-ciu lat zajmujê etat oficera sztabu generalnego i oficera sztabowego, przeto
proszê Pana Ministra o uwzglêdnienie mej proœby.
Przedk³adam Panu Ministrowi w krótkoœci dzia³alnoœæ moj¹ w czasie konspiracji, która doprowadzi³a do wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Dzia³aj¹c zupe³nie samodzielnie i stoj¹c na czele ruchu Niepodleg³oœciowego w Wielkopolsce
nie mogê liczyæ na to, aby ktokolwiek móg³, nie znaj¹c motywów, które mnie do tej dzia³alnoœci
sk³oni³y, pracê moj¹ nale¿ycie okreœliæ.
Poniewa¿ dot¹d dzia³alnoœci mojej nie opublikowa³em, przeto ca³y okres pracy konspiracyjnej
zosta³ przez Ko³a przypisuj¹ce sobie wy³¹czn¹ zas³ugê Powstania Wielkopolskiego przemilczane wzgl. zbagatelizowane.
Tylko nieliczne g³osy prasy poznañskiej (Przegl¹d Poranny) oraz prasa hakatystyczna w Niemczech poœwiêcaj¹ mej dzia³alnoœci swoje wspomnienia.
Wiêkszoœæ obywateli w Poznañskiem nieznaj¹cej mozolnej pracy konspiracyjnej trwaj¹cej lata ca³e uwa¿a wybuch Powstania Wielkopolskiego za samorzutny odruch spo³eczeñstwa.
Tymczasem u przedstawicieli tego spo³eczeñstwa przewa¿a³y pr¹dy przeciwne wszelkiej akcji zbrojnej. Psychikê t¹ jako poznañczyk zna³em bardzo dobrze i zdawa³em sobie sprawê, ¿e aby
rozpocz¹æ zdecydowany ruch niepodleg³oœciowy, z programem walki zbrojnej, na to trzeba w Poznañskiem odpowiednio wychowaæ podrastaj¹c¹ generacjê m³odzie¿y.
Po ods³u¿eniu mej obowi¹zkowej s³u¿by w armji niemieckiej 1912 r. porzuci³em moje studja
artystyczne (zawód artysty malarza) i odda³em siê wy³¹cznie pracy wojskowej – wychowawczej,
tworz¹c pierwsze Wielkopolskie dru¿yny skautowe.
G³ównem zatem bodŸcem tej pracy, by³o odczucie potrzeby wychowania nowego typu Polaka radykalisty, buntuj¹cego siê przeciw zaborcy, bojownika wolnej i Niepodleg³ej Polski.
Przez 2 lata do wybuchu wojny œwiatowej, zdo³a³em zorganizowaæ w Wielkopolsce przesz³o
1000 m³odzie¿y w dru¿ynach skautowych w wieku ponad lat 16, przeprowadzaj¹c z niemi w latach 1912-1914 szereg æwiczeñ bojowych o charakterze walk partyzanckich. Intensywna z powodzeniem prowadzona praca sprowadzi³a na szeregi moje wiele przeœladowañ ze strony policji pruskiej i tak¿e ze strony pewnej grupy ksiê¿y, którzy dzia³alnoœæ moj¹ zwalczali nawet z ambon jako masoñsk¹, oraz ze strony Sokolstwa Wielkopolskiego, który pragn¹³ organizacjê skautow¹ sobie podporz¹dkowaæ, co by³o równoznaczne z zatraceniem cech œciœle bojowo-niepodleg³oœc.
Z wybuchem wojny œwiatowej wyruszy³em z armj¹ niemieck¹ na front zachodni bior¹c udzia³
w walkach w Belgji i Francji sk¹d ranny wróci³em do kraju z zamiarem opuszczenia szeregów
pruskich co te¿ uczyni³em, porzuciwszy samowolnie szeregi pruskie na zawsze.
W czasie mego pobytu na froncie zahamowan¹ wypadkami wojennymi pracê skautow¹ pobudzi³em znowu do ¿ycia kieruj¹c z ukrycia. W czasie tym tworzê miejscow¹ Komendê Skautow¹ (na Poznañ) oraz G³ówn¹ Kwaterê Skautow¹ na Rzeszê Niemieck¹.
M³odzie¿y skautowej rzucam has³o iœæ do wojska pruskiego na wyszkolenie techniczne, lecz
w pole nie wyruszaæ, aby byæ gotowymi do walki o niepodleg³oœæ.
W roku 1915 organizujê z poœród wybranych skautów pierwsze tajne czysto bojowe oddzia³y systemem dziesi¹tkowym. Od tego czasu zdecydowanie prowadzi³em pracê konspiracyjn¹,
której zadaniem by³o podminowanie potêgi zaborczej. Tworzê biuro tajne dla potrzeb dezerte-
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rów. Biuro to zaopatrywa³o dezerterów Polaków w nielegalne papiery wojskowe, wystawia³o urlopy, bilety wolnej jazdy dla wojskowych itp.
Wielk¹ czêœæ dezerterów nie mog¹cych siê utrzymaæ w zaborze pruskiem wysy³a³em do b.
Kongresówki i Galicji.
W roku 1916 przewo¿ê do Francji tajne rozkazy niemieckie dotycz¹ce zmiany nazw pu³ków
niemieckich na froncie francuskim, a wydobyte z Generalnej Komendy V Korpusu w Poznaniu.
Z powodu zdrady przytrzymany zosta³em na granicy szwajcarskiej i odstawiony do wiêzienia
w Ostrowie, póŸniej do twierdzy Grollmanna w Poznaniu. Wy¿szy S¹d Wojenny skaza³ mnie na
21/2 roku fortecy.
W czasie mego pobytu w wiêzieniu utrzymywa³em nadal tajnie kontakt z mojemi podkomendnemi bêd¹cymi na wolnoœci lub te¿ w wiêzieniach. Po 4 miesi¹cach wydosta³em siê ucieczk¹ z twierdzy. Bêd¹c na wolnoœci utworzy³em Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹ b. zab. pruskiego
pracuj¹c w myœl ideologji G³ównej Komendy P. O. W. w Warszawie.
Celem zorjentowania siê w ruchu Niepodleg³oœciowym w Polsce, wyje¿d¿a³em czêsto do Warszawy nawi¹zuj¹c tam kontakt z ksiêdzem Mauersbergerem u którego czêsto nocowa³em wraz
z kolegami. Przybywaliœmy w mundurach pruskich i tam dopiero przebieraliœmy siê, by pod obcem nazwiskiem swobodnie móc siê poruszaæ. Nawi¹za³em równie¿ osobiœcie kontakt z sztabem
P. O. W. a mianowicie z obecnym p. p³k. s. g. Kotcem [w³aœciwie Adam Koc – przyp. red.], który wówczas wystêpowa³ pod pseudonimem „Szczapa”.
W roku 1918 stawi³em siê jako Jerzy Warecki przed sztab P. O. W. w Warszawie (zdaje siê
Plac Aleksandra) w mieszkaniu prywatnem gdzie otrzyma³em zadanie wydobycia z twierdzy
Magdeburga Pana MARSZA£KA.
Wobec tak wa¿nego i dostojnego zadania zabra³em siê natychmiast do opracowania szczegó³owego planu, który postanowi³em po przeprowadzeniu wszelkich przygotowañ przedstawiæ
panu p³k. Kotcowi. Plan zamierza³em wykonaæ osobiœcie z kilku zaufanymi P. O. Wiakami poznañczykami. Brakowa³o mi najodwa¿niejszych, których postanowi³em wydobyæ z wiêzienia Grollmanie i ulicy M³yñskiej w Poznaniu.
Dla Pana Marsza³ka przygotowa³em ju¿ mieszkanie w Poznaniu u obecnego sekretarza
Zwi¹zku Ofic. Rezerwy por. rez. Radomskiego. W przeprowadzeniu tego wa¿nego przedsiêwziêcia uprzedzi³a rewolucja w Niemczech.
Aby wypróbowaæ odwagê poszczególnych dziesi¹tek P. O. W. jak i dla w³asnej zaprawy, przeprowadza³em przedsiêwziêcia bojowe. I tak w wrzeœniu 1918 r. wtargn¹³em z P. O. Wiakami
do silnie strze¿onego fortu pod Poznaniem wydobywaj¹c stamt¹d kilka skrzyñ rêcznych granatów. Inna dziesi¹tka otrzyma³a zadanie wydobycia z wiêzienia na Grollmanie doskona³ego bojowca P. O. Wiaka skauta skazanego na kilkuletnie wiêzienie. Planowa³em równie¿ zamach
i konfiskatê z³ota wywo¿onego przez Niemców samochodami ciê¿arowemi z Reichsbanku w Poznaniu.
Do wszelkich tych przedsiêwziêæ mia³em coraz liczniejsze zastêpy na wszystko zdecydowanych P. O. Wiaków, dezerterów z armji niemieckiej, których sam do s³u¿by tej przysposobi³em
i którymi osobiœci dowodzi³em. Z czasów tej dzia³alnoœci wiêzionych zosta³o przez w³adze niemieckie samych skautów P. O. Wiaków poznañczyków przesz³o 40-tu za dezercjê i przekroczenia przeciw pañstwu niemieckiemu.
Z momentem, gdy pierwsze oznaki rewolucji zawita³y do Poznania, rozpoczê³a siê dzia³alnoœæ
pó³jawna P. O. W. Utworzy³em mianowicie biura werbunkowe dla wojska polskiego organizuj¹c
w oddzia³y P. O. W. ¿o³nierzy wracaj¹cych z frontu. W biurach tych spisywano ewidê przyby³ych
i odbierano przysiêgê. Jedno takie biuro zg³osi³o w pierwszych dniach rewolucji 2000 ¿o³nierzy
gotowych do walki z Niemcami przejêtych ide¹ G³ównego Twórcy P. O. W.
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Tymczasem tworzyæ siê rozpoczê³y dwie organizacje, które mia³y o losach Wielkopolski zadecydowaæ, a mianowicie:
„G³ówna Rada ¯o³nierska” (Soldatenrat) organizowana na podstawie instrukcji z Berlina oraz
w swych zak¹tkach jeszcze bez nazwy „Naczelna Rada Ludowa”.
Pierwsza organizacja niemiecka nacjonalistyczno-wojskowa, druga spo³eczna, polska.
Chc¹c zaw³adn¹æ Rad¹ ¯o³nierzy, która w tym wypadku najwa¿niejsze sprawowa³a funkcje,
trzeba by³o wprowadziæ tam wiêkszoœæ swych przedstawicieli, a poniewa¿ Rada ¯o³nierzy uznawa³a jedynie tylko b. formacjê niemieck¹ i ani s³uchaæ nie chcia³a o uznaniu ich zdaniem „dzikich”
oddzia³ów polskich, przeto uplanowa³em zamach na Soldantenrat.
By³ to moment, gdzie wci¹gn¹³em do wspó³pracy P. O. W. obecnego pp³k. s. g. Hulewicza
i mjr. rez. Palucha. Zamach mia³ przebieg nastêpuj¹cy:
Wydelegowani przedstawiciele P. O. W. do Soldatenratu z energicznem protestem i ¿¹daniem zasiadania w Radzie jako reprezentacja kilku tysiêcy wojaków nie nale¿¹cych do ¿adnego
z miejscowych pu³ków wkroczyli na Ratusz, a w czasie tym zebrane przeze mnie oddzia³y P. O.
W. na Rynku przed Ratuszem strza³ami karabinowemi zadokumentowali swoj¹ gotowoœæ dochodzenia praw swoich z broni¹ w rêku. Delegacja zosta³a przyjêta i Soldatenrat zgodzi³ siê na
wszelkie nasze ¿¹dania. Z chwil¹ t¹ dziêki P. O. W. uzyskali Polacy od razu wiêkszoœæ w jednej
z najwa¿niejszych organizacji bojowych dysponuj¹cych ca³em mieniem wojskowem niemieckiem.
Za porozumieniem z p. mjr. rez. Paluchem, który równie¿ zasiada³ z ramienia P. O. W. w Radzie ¯o³nierzy utworzone zosta³y kompanje t. zw. Stra¿y Bezpieczeñstwa finansowane przez Soldatenrat. W komp. tych umieszczona zosta³a wiêksza czêœæ ¿o³nierzy Polaków zaprzysiê¿onych
P. O. W. Z chwil¹ t¹ losy Poznania by³y rozstrzygniête, gdy¿ jedyn¹ si³ê zbrojn¹ tworzy³a Polska
Organizacja Wojskowa.
Poniewa¿ druga organizacja „Naczelna Rada Ludowa” przeciwna by³a Powstaniu i na ka¿dym kroku hamowa³a akcjê P. O. W. zatrzymuj¹c lub zmieniaj¹c rozkazy wydawane na prowincjê a dotycz¹ce rozbrajania oddzia³ów niemieckich, przeto na jednym z zebrañ Nacz. Rady Ludowej otwarcie postawi³em kwestjê wspó³pracy pozostawiaj¹c Naczelnej Radzie Ludowej sprawy
natury cywilno-politycznej. Na zebraniu tym przedstawi³em równie¿ jasno, ¿e niezale¿nie od tego czy N. R. L. chce, czy nie chce to Powstanie wybuchnie, zatem przeciwdzia³aæ nale¿y rozbie¿noœci. Obecny na tem zebraniu (œcis³e kó³ko) ówczesny N. R. L. ks. pra³. Adamski wobec mego
oœwiadczenia opuœci³ poœpiesznie zebranie i jak siê póŸniej dowiedzia³em poleci³ organizowaæ
wspólnie z Niemcami owe Stra¿e Ludowe, które w za³o¿eniu swem organizowane by³y po to, aby
nie dopuœciæ do Powstania. Jednem s³owem N. R. L. prowadzi³a na razie przynajmniej politykê
ugodow¹ z Niemcami, którzy zyskiwali na czasie, a czas dla nich pracowa³. Polityka ta mog³a siê
fatalnie odbiæ na ukszta³towaniu siê póŸniejszych wypadków.
W pewnym momencie powsta³ nawet z tego powodu w P. O. W. zamiar aresztowania N. R.
L. Zamiar ten móg³by jednakowo¿ wprowadziæ zamêt w spo³eczeñstwie polskiem i byæ przez
Niemców wykorzystany.
Wobec jeszcze wci¹¿ niezdecydowanego stanowiska wiêkszoœci spo³eczeñstwa, œcis³a konspiracja P. O. W. rozpoczê³a energicznie dzia³aæ w kierunku podniecenia ludnoœci do Powstania.
Chc¹c nastraszyæ Niemców by Poznañ dobrowolnie opuszczali utworzy³em z bojowców P. O.
W. t. zw. oddzia³ wywiadowczy z P. O. W. Kalinowskim na czele. Oddzia³ ten sk³adaj¹cy siê z kilku pododdz. przeprowadza³ u Niemców hakatystów i urzêdników w Poznaniu rewizje za broni¹
spisuj¹c równoczeœnie w ewid. Skutek tej akcji by³ nadspodziewany, Niemcy bowiem na gwa³t
sprzedawali swój dobytek i wêdrowali do Vaterlandu. Je¿eli dziœ Poznañ jest odniemczony, to
w wielkiej mierze zas³uga ówczesnej akcji P. O. W., N. R. L. bowiem solennie zapewnia³a wszystkich Niemców, ¿e mog¹ spokojnie pozostaæ i nic im siê z³ego nie stanie, Niemcy jednakowo¿
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spostrzegli sami, ¿e na zapewnienia N. R. L. liczyæ nie mog¹, bo w³adza nad oddzia³ami zbrojnemi w innym spoczywa rêku.
M³ode kadry P. O. W. s¹ wszêdzie i stanowi¹ duszê ca³ego ruchu zbrojnego. Roznosz¹c wokó³ has³o Powstania. P. O. Wiak obsadza radjostacjê i fa³szuje depesze wysy³ane przez Niemców
o posi³ki do Berlina. P. O. W. otwieraj¹ wiêzienie na Grollmanie zwalniaj¹c wszystkich ideowych
wiêŸniów. Wszêdzie gdzie wa¿niejsze zadanie w Powstaniu jest do wykonania widzimy P. O.
Wiaka. Ca³a energja szerszych mas dezerterów zu¿yta zostaje do zelektrywizowania niezdecydowanego jeszcze spo³eczeñstwa i dopiero moment przyjazdu pana Paderewskiego stwarza odpowiednie napjêcie uczuciowe mas poœpiesznie wykorzystane przez P. O. W. do wywo³ania ogólnego ruchu zbrojnego. I tylko dziêki poprzednim przygotowaniu mog³o byæ has³o Powstania momentalnie pochwycone przez szerokie masy.
Ruch powstaniowy rozpocz¹³ siê wbrew intencji i przeciw woli Naczelnej Rady Ludowej. Has³o
Powstania narzucone zosta³o przez P. O. W., która uniemo¿liwi³a wprowadzenie w czyn partyjnej orjentacji N. R. L.
Z chwil¹ rozbudzenia siê Powstania w ca³ej Wlkp. i pomyœlnego jego rozwoju koniecznem by³o formowanie regularnych oddzia³ów W. P. W tym duchu te¿ rzuci³em has³o poœród P. O. W.
Skautom-P. O. Wiakom zawdziêczaj¹ swe powstanie pierwsze pu³ki wlkp. Poniewa¿ poza P. O.
W. istnia³y ca³e szeregi skautów wojskowo niezorganizowanych, zwróci³o siê harcerstwo do mnie
abym obj¹³ d-two nad niemi. Z chwil¹ t¹ wycofa³em siê z pracy konspiracyjnej i obj¹³em komp.
harcersk¹, któr¹ kompletnie wyekwipowa³em i uzbroi³em szkol¹c j¹ samodzielnie w zajêtych
przez siebie koszarach przy forcie Grollmanna. Kompanja ta tworzy³a oparcie dla tworz¹cego siê
1. p. strz. wlkp. Z komp. tej wyszed³ ca³y szereg ofic. i dostarczy³a ona obsady dla sztabów bataljonów, sztabu 1. p. strzel. wlkp. i sztabu 14. D. P. Bior¹c jako dowódca komp. i baonu udzia³
w walkach pod Lwowem i na Bia³orusi, podczas odwrotu i ofensywy odznaczony zosta³em orderem Virtuti Militari kl. V i Krzy¿em Walecznych z 3 okuciami.
Przedk³adaj¹c w krótkoœci moj¹ dzia³alnoœæ w czasie konspiracji i w czasie tworzenia Wojska
Polskiego, proszê Pana Ministra o wziêcie powy¿szego pod uwagê przy rozpatrywaniu mej proœby.
(Wierzejewski kpt.)

Ÿród³o:

Centralne Archiwum Wojskowe (Wojskowe Biuro Historyczne), sygn. CAW, AP
1769/89/5565 s. 110.

Poszukiwanie pami¹tek po ¿o³nierzach bydgoskiego
362. Pu³ku Piechoty
Do obrony Pomorza przed nawa³¹ bolszewick¹ gremialnie stanêli powstañcy
wielkopolscy, cz³onkowie Organizacji Wojskowej Pomorza i Zachodniej Stra¿y
Obywatelskiej. W setn¹ rocznicê tych wydarzeñ warto podj¹æ próbê odnalezienia ich
nazwisk, przypomnienia wysi³ku i opisania bohaterskich czynów.
Uprzejmie prosimy rodziny i wszystkich tych, którzy maj¹ jakiekolwiek informacje
o ówczesnych ¿o³nierzach bydgoskiego 362. Pu³ku Piechoty o kontakt z p³k.
Wojciechem Zawadzkim (email: 362pp@wp.pl). Szczególnie cenne bêd¹ skany wszelkich
dokumentów, fotografii i pami¹tek z owego czasu. Spróbujmy odtworzyæ i uwieczniæ listê
bohaterów owych dni.
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
W KULTURZE
Pawe³ Kuszczyñski

Powstanie wielkopolskie w literaturze piêknej
Stopieñ i zakres zainteresowania Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 tak¿e przez
literaturê piêkn¹, jest pochodn¹ wielu czynników: zmieniaj¹cego siê w okresach
historycznych stosunku w³adz krajowych, równie¿ regionalnych do tego zwyciêskiego
zrywu powstañczego, skromnoœci i powœci¹gliwoœci Wielkopolan w g³oszeniu swoich
wszechstronnych osi¹gniêæ, niewystarczaj¹cego popularyzowania oraz promowania (nie
tylko w œrodkach spo³ecznego przekazu) czynu militarnego, bêd¹cego owocem
wieloletniej pracy organicznej, pojmowanego jako coœ zwyczajnego - wynikaj¹cego ze
spe³nienia obywatelskiego obowi¹zku patriotycznego.
Oczywistym potwierdzeniem koniecznoœci szerszego propagowania i popularyzowania
znaczenia oraz idei Powstania Wielkopolskiego mo¿e byæ porównanie wielkoœci
powierzchni wystawienniczej, jak¹ dysponuje Muzeum Powstania Wielkopolskiego - 340
m2 z 3000 m2 bêd¹cymi w dyspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego, nie mówi¹c
ju¿ o œrodkach finansowych przeznaczonych na dzia³alnoœæ tych placówek muzealnych.
Zdumiewaj¹ce, ¿e II Rzeczpospolita, która tak wiele zyska³a w wyniku powstania, nie
wykaza³a szczególnego nim zainteresowania. St¹d te¿ nale¿y przywo³aæ zas³ugi Romana
Tadeusza Wilkanowicza, znakomitego miêdzywojennego poety i pieœniarza, wydawcy
pism satyrycznych, opisuj¹cego zwyczaje i obyczaje poznañskich przedmieœæ, powstañca
nazywanego bardem powstania wielkopolskiego. Potwierdzeniem wysokiego poziomu
artystycznego twórczoœci tego autora mo¿e byæ nastêpuj¹cy wiersz bez tytu³u:
*

*
*
Czemu tak serce 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 trzepocz¹,
Jakaœ myœl siê w nas rodzi szalona.
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…
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Wa¿ne znaczenie dla pe³nego poznania spuœcizny literackiej pisarza, w stopniu na jaki
zas³uguj¹ jego wybitne dokonania, maj¹ zapewne ksi¹¿ki wydane w serii „Wielkopolskie
mikrohistorie”, opracowane przez Izoldê Kiec „Utwory powstañcze” oraz „Satyra i
publicystyka”.
Dopiero w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia szerzej Powstaniem
Wielkopolskim zainteresowali siê literaci. Przyk³adem mo¿e byæ twórczoœæ poetycka i
prozatorska Eugeniusza Wachowiaka. Oryginalny pomys³ poetyckiego dialogu otwiera
patriotyczn¹ ksi¹¿kê „Powstañczym polem wiedzie œlad. O zbrojnym czynie ludu
wielkopolskiego 1918-1919 mow¹ wi¹zan¹ a gdzie trzeba proz¹”:
Paderewski:
Oto stan¹³em / w nadwarciañskim grodzie by jako pomost / pos³u¿yæ jednoœci / miêdzy
Warszaw¹ a Komisariatem.
Lud:
Przystojny pan, ten Paderewski, / …pyszne ma w³osy, sama grzywa / p³omienna chwieje siê
nad czo³em. / Muzyk to wielki, patriota / szal bia³y, d³ugi, peleryna.
Paderewski:
Ja jestem ponad / stronnic wszystkich spory, i tak do ¿adnej partii / nie nale¿ê…Jest dla mnie
naród / stronnictwem jedynym, / ojczyzna nasza / najwy¿szym wezwaniem.
Lud:
Sztandary przed nim pochylaj¹ / niby przed jakim baldachimem…Oni witaj¹ go w „Bazarze”
/ Korfanty, Seyda, ksi¹dz Adamski /.
Ksi¹¿ka jest poetyck¹ kronik¹ przebiegu Powstania Wielkopolskiego, nie tylko
w Poznaniu, ale tak¿e w wielu miejscowoœciach wielkopolskich, takich jak: Osieczna, ¯nin,
Szubin, Rynarzewo, Babimost, Nowe Kramsko, Kargowa, Mi³os³aw, a tak¿e
w Bydgoszczy.
Autorami znanych wierszy o powstaniu s¹ tak¿e: Maria Paruszewska („W
pierwsz¹ rocznicê wolnoœci”), Ryszard Danecki ( „Witaj jasnoœci”, „Wiwat! Poznaniacy” ), Ewa Najwer ( „Tryptyk powstañczy 1918-1919” ), Miros³awa Prywer
(„Cmentarz Zas³u¿onych Wielkopolan”), Józef Ratajczak ( „Obchód miasta 19181945” ), Marian W³oszkiewicz ( „Wiersz dla Poznania” ), Leon Bochenek
(„O czeœæ powstañcom, s³awa”), Pawe³ Kuszczyñski ( „Powstañcy Wielkopolscy”,
„Œwiat³o Ignacego Jana Paderewskiego”, „Œremskie refleksje”, „Córki Genera³a” ),
Boles³aw Karpiñski („Czeœæ i s³awa”), Stanis³aw Rybka ( „Marsylianka Wielkopolska” ), Wincenty Ró¿añski (wiersz bez tytu³u zaczynaj¹cy siê od s³ów: „to miasto
wybra³em ze stacji powietrza” ), £ucja Danielewska ( „Wigilia roku osiemnastego”
), Jerzy Przybecki ( „Iskra”, „Kamienna pamiêæ”, „£za powstañcza”, „1918 /
1919” ), Jerzy Grupiñski ( „Opowieœæ powstañca”, „Okiem ptaka”, „Rycerze
i szczury” ) i Lech Konopiñski ( „O Powstaniu Wielkopolskim opowieœæ” ).
Wiersz „Nalot Pniewskiego”, którego autor pos³uguje siê pseudonimem Marcin
Voight, opisuje akcjê odwetow¹ lotnictwa powstañczego, przeprowadzon¹ w styczniu 1919 roku, po zbombardowaniu przez Niemców poznañskiej £awicy:
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Od wschodu grzmot motorów jak pszczó³ kanonada,
wymgli³y siê ze s³oñca w pulsuj¹cym drganiu,
zawis³y nad Frankfurtem na ob³oków ramach
jak miecze - dwup³atowce - eskadra z Poznania.
Biel i czerwieñ szachownic rozla³y siê cieniem
po Odrze, murach domów, skacz¹ miêdzy nimi Wer kommt? Kto nadlatuje - nad niemieck¹ ziemiê?
Znad Warty zagoñczycy, powstañcy - mœciciele!
W furii, gniewie wolnoœci Polskê wykrawaj¹
no¿ycami dwup³atów w pruskim firmamencie za bomby na £awicy, co spad³y tam wczoraj,
za rugi, za Kulturkampf, niewoli udrêkê.
Schodz¹ nisko po ³uku, tn¹ dachy warkotem
- na ulicach jest chaos, t³um gapiów siê trwo¿y przelatuj¹ nad miastem w drodze do lotniska
i s³ychaæ bomb dudnienie - atak siê rozpocz¹³!
Z p³on¹cych ju¿ budynków obs³uga naziemna
samoloty wypycha, w jeden pocisk wpada,
podrywa go, rozsadza, toczy dymu ciemni¹
i powtarza ataki powstañcza eskadra.
Wybuchy siek¹ bruzdy i ogieñ goreje,
sycz¹ strzêpy hangaru, tl¹ siê iskr¹ krwaw¹,
frankfurcki aeroport zastyga w popiele,
bombowców przeciw Polsce st¹d ju¿ nie wyprawi¹.
Kazimierz Pluciñski (pseudonim Szymon Pigwa) jest autorem wiersza „Pamiêci Walentego Szyd³owskiego, szeregowca 6. Kompanii 55. pp”.
Urodzi³ siê 12 lutego 1901 roku w Swadzimiu. Uczêszcza³ do Gimnazjum im. œw. Marii
Magdaleny w Poznaniu. Wzi¹³ udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim, a nastêpnie wst¹pi³ do
1. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich, w sk³adzie którego walczy³ pod Lwowem. W 1926
roku ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Poznañskim. Wyda³ dwa tomy poezji, a jego
wiersze i felietony ukazywa³y siê w prasie miêdzywojennej.
By³ cz³onkiem zarz¹du, a nastêpnie wiceprezesem poznañskiego oddzia³u Zwi¹zku
Literatów Polskich. Wspó³organizowa³, odbywaj¹ce siê od 1934 roku w Pa³acu
Dzia³yñskich w Poznaniu, „Wieczory czwartkowe”. W latach 1935 - 1939 prowadzi³ cykl
audycji satyrycznych w poznañskiej rozg³oœni Polskiego Radia. By³ autorem radiowych
skeczy i humoresek, audycji podró¿niczych, cenionych s³uchowisk dla dzieci i m³odzie¿y,
radiowego teatru dla m³odzie¿y. Nadawa³ nawet 120 audycji radiowych rocznie.
Jego wielk¹ pasj¹ by³a turystyka. Wêdruj¹c samotnie dotar³ pieszo z Helsinek do ko³a
polarnego. Wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej jako porucznik rezerwy 70. Pu³ku
Piechoty. Walczy³ nad Bzur¹, ale ostatecznie trafi³ do niewoli sowieckiej. Zmar³ w obozie
w Starobielsku.
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W przytoczonym poni¿ej wierszu Kazimierz Pluciñski odwo³uje siê do swoich prze¿yæ
frontowych z czasów walk pod Lwowem wiosn¹ 1919 roku.
Tak siê dobrze nam razem milcza³o,
tak siê dobrze nic nie mówi³o,
tematów by³o tak ma³o,
bo taka dawna za¿y³oœæ.
Ja zwia³em od têpych logarytmów,
a Ty z pola uciek³eœ od gnoju,
ponurym zawo³a³ nas rytmem
g³uchy werbel dalekich wojen.
W zielonym salonie proboszcza
oleodruk „Bój pod Grochowem”
zakrzycza³ rzeczywistoœci¹
bagnetów trójwymiarowych.
I przez noc siê zmieni³y tematy,
naczelne problemy ¿yciowe,
skowyczenie klasycznych gramatyk
w granatów zmieni³o skowyt.
Karabiny maszynowe, jak z bicza,
trzaska³y opodal wiatraka,
i jak wieprz zarzynany zakwicza³
ranny wa³ach – i jak dziecko p³aka³.
Potem cisza styg³a w okopach
z zapachem niemytych mena¿ek
po kwaœnej kapuœcie i grochu…
Tyœ spa³ – ja drzema³em na stra¿y.
Dalekich kogutów pianie
tchnê³o wioskow¹ b³ogoœci¹
i cisza ros³a bez granic,
jak nowy gotycki koœció³.
Tajnym, magicznym znakiem
t³umi³a stuk karabinów
i rozkaz s³a³a armatom:
UWAGA…ogieñ zatrzymaæ…
Pomiêdzy liniami okopów
usnê³a pijana s³oñcem…
a¿ naraz któryœ wykropn¹³
do zas³uchanego zaj¹ca.
I zaraz cyka³ i œwista³
od boru front do wiatraków,
klafota³ tysi¹cem pysków
i maszynówkami zagdaka³.
Szrapnele siê w niebie rozwy³y,
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gwizda³y zjadliwe granaty,
piêæ stogów p³onê³o na ty³ach
i torf zajmowaæ siê zacz¹³.
Co Tobie wtedy siê sta³o
do dziœ nie mogê zrozumieæ,
czy by³eœ jeszcze zaspany,
czyœ mo¿e upi³ siê rumem?
Zerwa³eœ siê nagle z dziury
i mimo mojego wrzasku,
jak kot skoczy³eœ w górê,
pêdzi³eœ jak po omacku!
Ten pierwszy granat pad³ w wodê…
drugi rozora³ œciernisko…
trzeci pad³ w owies opodal…
czwarty tak nisko przeœwisn¹³…
A¿ z jêkiem pi¹tego granatu
z pleców Ci g³owê znios³o,
lecz jeszcze trzy kroki prosto
bieg³ trup bezg³owy po owsie –
…Jak Nike z Samotraki…
W ksi¹¿ce „Tajny rozkaz” Tadeusz Matraszek prezentuje m³odym czytelnikom obraz
Powstania Wielkopolskiego w Chodzie¿y. Dziêki ró¿norodnym œrodkom artystycznym,
zderza historiê sprzed 100 lat ze wspó³czesn¹ przygod¹ w formie inscenizacji szkolnej w sali gimnastycznej, wykonywanej przez uczniów, a tak¿e zmieniaj¹cym siê wizerunkiem dwunastoletniego Antka Polanowskiego – nieco krn¹brnego ucznia szko³y podstawowej staj¹cego siê najm³odszym bohaterskim powstañcem, który przekazuje bardzo wa¿ny meldunek dowódcy powstañczego oddzia³u w Chodzie¿y i walnie przyczynia siê do klêski niemieckich ¿o³nierzy. Ta opowieœæ, prezentuj¹ca interesuj¹co patriotyzm, mo¿e byæ atrakcyjna dla m³odzie¿y.
W nowelkach wzruszaj¹co zatytu³owanych przez Czes³awê Wolniewiczównê „Ze
strun rozedrganych” (wydanych w 1919 rokuw Poznaniu nak³adem autorki) ukazany zosta³ obraz szczególnych dla poznaniaków dni Bo¿ego Narodzenia w pamiêtnym roku
1918. Bohaterami nowelki zatytu³owanej „Staœka” s¹ trzynastoletni Antek oraz jego jedenastoletnia przyjació³ka Staœka, pochodz¹cy z biednych poznañskich rodzin. Oboje pragn¹
uczestniczyæ w wyj¹tkowych wydarzeniach (uroczystych mszach œwiêtych, przysiêdze powstañczych oddzia³ów z genera³em Józefem Dowbor-Muœnickim). Pragnienia Polaków
ujê³a autorka w piêknej frazie: teraz niem¹ dum¹ i jasnym b³yskiem w chorob¹ wymêczonych
oczach spogl¹da³a (Staœka) na rozpostarte ponad grodem Przemys³awa skrzyd³a or³a, które zda³y siê broniæ polskoœci Poznania. Tylko widok cesarskiej korony m¹ci³ jej nastrój uroczysty. I przysz³o jej na myœl pytanie, kto i kiedy j¹ str¹ci. G³êboko w pamiêci obojga postaci zapad³y s³owa
z przemówienia Ignacego Jana Paderewskiego: Niech ¿yje Polska piêkna, ludowa i sprawiedliwa.
Koñcowy fragment noweli „Staœka” uznawany za pierwszy tekst literacki o Powstaniu
Wielkopolskim opublikowa³ „Wielkopolski Powstaniec” z 1995 roku.
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Inna z nowel w wymienionym zbiorze przedstawia walkê kompanii powstañców
wielkopolskich, która wyzwala K³ecko oraz przychodzi z pomoc¹ w opanowaniu przez
Polaków dworca kolejowego w £opiennie (dok¹d zosta³y sprowadzone przez Niemców
posi³ki z Gniezna).
Arkady Fiedler w ksi¹¿ce „Mój ojciec i dêby”, bêd¹cej apoteoz¹ piêknej i zarazem
m¹drej przyjaŸni z ojcem Antonim – artyst¹, malarzem, entuzjast¹ Biblii, wielkim
mi³oœnikiem i znawc¹ przyrody (osobliwie dêbów rogaliñskich oraz motyli), dobrym
myœliwym i wêdkarzem, gorliwym obroñc¹ polskoœci, krzewicielem ¿ycia kulturalnego
w Wielkopolsce (wydawca i redaktor „¯ycia” i „Zdroju"), przywo³uje znacz¹ce postacie z
Powstania Wielkopolskiego, swoich przyjació³: poetê - barda powstania Romana
Wilkanowicza, pisarza Zenona Kosidowskiego, malarza Kazimierza Szmyta, Mieczys³awa
Rudzkiego (wiernego przyjaciela, który zgin¹³ w czasie odwrotu spod Kijowa),
Wincentego Wierzejewskiego, najniez³omniejszego bojownika o przysz³¹ sprawiedliw¹ Polskê,
Mieczys³awa Palucha, sprawuj¹cego komendê nad kompaniami S³u¿by Stra¿y i
Bezpieczeñstwa. Ca³a ówczesna bohema artystyczna Poznania by³a bliska pisarzowi z
powodu jej spotkañ w jego rodzinnym domu. Arkady Fiedler by³ cz³onkiem Komitetu
Wykonawczego Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Funkcjê
przewodnicz¹cego pe³ni³ Mieczys³aw Andrzejewski, zaœ komendantem zosta³ Wincenty
Wierzejewski, za³o¿yciel w 1912 roku poznañskiego harcerstwa (wtedy jeszcze
skautingiem nazywanego), artysta malarz, tak¿e i poeta.
W styczniu 1919 roku Arkady Fidler zosta³ adiutantem Zygmunta Wizy oraz
kierownikiem dzia³u organizacyjnego Dowództwa ¯andarmerii Krajowej, powo³anej
przez Naczeln¹ Radê Ludow¹ dla strze¿enia spokoju w wyzwalanych ¿ywio³owo
powiatach, w wiêkszej czêœci Wielkopolski.
W 100. rocznicê Powstania Wielkopolskiego ukaza³o siê III wydanie ksi¹¿ki biograficznej „Wincenty Wierzejewski. Dzia³aj, twórz i nie bój siê ¿ycia…” autorstwa Szymona D¹browskiego. Jej podtytu³ w pe³ni odpowiada znanemu przes³aniu Williama Blake'a – „Entuzjazm jest wszystkim”.
¯ycie Wincentego Wierzejewskiego (1889 – 1972), wype³nione wyj¹tkowymi pasjami
oraz bezprzyk³adnym oddaniem Polsce, jest tego oczywistym potwierdzeniem – okres
wszechstronnej walki o niepodleg³oœæ Wielkopolski (1912 – 1918), za³o¿enie poznañskiego harcerstwa, komendantura w Komitecie Jedenastu, za³o¿enie bojówki niepodleg³oœciowej o nazwie „Sêp”, organizacja werbunku dezerterów z pruskiego wojska do przysz³ych
powstañczych szeregów, dowództwo w Poznañskiej Kompanii Skautowej, która sprawnie
i bez jednego wystrza³u opanowa³a w nocy z 27 na 28 grudnia 1918 roku Fort „Grolman”, zdobywaj¹c karabinki, karabiny maszynowe oraz w znacznej iloœci granaty rêczne;
zainicjowanie kontaktu POWZP z POW dzia³aj¹cym na terenie Kongresówki (w tym tak¿e z wys³annikami Józefa Pi³sudskiego).
Wincenty Wierzejewski swoj¹ aktywnoœci¹ i dokonaniami dowiód³, ¿e nale¿y dzia³aæ
w ka¿dym momencie ¿ycia i w ka¿dych okolicznoœciach. Dos³u¿y³ siê zaszczytnego stopnia
podpu³kownika. Za odwagê i bezkompromisow¹ postawê by³ wielokrotnie odznaczany:
krzy¿em Virtuti Militari V klasy i czterokrotnie Krzy¿em Walecznych.
W okresie s³u¿by w odrodzonym Wojsku Polskim wyró¿ni³ siê wzorowym wype³nianiem obowi¹zków dowódcy kompanii, mia³ cenne osi¹gniêcia w szkoleniu wojskowym
oraz w wychowaniu patriotycznym m³odych kadr ¿o³nierskich.
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Swoje credo ¿yciowe zawar³ w s³owach, napisanych w prze³omowym momencie swego ¿ycia (25.09.1940 r.) w Szkocji, w czasopiœmie I Brygady Strzelców „Czata”, którego
by³ wspó³redaktorem:
Po³¹czyæ treœæ uczuæ z zimnym rozumowaniem, wnieœæ nasz wrodzony zapa³ do codziennej
pracy, aby siê nie marnowa³, lecz by³ trwa³ym motorem sta³ego naszego wysi³ku – oto nakaz,
dla Polaków aktualny po wszystkie czasy…
Musimy nauczyæ siê rozró¿niaæ, jakie w³aœciwoœci naszego charakteru s¹ dodatnie, a jakie
ujemne. Jakie idee nurtuj¹ce w nas s¹ zdrowe, wzmacniaj¹ce, a jakie nosz¹ w sobie zarodki s³aboœci i chorób, a zatem hamuj¹ lub wrêcz nawet powoduj¹ upadek…
Wraz z rozpoznawaniem i têpieniem w³asnych wad i s³aboœci winna iœæ w parze propaganda
pracy nad urabianiem w psychice naszej rozpoznawalnych i ustalonych w³asnych zalet oraz przyswajaniem sobie potrzebnych w walce nowych wartoœci. Chodzi nam bowiem o wykrzesanie
w psychice naszej tych walorów, które decyduj¹ o powodzeniu w walce nie tylko przez dnie, miesi¹ce, lata.
Te s³owa s¹ ci¹gle dla naszych rodaków aktualne. Wszystkie okresy ¿ycia Wincentego
Wierzejewskiego znamionuj¹ dwie przenikaj¹ce siê pasje: walka o niepodleg³oœæ i suwerennoœæ Polski oraz tworzenie ró¿norodnych dzie³ sztuki. Owocem rozwijanych talentów artystycznych by³y: obrazy olejne Autoportret, Warta nad morzem – Pla¿a na Westerplatte,
Boks na pla¿y – Pla¿a na Westerplatte, Boks na pla¿y II – Pla¿a na Westerplatte, Kobieta na
pla¿y – Pla¿a na Westerplatte, Portret Anny Janowskiej, Portret Stanis³awa Janowskiego, Ostatnia wieczerza (wg Leonarda da Vinci), Nad rzek¹, Klify, Dobosze; pastel Portret ¿ony (Ireny Janowskiej); technika mieszana Syn zabi³ ojca...; odrêczne ilustracje, rysunki na pocztówkach:
Piek³o – Archanio³ Micha³, pocztówki z czasów s³u¿by w wojsku pruskim: Poniatowski –
w stuletni¹ rocznicê zgonu ksiêcia 1813 – 1913, Kucharz, Wielkanoc, pocztówki skautowe
Spustoszony wojn¹ kraj – z zachêt¹: Na bezdomnych grosz swój daj, Bóg siê rodzi z tekstem:
Dawca ³aski, pokoju – idŸmy b³agaæ pomocy, koñca nêdzy i boju; trzy pocztówki propagandowe Ruchu Harcerzy – Obywateli wraz z has³ami patriotycznymi; Syrena plakat 1. Brygady Strzelców, projekt dyplomu nadania ryngrafu pami¹tkowego harcerzy z czasów walk
o niepodleg³oœæ 1912 – 1920 oraz rzeŸby Archanio³ Micha³, Pokrywka do chrzcielnicy, Anio³
– p³askorzeŸba, a tak¿e odznaka 55. Poznañskiego Pu³ku Piechoty w Lesznie – 1. Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich; odznaka 1. Brygady Strzelców – 1. Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, Ryngraf pami¹tkowy harcerzy.
Pe³ny tekst wiersza Wincentego Wierzejewskiego „Na widecie”, którego wartoœæ wysoko ceni³ Arkady Fiedler, zosta³ zamieszczony w broszurce „Wincenty, Jan i Maria Wierzejewscy” autorstwa Wawrzyñca Wierzejewskiego:
Nasi ju¿ legli trudami znu¿eni,
Snem twardym: zda siê, ¿e wszystko wymar³o;
Mnie los wyznaczy³ stra¿owaæ w oddali
Kêdy siê klinem orne pole wdar³o w g³¹b lasu.
Ogni nie by³o; nie by³o potrzeba,
Bo ogieñ wielki œwieci³ z krañców nieba,
Œl¹c swe promienie w lesiste tajniki;
A szczyty wzgórz w oddali to niby p³omyki wartowne.
Jakowyœ tragizm na obraz ten pada,
Odtwarza w duszy widziad³a mistyczne;
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Cz³ek posêpnieje, bo noc mu wykrada
S³onko, co z³oci nam pola pszeniczne i ¿ytnie.
Ciê¿ko schodzi dzieñ ze œwiata,
Mrok tajemnie wszystko kryje,
Zda siê, ¿e nam Bóg odlata,
Zda siê, ¿e g³os tr¹b zawyje,
By umarli wstali z g³usz
I pobiegli na s¹d dusz.
Szeptów i rozmów jest pe³na d¹browa,
Jakby olbrzymie siê zbudzi³y licha,
Lecz darmo chcieæ ich wyrozumieæ s³owa,
Taka to mowa zawi³a i cicha – zagrobna.
Cienie na ziemi i chmury na niebie,
Jakby wystraszyæ mnie chcia³y z widety,
Na niebie stada orle czy jastrzêbie,
Na glebie jakieœ potworne szkielety olbrzymów.
Skrwawione blaski, kryj¹c siê za globem,
Okry³y ziemiê mrokiem nieprzejrzystym,
I mnie sen morzy, wzrok staje siê mglistym.
A las wci¹¿ szepce jakby g³os za grobem w zachwycie.
Ciê¿ko schodzi dzieñ ze œwiata,
Mrok tajemnie wszystko kryje,
Zda siê, ¿e nam Bóg odlata,
Zda siê, ¿e g³¹b zawyje,
By umarli wstali z g³usz
I pobiegli na s¹d dusz.
Wybitnym prozatorskim piewc¹ zwyciêskiego czynu Wielkopolan sta³ siê Gerard
Górnicki. Powstanie dwóch jego powieœci poprzedzi³ ogromny wysi³ek: studiowanie pamiêtników powstañców i dzie³ historyków, odbycie wielu podró¿y do miejsc bitew i potyczek, spotkania z jeszcze ¿yj¹cymi powstañcami, zdobywanie wiedzy o obyczajach,
piosenkach i ¿artach wielkopolskich. Powieœci te oddaj¹ atmosferê Powstania Wielkopolskiego, wyraŸnie prezentuj¹ sylwetki jego uczestników. „Bitwa szala³a do wieczora”
jest ksi¹¿k¹ ukazuj¹c¹ akcje powstañców na froncie pó³nocnym (okolice ¯nina, Szubina,
Kcyni, Inowroc³awia). Autor dynamicznie opisuje walki: Walcie naprzód! krzykn¹³ wreszcie (Marceli Cieœlicki), ponios³a go nagle ¿¹dza zdobyczy, wskoczy³ przez otwór muru na wewnêtrzny dziedziniec, podniós³ praw¹ rêkê do góry, odwróci³ siê do ¿o³nierzy: – Za mn¹!...
Polacy zwrócili siê czo³em do nieprzyjaciela, w œniegu i mroku zaczê³a siê walka na szable i bagnety. Ranili siê, zabijali, umierali w popl¹taniu cia³, nóg, r¹k; krzyczeli, jêczeli, przeklinali, modlili siê.
Powieœæ „Mœciwoj i Anna Maria” utrzymana zosta³a w konwencji baœni. Piêkna i zarazem tragiczna jest mi³oœæ Mœciwoja i Anny Marii, która umiera powstañcz¹ œmierci¹. Oto
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wzruszaj¹cy obraz niepokojów i nadziei bohaterki: Bêdziemy mieli ³adne mieszkanie, lubiê
sprz¹taæ, trzymaæ czystoœæ, dobrze gotujê – Po chwili ni st¹d ni zow¹d rzek³a: – Myœlê, ¿e wojnê wygracie, musicie wygraæ. – Bóg raczy wiedzieæ, nie mówmy o tym. – Muszê byæ zawsze
m³oda i zgrabna. A ty nie masz ¿adnych pragnieñ? – z kobiec¹ czu³oœci¹ wraca³a do swoich marzeñ. W powieœci spotykamy charakterystyczny dialog: – Co bêdzie dalej? spyta³ Janus. –
A co ma byæ. Polska gdzieœ tam jest, my ¿yjemy, chwaliæ Boga.
Tak¿e w utworze dramatycznym „Poszli ci, którzy powinni” Gerard Górnicki podejmuje temat Powstania Wielkopolskiego.
Eugeniusz Paukszta zaj¹³ siê tematyk¹ powstania wielkopolskiego w powieœci „Pogranicze”, w której znajdujemy wiele interesuj¹cych wizerunków postaci oraz pejza¿e z pogranicza Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.
W ostatnich latach swego ¿ycia (latach 70. XX wieku) zacz¹³ pracowaæ nad planowan¹
od d³ugiego czasu powieœci¹ o powstaniu. Na jego apel w prasie, ¿e zbiera do niej materia³y, otrzyma³ setki dokumentów, fotografii, pieœni, relacji, listów, co œwiadczy³o o tym, ¿e jest
pisarzem szanowanym. Odwiedza³ miejsca bitew i potyczek, rozmawia³ z powstañcami.
Jednak pisanie tej ksi¹¿ki posuwa³o siê wyj¹tkowo wolno, pisa³ j¹ jak nigdy – z oporami i to
z wielu przyczyn: mo¿e nadmiaru wiedzy faktograficznej, nat³oku materia³ów, który nie
sprzyja wyobraŸni i tworzeniu literackiej fikcji (pogl¹d prezentowany w eseju Janusza Koniusza). Równoczeœnie z Bogdanem Porêb¹ mocowa³ siê ze scenariuszem filmu fabularnego o Powstaniu Wielkopolskim.
W opublikowanym szkicu ten znakomity pisarz, obarczony ró¿norodnymi zadaniami
(m. in. funkcj¹ prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, realizacj¹ zadañ w poznañskim oddziale Zwi¹zku Literatów Polskich, pisaniem artyku³ów publicystycznych do
czasopism, odpowiadaniem na niezliczon¹ iloœæ listów – tak¿e od swoich czytelników, co
poch³ania³o mu prawie tyle czasu co twórczoœæ literacka) napisa³:
Atak niemiecki trwa³. Oddzia³y powstañcze cofa³y siê od trzech godzin. Dolna i Górna Kargowa zajête zosta³y przez wroga. Swobodniej manewrowa³ teraz na linii od Sulechowa niemiecki
poci¹g pancerny. Na najbardziej wysuniêtym odcinku walczy³ jeszcze ze swoim plutonem Ofierski. Niemcy cofnêli siê. Goniec pêdzi³ z rozkazem. Zziajany by³. Ofierski skin¹³ g³ow¹, wpatrzy³
siê w szereg budynków Górnej Kargowej, obróci³ siê do swoich, rêk¹ wskaza³. – Jeszcze raz
ch³opcy!... Porucznik Szczeœniak ocenia³ sytuacjê. Tkwiæ tu nie by³o sensu. Rozkazy dowództwa
nakazywa³y organizacjê silnej obrony w Kopanicy. Trzeba by³o nad¹¿aæ. Da³ znak odwrotu. […]
Walczyli do koñca. Zdziesi¹tkowani doczekali siê jednak chwili, gdy nadesz³y posi³ki. Nieprzyjaciela do Kopanicy nie dopuszczono.
Wa¿n¹ dziedzin¹ piœmiennictwa o Powstaniu Wielkopolskim s¹ pamiêtniki i relacje powstañców. Warto wymieniæ choæby pamiêtnik Daniela Kêszyckiego „Z dni powstania wielkopolskiego” oraz wydan¹ w roku 2018 ksi¹¿kê Wojciecha Jedliny Jacobsona „Z ludem
wielkopolskim przeciw zaborcom”.
Ksi¹¿ka Tadeusza Beceli „Œwit nad Wart¹” jest opowieœci¹ z czasów Powstania Wielkopolskiego. Przedstawia moment wybuchu powstania, przebieg dzia³añ i walk w Poznaniu
i na froncie pó³nocnym. We XXII rozdziale powieœci „Wykonane zadanie” autor pisze:
Nadesz³a pierwsza niedziela stycznia. Wszystkie oddzia³y niemieckie poza szóstym pu³kiem grenadierów, zosta³y rozbrojone. Spodziewaliœmy siê, ¿e i oni w najbli¿szych godzinach opuszcz¹
miasto. Komendant Maciaszek zarz¹dzi³ w koñcu ich ewakuacjê…Przed po³udniem wróci³a do
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mnie grupa kapitana Kopy, która w nocy opanowa³a £awicê. Walka o lotnisko by³a krótka, kosztowa³a jednak powstañców dwóch zabitych i kilkunastu rannych.
Marian Turwid pisarz i malarz, w opublikowanej w wydawnictwie „Pomorze” w 1983
roku (wyd. 2 popr., wyd. 1 – 1969) powieœci „Dwie strony drogi”, na przyk³adzie Micha³a Wojciechowskiego ukazuje patriotyczne drogi Polaków – pocz¹wszy od szko³y powszechnej we Wrzeœni, kiedy niemiecki nauczyciel nie móg³ zmusiæ czternastoletniego
ucznia do zaœpiewania po niemiecku marsza, poprzez zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie, a na wygranej bitwie pod Monte Cassino skoñczywszy. Oto fragment dotycz¹cy przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania:
Ale wiem, ¿e od Bydgoszczy maszeruj¹ ju¿ oddzia³y Grenzschutzu… jutro mo¿e siê zacz¹æ. –
Czemu akurat jutro? – Bo jutro zatrzyma siê w Poznaniu Ignacy Jan Paderewski. Jedzie z oficerami misji alianckiej. Berlin domaga³ siê, aby z Gdañska jecha³ przez Toruñ – Aleksandrów, ale
Paderewski upar³ siê i jedzie przez Poznañ…
– Szkoda, ¿eœcie tego nie mogli widzieæ! – unosi³ siê nazajutrz konduktor Pacyñski przy bufecie w poczekalni dworcowej. Przyprowadzi³ przed chwil¹ nocny osobowy z Poznania. – Ludzie!
Co tam siê dzieje! Ca³e miasto kipi! I wszêdzie chor¹gwie! Polskie i alianckie! A na ulicach t³umy
jeszcze wiêksze ni¿ na Bo¿e Cia³o. I te tysi¹ce œwiec! Tysi¹ce pochodni!
Tradycyjnie powstañcze rocznice, szczególnie te znacz¹ce, staj¹ siê okazj¹ do przywo³ania pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim tak¿e w literaturze piêknej. Nie mog³o byæ inaczej
w 2018 roku, w którym przypad³a wyj¹tkowa 100. rocznica wybuchu powstañczego zrywu Wielkopolan. To w³aœnie w tym roku odby³y siê miêdzy innymi ogólnopolskie konkursy literackie: im. Romana Wilkanowicza, zorganizowany przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i poznañski oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich oraz na najlepsz¹ powieœæ zwi¹zan¹ z Powstaniem Wielkopolskim, zorganizowany przez Wydawnictwo Miejskie „Posnania”.
Na Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza nades³anych zosta³o 85
prac przez twórców z ca³ego kraju. W przes³anych tekstach dominuj¹cym tematem jest
prze¿ywanie dumy ze zwyciêskiego powstania oraz przes³ania i zadania dla wszystkich Polaków, wynikaj¹ce z niego na przysz³oœæ. Nades³ane prace oceni³o jury w sk³adzie: Pawe³
Kuszczyñski – przewodnicz¹cy, Magdalena Lipiñska – sekretarz, Jerzy Beniamin Zimny
i Katarzyna So³tysiak – cz³onkowie.
Nagrodê za wiersz bez tytu³u zaczynaj¹cy siê od s³ów to wcale nie by³a cicha noc jak w kolêdzie / czerwieñ na bruku murach / i œnieg w rêkawie zdoby³ Andrzej Sikorski. Autor ten,
w drugim nades³anym wierszu „Pod Kcyni¹”, przedstawi³ poetycki obraz walki o wyzwolenie miasta: …kiedy gadzina budzi œwit otwiera d³oñ / i nad ostrzem bagnetu sprawdza; / linia
¿ycia przecina najbli¿sze wzgórze.
Na uwagê zas³uguje tak¿e „Haiku powstañcze”, wyró¿niony wiersz Jerzego Piliszewskiego: Pada – ziemia siê staje / Bia³o-czerwona. / Bohdan Hulewicz / Ziemia wezwa³a. / Ubra³
wojskow¹ czapkê. / Od³o¿y³ pióro.
Autorem oryginalnego tekstu „Powstanie Wielkopolskie po naszymu”, napisanego
w gwarze wielkopolskiej, jest Micha³ Lipiecki: Powstañcy na ulicach dzielnie walczyli / niejeden
fort w Poznaniu zdobyli / Po mieœcie jeszczyg herody lata³y / jak nad £awicum ju¿ trzepota³y / fany nasze bia³o-czerwone / Ju¿ miasto Poznañ oswobodzone.
Barbara Kêsicka-Lempka we „Mszy w rocznicê Powstania” ukaza³a swoje prze¿ycia,
kiedy by³a szeœcioletni¹ dziewczynk¹: Jeszcze oczy sklejone snem / a ju¿ stojê w ch³odnym wnê-
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trzu Fary ma³a dziewczynka w czerwonym bereciku / z tatusiem za rêkê. Przy o³tarzu ze sztandarami posiwiali powstañcy.
Dominik Górny w trzeciej czêœci „Tryptyku pamiêci Powstania Wielkopolskiego” zawar³ wa¿ne wskazanie: Franciszek Ratajczak / poleg³ jako pierwszy / Od faktu jak d³ugo ¿yjesz
/ wa¿niejsze to / jako kto odchodzisz na drug¹ stronê pamiêci.
Jury konkursu nagrodzi³o te¿ opowiadanie Salomei Prauziñskiej za wzruszaj¹cy opis Wigilii i Pasterki 1918 roku: Najbardziej urokliwy dzieñ w ca³ym roku. Dziel¹c siê op³atkiem wszyscy mieliœmy ³zy w oczach… Jak bêdzie, jaka czeka nas przysz³oœæ, co bêdzie z Polsk¹ i Wielkopolsk¹ i czy, je¿eli Tata pójdzie walczyæ, nastêpne œwiêta spêdzimy na pewno w tym gronie…
Nagrodzona zosta³a równie¿ powieœæ „Trzy œwiaty ze zwyciêsk¹ baranic¹” El¿biety
Stankiewicz-Daleszyñskiej, wybitnej poznañskiej pisarki. Jest to ksi¹¿ka prezentuj¹ca typ
prozy artystycznej, barwnie ukazuj¹ca rzeczywistoœæ powstañcz¹ w Opalenicy i Grodzisku
Wielkopolskim. Ukazuje wiele postaci zwi¹zanych bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio z Powstaniem Wielkopolskim, szczególnie kobiet zajmuj¹cych siê aprowizacj¹ dla powstañców, jak równie¿ uczestników walk na froncie zachodnim. Autorka umiejêtnie wplata
przes³ania odnosz¹ce siê do czasów wspó³czesnych. Zaprezentowa³a ró¿norodnoœæ jêzyka, jakim pos³ugiwali siê bohaterowie powieœci, gwary wielkopolskiej nie wy³¹czaj¹c.
Plon konkursu im. Romana Wilkanowicza, zawieraj¹cy nagrodzone, wyró¿nione i zakwalifikowane do druku teksty zaprezentowa³o Wydawnictwo Miejskie „Posnania”
w ksi¹¿ce „S³owo syci pamiêæ”, wydanej w grudniu 2019 roku.
Opowieœæ graficzn¹ o Powstaniu Wielkopolskim, zatytu³owan¹ „Dziœ Powstanie” opublikowa³y w 2018 roku oficyny wydawnicze Media Rodzina Sp. z o. o. oraz Wydawnictwo
Miejskie „Posnania”. Autorami tego komiksu s¹ Witold Tkaczyk – pomys³odawca i autor
scenariusza oraz Tomasz Tomaszewski – autor rysunków i projektu ok³adki. Równie¿
ksi¹¿k¹ skierowan¹ do dzieci jest „A u nas powstanie!” autorstwa Magdaleny Podbylskiej
z rysunkami Katarzyny Bukiert. Jest to opowieœæ o powstaniu, wpisana w losy poznañskiej
rodziny Grzeœkowiaków. W powieœci Piotra Bojarskiego „Cwaniaki” natomiast ukazane
zosta³y losy autentycznych i fikcyjnych postaci, z powstaniem w tle.
Jury konkursu „Rozwa¿ni i romantyczni. Spojrzenie 100 lat póŸniej”, na który wp³ynê³o 20 utworów, przyzna³o nagrodê Bart³omiejowi Marcinkowskiemu za powieœæ „Hotel”.
Autor nagrodzonej ksi¹¿ki ze swad¹ prezentuje portrety przywódców Polski, ciekawie
opowiada o losach Polaków pochodz¹cych z trzech zaborów, ukazuje wybuch powstania,
ludzkie dramaty, cierpienie i œmieræ. Jest w tej powieœci obecna równie¿ gor¹ca mi³oœæ,
gdy¿ – co jest rzecz¹ naturaln¹ – m³odzi ludzie nie mog¹ swojego ¿ycia wype³niaæ wy³¹cznie walk¹: – Chcia³abym, ¿ebyœ to mnie pokocha³ jak tamt¹. ¯eby skrzyd³a, o których mówi³eœ,
odros³y, a ty znów lata³. – Mocno przytuli³a siê do niego, opieraj¹c ca³ym ciê¿arem. Pomimo grubego koca poczu³ sprê¿yst¹ miêkkoœæ jej piersi. Znów j¹ poca³owa³. Odsun¹³ koc i przykry³ nim
oboje. Dziewczyna poda³a mu kieliszek. Wypili. Kiedy ich usta znów siê spotka³y, wci¹¿ czuli gorzkawo – cierpki smak alkoholu. – ChodŸmy st¹d.- Wsta³ i uniós³ dziewczynê na rêkach. Kilka
sekund póŸniej byli ju¿ w sypialni. Po³o¿y³ j¹ na ³ó¿ku.
– Wygl¹dasz naprawdê ¿a³oœnie. – Patrzy³a na Karola. – Zdejmij tê koszulê.
B³agam.- Dobrze. – Zrobi³ krok w stronê wy³¹cznika œwiat³a.
– Nie. Nie gaœ. Chcê ciê widzieæ.
– Dobrze – powtórzy³. Patrzy³ na ni¹, jak wstaje, powoli zdejmuje sukienkê, stanik, majtki
i wyci¹ga w jego stronê szczup³e ramiona. Zamkn¹³ oczy. Chcia³ tylko czuæ jej ciep³o, dotyk, ka¿-
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dy skrawek cia³a, ka¿d¹ chwilê, gdy by³a jego, jakby przesz³oœæ nie istnia³a.
Bohater powieœci Konrad Ska³ecki uosabia przes³anie konkursu „Rozwa¿ni i romantyczni 100 lat póŸniej” – jest to odwa¿ny, a zarazem rozwa¿ny, profesjonalny komandos, który godnie i z wyj¹tkowym zaanga¿owaniem, s³u¿y sprawie powstania.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e 100. rocznica zwyciêskiego zrywu Wielkopolan zosta³a godnie
uczczona dokonaniami literatury piêknej. Trzeba jednak w przysz³oœci d¹¿yæ do tego, by
wiedzê o pe³nych chwa³y i m¹droœci czynach wielkopolskich powstañców oraz o znaczeniu Powstania Wielkopolskiego dla ca³ej Polski, posiedli w znacznie wiêkszym zakresie
wszyscy Polacy, i to nie tylko ci starsi, ale tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – m³odzi. Wielkie znaczenie ma s³owo, napisane, wypowiadane, a szczególnie czytane; bowiem syci ono
pamiêæ, jest trwalszym noœnikiem wiadomoœci ni¿ ¿elazo (które rdzewieje), kamieñ (który
kruszeje) i drewno (które próchnieje).
Na koniec nale¿y dodaæ, ¿e Powstanie Wielkopolskie w literaturze piêknej nie jest tematem zamkniêtym, ¿e pojawiaj¹ siê i bêd¹ pojawiaæ nadal nowe utwory o tym unikatowym czynie Wielkopolan, w którym zrealizowane zosta³y za³o¿one cele i ¿e ca³a wartoœciowa twórczoœæ piœmiennicza o tym zwyciêstwie, nie jest jeszcze odkryta i ogó³owi znana.
Autor jest cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Literatów Polskich oraz cz³onkiem Zarz¹du G³ównego TPPW.
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Pawe³ Kuszczyñski
Córki Genera³a
Szlachectwo szlachetnoœci¹ ¿ycia potwierdzane,
otwarte jak prawdziwy uœmiech dziecka.
W Katyniu sowieccy siepacze nie ulêkli siê
liczby jeden, morduj¹c podporucznik Janinê,
jedyn¹ kobietê, dumn¹ potomkiniê Ikara,
nazywan¹ przez wspó³braci skradzionego jutra,
wspania³¹ lotniczk¹.
Kwietniowy œwit rozerwa³y strza³y w ty³ g³owy,
œciszony gniew sublimacj¹ godnoœci pokoleñ.
W muzyce fortepianu Agnieszka odnajdywa³a
ukojenie, bogac¹c swoj¹ wra¿liwoœæ.
Wartoœci wyniesione z rodzinnego domu w Lusowie,
bêd¹cego matecznikiem patriotyzmu,
wskazywa³y na piln¹ walkê o utracon¹
niepodleg³oœæ Ojczyzny.
Za przynale¿noœæ do organizacji o symbolicznej
nazwie „Wilki” trafi³a na Pawiak,
z którego gestapowcy nie pozwolili
¿adnemu Polakowi wyjœæ z ¿yciem,
koñczonym rozstrzeliwaniem w Palmirach.
Spolegliwa ziemia przyjmuje bohaterki,
otwieraj¹ siê zbiorowe mogi³y
dla chwilowej niepoznaki.
Nie zagubi³y siê ich cielesne rêkopisy.
Dwaj ludobójcy przeœcigali siê w zadawaniu
barbarzyñskich tortur,
nie wiedzieli, ¿e nie mo¿na pokonaæ ducha
cz³owieka, zabraæ mu pragnienia wolnoœci,
Boga skasowa³y ich rewolucje.
Dwie m³ode kobiety o rodzimych imionach,
swoim ¿yciem i œmierci¹ z przes³aniem Polski,
godnie wype³ni³y testament ojca –
Józefa Dowbora Muœnickiego,
dowódcy zwyciêskiej epopei Wielkopolan.
Dla wielu poszukuj¹cych sensu istnienia
Jutrzenk¹ siê sta³y.
Pozosta³o po nich s³owo, które syci pamiêæ
oraz p³omieñ, który nie zgaœnie.
29 marca 2010
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Zdzis³aw Koœciañski

Nowoœci wydawnicze o Powstaniu Wielkopolskim…
Historyczne wydarzenia zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 nadal
znajduj¹ szerokie odbicie w publicystyce i literaturze, szczególnie tej o zasiêgu regionalnym.
Poniewa¿ jednak zdecydowana wiêkszoœæ wydawnictw jest w kraju ma³o znana i raczej niedostêpna, st¹d celowe wydaje siê jej zaprezentowanie. Oczywiœcie, przedstawione w niniejszym szkicu pozycje wydawnicze nie wyczerpuj¹ ca³ego dorobku wydawniczego w tym zakresie. Przywo³am jedynie te pozycje, z którymi mia³em mo¿liwoœæ zapoznaæ siê bli¿ej.
100–lecie Bitwy Warszawskiej, do której przylgnê³o miano „cudu nad Wis³¹” zaowocowa³o pozycjami przypominaj¹cymi rok 1920 i odniesione przez polsk¹ armiê zwyciêstwo. Wœród tych pozycji ksi¹¿ka „Powstañcy wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, pod redakcj¹ Bogus³awa Polaka, Tom XVI, Poznañ 2019 wyró¿nia siê nie tylko poziomem refleksji historiograficznej, ale i bogat¹ zawartoœci¹ biogramów uczestników wojny polsko – bolszewickiej, których droga wiod³a przez
udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Tom XVI opracowania Powstañcy wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 jest form¹ uczczenia
przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 stulecia zwyciêskiej wojny polsko- bolszewickiej.
Czterdziestu szeœciu autorów (Piotr S. Adamczewski,
Jan Basiñski, Piotr Bauer, W³odzimierz Becker, Zenon
Dykcik, Antoni Fornalski, Ludwik Gomolec, Piotr Hojka,
Piotr Jakuboszczak, Micha³ Jakubowicz, Tadeusz Jeziorowski, Zenon JóŸwiak, Ewa Kabat, Marian Kalinowski,
Maria Kamiñska, Janusz Karwat, Szymon Konieczny, Tomasz Koœciañski, Zdzis³aw Koœciañski, Kazimierz Krawiarz, Tomasz Kwieciñski, Waldemar £azuga, Jaros³aw
T. £o¿yñski, Jaros³aw £uczak, Grzegorz £ukomski, Tadeusz Musia³, Witold Omieczyñski, Bogus³aw Polak, Irmina
Polak, Eustachy Rakoczy ZP, Marek Rezler, Grzegorz
Roczek, Piotr Stachecki, Aleksandra Stanis³awska, Piotr
Stawecki, Hieronim Szatkowski, Eugeniusz Œliwiñski,
Wojciech Œmigielski, Barbara Tomkowiak, Eligiusz Tomkowiak, Ewelina Tomkowiak, Malwina Tomkowiak,
Wawrzyniec Wierzejewski, Bogumi³ Wojcieszak, Marian WoŸniak) przedstawi³o 162 biogramy. Dodajmy, ¿e w wydawnictwie tym, do tomu
piêtnastego, zamieszczono 2935 sylwetek powstañców, w tym wielu dowódców ró¿nych
szczebli.
Autorzy koncepcji i opracowania tomu XVI – Zdzis³aw Koœciañski i Bogumi³ Wojcieszak – starali siê zawrzeæ w nim biogramy przedstawicieli o ró¿nych rodzajach zas³ug i ró¿nych stopniach wojskowych, tak¿e tych, którzy zginêli w walkach i zmarli z powodu odniesionych ran. Ze wzglêdu na ograniczenia objêtoœciowe wydawnictwa, podstawowym pro-
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blemem by³o ustalenie zasady doboru hase³. „S³ownik” s³u¿yæ ma bowiem nie tylko profesjonalistom, ale tak¿e najm³odszemu pokoleniu i pe³niæ funkcjê informacyjn¹, poznawcz¹
i wychowawcz¹. Cyklicznie wydawany przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 s³ownik „Powstañcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919”, pozycje takie jak: „S³ownik biograficzny
powstañców wielkopolskich 1918-1919” (pod red. A. Czubiñskiego i B. Polaka, Poznañ
2002), „Dowódcy Powstania. Z³ota Ksiêga Chwa³y Powstania Wielkopolskiego” (wybór
i opracowanie P. Koœciañski, Z. Koœciañski, Poznañ 2018) oraz informacje biograficzne na
stronie internetowej Instytutu Pamiêci Narodowej maj¹ byæ inspiracj¹ do podejmowania
dalszych prac biograficznych oraz s³u¿yæ popularyzacji wiedzy historycznej.
Czêœæ biogramów zosta³a opracowana przez zawodowych historyków, pozosta³e s¹
dzie³em pasjonatów tego okresu w dziejach naszego kraju. W tomie XVI znalaz³y siê biogramy powstañców wielkopolskich oraz organizatorów Wojsk Wielkopolskich, uczestnicz¹cych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Legendê tego czasu tworzyli nie tylko
wodzowie naczelni, dowódcy ni¿szego szczebla, ale tak¿e proœci ¿o³nierze. Przedstawieni
w nim zostali m. in.: W³adys³aw Anders (1892-1970), Henryk Bigoszt (1895-1971), Ludwik Bociañski (1892-1970); Ignacy Busza (1880-1920), Stefan Stanis³aw Seweryn Chos³owski (1889-1954), Kazimierz Ci¹¿yñski (1894-1951), Pawe³ Kazimierz Cyms (18941949), Filip Stanis³aw Dubiski (1860-1919), Stanis³aw Jakubowicz (1897-1972), Anatol
Kêdzierski (1880-1964), Lucjan Kêdzierski (1881-1919), Bronis³aw Brunon Edmund
Kirchner (1885-1946), Daniel Konarzewski (1871-1935), Andrzej Kopa (1879-1956),
Zygmunt £akiñski (1892-1961), Stefan Szczepan £ukowicz (1894-1941), Gustaw Macewicz (1879-1937), Micha³ Milewski (1875-1935), Jan (Namys³ 1882-1942), Kazimierz
Nie¿ychowski (1892-1987), Wincenty Odyniec (1865-1952), Zdzis³aw Or³owski (18921982), Aleksander Pajewski (1879-1926), Gustaw Paszkiewicz (1893-1955), Wiktor
Pniewski (1891-1974), Leon Prauziñski (1895-1940), Kazimierz Raszewski (18641941), Franciszek Rataj (1894-1958), W³adys³aw Sczaniecki (1869-1942), Stanis³aw Sikora (1896-1920), Stanis³aw Siuda (1880-1945), Julian Stachiewicz (1890-1934), Strehl
W³adys³aw (1857-1928), Arnold Szyling (1894-1920), Bernard Œliwiñski (1883-1941),
Stanis³aw Taczak (1874-1960), Stanis³aw Lucjan Thiel (1881-1943), Stanis³aw Tomiak
(1894-1975), Ireneusz Wierzejewski (1881-1930), Wincenty Wierzejewski (18891972), Julian Wilkans (1886-1942), Alfons Marian Wojtkielewicz (1885-1940), Jan Wroczyñski (1876-1945), Józef Wróblewski (1879-1920), Micha³ Zabdyr (1880-?), Mateusz
Jerzy Zab³ocki (1887-1939), W³adys³aw Zakrzewski-Wyskota (1894-1982), Kazimierz
Zenkteler (1884-1955).
Od wydania pierwszego numeru rocznika „Wielkopolski Powstaniec” minê³o w 2019
roku 25 lat. O jego roli decyduje przede wszystkim zasiêg jego oddzia³ywania, a oddzia³ywanie to mo¿na zmierzyæ iloœci¹ artyku³ów i wysokoœci¹ nak³adu. W miarê up³ywu lat poszerza³ siê kr¹g czytelników, obejmuj¹c z czasem przedstawicieli ró¿nych warstw i grup
spo³ecznych. Przewodnicz¹cy Zespo³u Redakcyjnego „Wielkopolskiego Powstañca”, Stefan Bar³óg refleksyjnie napisa³ we wstêpie do numeru 25, m. in.: Minê³y wielkie obchody rocznic historycznych o szczególnym znaczeniu dla naszego narodu i pañstwa: 100. rocznica odzyskania niepodleg³oœci i 100. rocznica zwyciêskiego Powstania. Wielkopolskiego. Wa¿n¹ rolê
w tych obchodach odegra³o Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego wraz z rodzinami
uczestników powstania. Rocznice obchodziliœmy uroczyœcie i godnie, jak przysta³o na ich wyj¹tkowoœæ, z honorami i du¿ym szacunkiem dla naszych przodków. Dla nas, dzia³aczy TPPW, wa¿nymi s¹ jeszcze dwie inne rocznice, oczywiœcie nie tej rangi co wy¿ej wymienione, ale znacz¹ce dla
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idei popularyzowania wiedzy i pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim: 30. lecie powstania naszego Towarzystwa i 25. lecie rocznika „Wielkopolski Powstaniec „.
W numerze z 2019 roku ukaza³y siê m. in. artyku³y:
Marka Rezlera Powstañcze boje cz. 2. Po³owa stycznia – po³owa lutego 1919 r.; Tomasza Koœciañskiego, Obchody pierwszej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; Bogus³awa Polaka, Micha³a Polaka, Londyñskie obchody Powstania
Wielkopolskiego 1963 -1989 (cz. 2); S³awomira £aniewskiego, Wojciecha Zawadzkiego, Powstanie Wielkopolskie w regionie bydgoskim. Refleksje 100. lat póŸniej; Marka K. Jeleniewskiego Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego;
Danuty Waksberg „Kcynia” œpiewaj! Wspomnienie o powstañcach wielkopolskich; Zbigniewa Pilarczyka Stanis³aw Powalisz
– harcerz, artysta, cz³owiek czynu; Sebastiana Tauera Bój pod Murowañcem; Paw³a Kuszczyñskiego Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego w polskiej prasie; tego¿ Konferencja
o udziale ziemiañstwa w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919; Zdzis³awa Koœciañskiego Refleksyjnie o nowoœciach wydawniczych przy okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego; Wawrzyñca Wierzejewskiego Skwer Skautów Powstañców Wielkopolskich; Krzysztofa Czajki „Nie ma pana nad u³ana i broni nad lance”... O szkolnej grupie rekonstrukcyjnej; Iwony Kowalskiej Nadanie imienia Powstañców Wielkopolskich i sztandaru Szkole Podstawowej
w Ryczywole; Karola Przes³awskiego Rada M³odzie¿owa Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego; Piotra Wojtczaka Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
w Wielkopolsce; Hanny Pietraszko – Berlin Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
w województwie kujawsko – pomorskim; Jerzego Przybeckiego 100. lecie Powstania Wielkopolskiego w Oddziale Lubuskim TPPW; tego¿ Boles³aw Wytrykus i Miros³awa Grzêdowskiego
Marian Jakubowicz.
Na podstawie rodzaju i treœci zamieszczonych artyku³ów trzeba stwierdziæ, ¿e „Wielkopolski Powstaniec” spe³nia swoje zadanie. Jest pomocny w przypominaniu i przybli¿aniu dziejów Powstania Wielkopolskiego, zw³aszcza w przypadku mniej znanych faktów, sylwetek
powstañców, a tak¿e wszystkiego, co w literaturze, sztuce i dzia³aniach spo³ecznych zosta³o poœwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu.
„S³owo syci pamiêæ” to tytu³ pracy zbiorowej pod redakcj¹ Paw³a Kuszczyñskiego, wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Miejskie wraz z Towarzystwem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Oddzia³em Zwi¹zku Literatów Polskich w Poznaniu. Pawe³ Kuszczyñski napisa³ w niej m. in.: Wœród wielu ró¿norodnych dokonañ realizowanych przez
Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 dla godnego uczczenia 100. rocznicy zwyciêskiego zrywu Wielkopolan by³o zorganizowanie wspólnie z Poznañskim Oddzia³em
Zwi¹zku Literatów Polskich Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romana Wilkanowicza
– poety, uczestnika, nazywanego bardem Powstania Wielkopolskiego. Zgodnie z regulaminem
konkurs zosta³ poœwiêcony dziejom, wartoœciom i tradycji Powstania. (…) Na konkurs nades³anych
zosta³o 85 prac, w tym 67 wierszy, 17 opowiadañ i jedna powieœæ. Autorami byli doœwiadczeni
adepci sztuki s³owa. Liczba nades³anych utworów mo¿e nie jest imponuj¹ca, nale¿y jednak mieæ
na uwadze fakt, ¿e w tym samym czasie organizowane by³y podobne konkursy przez inne instytucje i – cokolwiek by powiedzieæ – z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Nale¿y stwierdziæ, ¿e
jakoœæ wiêkszoœci nades³anych na konkurs tekstów by³a wysoka; zatem mo¿na przyj¹æ, ¿e nie
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iloœæ, ale jakoœæ zdecydowa³a o wartoœci naszego przedsiêwziêcia. Potwierdzony zosta³ ogólnopolski zasiêg konkursu, jego
uczestnicy bowiem mieszkaj¹ nie tylko w miejscowoœciach wielkopolskich, ale m. in. tak¿e w Krakowie, Nowej Hucie, P³ocku,
Szczecinie, Wieliczce, Warszawie, Zabrzu. Mo¿emy odczuwaæ
satysfakcjê, ¿e konkurs sta³ siê inspiracj¹ twórcz¹ dla podjêcia tematyki Powstania przez autorów. Potwierdza to treœæ prac konkursowych, ich emocjonalny stosunek do bohaterów Powstania
oraz jego znaczenia – nie tylko dla Wielkopolski, ale i dla odrodzonej Rzeczypospolitej. W przekazanych na konkurs tekstach
dominuj¹cym tematem jest prze¿ywanie dumy ze zwyciêskiego
Powstania, które zrealizowa³o za³o¿one cele, a tak¿e przes³ania
i zadania dla wszystkich Polaków wynikaj¹ce na przysz³oœæ.
Warto podkreœliæ, ¿e tak postrzegaj¹ znaczenie Powstania tak¿e autorzy najm³odszego pokolenia.
W tej niecodziennej ksi¹¿ce znalaz³y siê wyró¿nione utwory takich autorów jak: Maksymilian Bart Koz³owski, Hanna B¹czkiewicz, Dominik Górny, Aleksandra Helwich, Barbara
Kêciñska-Lempka, Micha³ Lipiecki, Bogdan Nowicki, Anna Piliszewska, Jerzy Piliszewski,
Salomea Prauziñska, Andrzej Sikorski, El¿bieta Stankiewicz-Daleszyñska. Ostatnia z wymienionych, nagrodzona autorka przedstawi³a powieœæ „Trzy œwiaty ze zwyciêsk¹ baranic¹...,” która prezentuje wysoki poziom prozy artystycznej, barwnie przedstawiaj¹cej rzeczywistoœæ powstañcz¹ w Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim.
Obszerna i wartoœciowa publikacja Jerzego Pietrzaka „Powstañczy Ostrów w powstañczej Wielkopolsce 1918-1919” (Ostrów Wielkopolski 2019), zaopatrzona zosta³a
w przedmowê biskupa Juliana Wojtkowskiego.
Jerzy Pietrzak to historyk, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wroc³awskiego, mieszkaj¹cy w Ostrowie Wielkopolskim. Bra³ udzia³ w seminariach historyków Powstania Wielkopolskiego prowadzonych przez prof. dr. hab. Zdzis³awa Grota w Koœcianie. Jest autorem publikacji z dziejów Wielkopolski w XIX i XX w. Wiele artyku³ów adresowa³ do masowego czytelnika, drukowane by³y w pismach poznañskich i warszawskich
oraz w „Gazecie Ostrowskiej”. Ma wiele zas³ug dla propagowania powstañczej tradycji
w po³udniowej Wielkopolsce. Biskup Julian Wojtkowski,
syn profesora Andrzeja Wojtkowskiego (1891-1975), historyka oraz powstañca wielkopolskiego, uczestnika poznañskiej odsieczy Lwowa pisze w recenzji: Ksi¹¿ka „Powstañczy Ostrów w powstañczej Wielkopolsce 1918-1919”
pozwoli³a mi zrozumieæ, jak wielkie znaczenie dla udzia³u
w powstaniu mia³o samokszta³cenie Towarzystwa Tomasza
Zana. Wspomina kolegów swego ojca, wybitnych uczestników Powstania Wielkopolskiego. Na zakoñczenie przedmowy dodaje, ¿e autor ksi¹¿ki „Powstañczy Ostrów w powstañczej Wielkopolsce” powiedzia³ mu, ¿e byæ mo¿e ksi¹¿ka jest „za dok³adna”, a dalej stwierdza: Tymczasem mój Ojciec zawsze mówi³, ¿e praca mo¿e byæ dok³adna, albo niedok³adna. Nie mo¿e byæ za dok³adna! Autor ma charyzmat,
o którym na pró¿no marzy³, wybitny poznañski mediewista,
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prof. Kazimierz Tymieniecki – napisaæ „ksi¹¿kê do czytania”. Pisa³ bardzo m¹drze, ale w sposób bardzo trudny dla czytelnika. Prof. Jerzy Pietrzak pisze m¹drze, a „Powstañczy Ostrów” czyta siê jednym tchem.
Ksi¹¿ka Eugeniusza Œliwiñskiego „Po³udniowo-zachodnia Wielkopolska w powstaniu
1918/1919 roku” (Leszno 2019) to synteza przybli¿aj¹ca wydarzenia kluczowe, okreœlaj¹ce rolê Grupy „Leszno” w procesie odzyskiwania niepodleg³oœci. Publikacja wydana przez Archiwum Pañstwowe
w Lesznie sk³ada siê z dwóch g³ównych czêœci. Czêœæ pierwsza zawiera szeœæ rozdzia³ów. W trzech pierwszych autor
opisuje sytuacjê zwi¹zan¹ z narastaniem d¹¿eñ narodowowyzwoleñczych, sytuacjê polityczn¹ w zaborze pruskim po wybuchu rewolucji w Niemczech i zawieszeniu dzia³añ wojennych oraz rozwój sytuacji w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce do 7 stycznia 1919 roku. Kolejne trzy rozdzia³y przedstawiaj¹ kszta³towanie siê frontu po³udniowo-zachodniego,
zawarcie rozejmu i sytuacjê na froncie od 28 lutego do 28
czerwca 1919 roku. Czêœæ drug¹ publikacji wype³niaj¹ materia³y Ÿród³owe (zdjêcia, dokumenty, druki ulotne, muzealia,
materia³y prasowe) zamieszczone w bogatym wyborze. Ponadto ksi¹¿ka zawiera bibliografiê i indeks osobowy.
Du¿¹ wartoœæ maj¹ publikacje Biblioteki Kórnickiej. „Powstanie wielkopolskie
1918/1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (antologia dla celów dydaktycznych, oœwiatowych i edukacyjnych). T. I (Kórnik 2019) – ze s³owem wstêpnym Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; wybór i opracowanie £ukasz Jastrz¹b – zawiera opracowania popularnonaukowe: Ignacego Andrzejewskiego Po³udniowo-Zachodnia Wielkopolska w Powstaniu 1918/19, tego¿ T zw. Komisja Wojskowa w Poznaniu w dobie przygotowañ do
Powstania Wielkopolskiego 1918/19, tego¿ Wstêpna organizacja Frontu Po³udniowo-zachodniego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19. (Sukces organizacyjny oœrodków myœli wojskowej
Gostynia, Koœciana i Œmigla), tego¿ Zbrojna inicjatywa Dru¿yn Skautowych Po³udniowo-Zachodniej Wielkopolski w Powstaniu 1918/19 i Kazimierza Krawiarza Udzia³ kompanii kórnickiej
w powstaniu wielkopolskim, a tak¿e wspomnienia: Stanis³awa Adamskiego Sprawy niepodleg³oœci polskiej (fragm.), Franciszka Andrzejewskiego Wspomnienia mego ¿ycia (fragm.), Ignacego Andrzejewskiego Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918/19 na froncie „Grupy Leszno” (fragm.), Henryk
Bartoszka Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
1918/19 r., Tadeusza Bednarskiego Wspomnienia z udzia³u
w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r., Marii Bociañskiej-Radomskiej Garœæ wspomnieñ z Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 r. na odcinku pleszewskim, Walentego Brylczaka
¯yciorys i moje pamiêtniki i wspomnienia (fragm.), Franciszka
Chojnackiego Wspomnienia z Buku (fragm.), Antoniego Ciszaka Wspomnienia na konkurs Okrêgowej Komisji Historycznej w Poznaniu w zwi¹zku z 50-leciem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r., Józefy Frach (z d. Skrzypczak) Dopis
do Pamiêtnika Józefy Frachowej przed i podczas Powstania
Wielkopolskiego, Leona Gili Pamiêtnik Powstania Wielkopol-
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skiego, Pañstwa Polskiego z pod zaboru niemieckiego r. 1918-19, Wincentego Grzeœkowiaka
Powstanie Wielkopolskie jak je widzia³em i mój udzia³ w walkach powstañczych 1918/19 r.,
Bohdana Hulewicza Przygotowanie Powstania Wielkopolskiego na tle wypadków dziejowych
klêski Niemiec w listopadzie 1918 r. (fragm.), Piotra Jankowskiego Wspomnienia, Wojciecha
Jasiczka Wspomnienia z okresu Powstania Wielkopolskiego, Stanis³awa Nogaja Pamiêtnik powstañca wielkopolskiego, tego¿ Pierwsze strza³y w dniu 27 grudnia 1918 r., tego¿ [Wspomnienia] (2), Henryka Œniegockiego Wspomnienia, Feliksa Tylmana Moje wspomnienia wielkopolskie, Jana Urbanowskiego Moje wspomnienia z tamtych dni zbrojnego zrywu i entuzjazmu.
Udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r., Zygmunta Walkowskiego [Wspomnienia],
Mariana Waltera Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, Franciszka Wilczka Udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim, Zygmunta Wieliczki [Komentarz do] wspomnieñ Bohdana Hulewicza pt.
Wielki wczoraj w ma³ym krêgu, Kazimierza Witkowskiego Wspomnienia, Wac³awa Wojtery Moje ¿o³nierskie drogi (fragm.), Ignacego Wo³yñskiego Opis o udziale w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i Antoniego Zawiasy Wspomnienia z udzia³u w Powstaniu Wielkopolskim
w RogoŸnie i okolicznym rejonie. Ponadto w tomie pierwszym zawarto: indeksy geograficzny i osobowy, ikonografiê oraz spis fotografii.
Powstanie wielkopolskie1918/1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (antologia dla celów dydaktycznych, oœwiatowych i edukacyjnych. T. II (Kórnik 2019) – ze s³owem wstêpnym Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybór i opracowanie £ukasz Jastrz¹b – zawiera opracowania: Ignacego Andrzejewskiego Wymowa faktów historycznych
z wstêpnej fazy Powstania Wielkopolskiego 1918/19, tego¿ Zniekszta³cenie prawdy w historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19 na terenie Koœciana, Ryszarda Badonia Udzia³ Powiatu Szamotulskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (fragm.), Kazimierza Bartoszaka Duszniki pod
zaborem pruskim, Powstanie Wielkopolskie (fragm.), Janiny Chmielewskiej Udzia³ powiatu chodzieskiego w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919 r. (fragm.), Danuty Cyganek Udzia³
powiatu i miasta Gniezna w Powstaniu Wielkopolskim (fragm.), Czes³awy Donderskiej Odcinek
Zb¹szyñski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (fragm.), Boles³awa Garbarczyka Powstanie
Wielkopolskie 1918/1919 na terenie powiatu chodzieskiego (fragm.), Janiny Gogulskiej Pleszew
i okolica w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 roku (fragm.), Stanis³awa Grajewskiego Fragmenty walk o K¹kolewo w r. 1918-1919, tego¿ Kronika K¹kolewa (fragm.), Stanis³awa Hahna
Walki na terenie powiatu leszczyñskiego w okresie Powstania Wielkopolskiego w latach 19181919, Antoniego Janickiego Udzia³ Ostrowa w Powstaniu Wielkopolskim 1918- 1919 (fragm.),
Franciszka Jañczaka Udzia³ Pogorzeli w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r., Stanis³awa
Kaczmarka Kazimierz Meller. Opis Powstania Wielkopolskiego 1918 1919 r. w dzielnicy £azarz
– Górczyn (obecny Grunwald), Krystyny Kalkowskiej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na terenie Budzynia, Stanis³awa Kêpy Krotoszyn w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. (fragm.),
Haliny Kolanowskiej Szkice z przesz³oœci Czerniejewa (fragm.), Stefana Szemczaka Udzia³ Pakoœci w Powstaniu Wielkopolskim 1918- 1919 (fragm.), Stanis³awa Tomaszewskiego Udzia³ powiatu œremskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. (fragm.), Edmunda Wêc³awskiego
Skauting w Powstaniu Wielkopolskim, Romana Wlek³ego Kronika Powstania Wlkp. we W³oszakowicach 1919 r.. Ponadto znajduj¹ siê w nim: aneks; podzia³ organizacyjny „Grupy Leszno”;
imienny wykaz powstañców 12. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich poleg³ych w obronie ojczyzny; zestawienie cz³onków koœciañskiej Rezerwy Skautowej z 29. XII. 1918 r.; spis uczestników walk w okolicy Budzynia; spis uczestników kompanii pogorzelskiej, baonu koŸmiñskiego, organizowanej z powstañców wielkopolskich z Pogorzeli i G³uchowa, którzy 1. II. 1919
r. wyruszyli na front; lista poleg³ych i zmar³ych z ran w 1919 r. z Pogorzeli; spis powstañców
odznaczonych Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym w Pogorzeli w dniu 19.1.1958 r.; spis
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2 Kompanii Batalionu Œremskiego; lista powstañców kompanii pakoskiej bior¹cych udzia³
w walkach w latach 1918-1919; wykaz uczestników kompanii pakoskiej bior¹cych udzia³
w walkach o Inowroc³aw, £abiszyn, Kcyniê, Lipê i Jaktorowo w latach 1918-1919; lista pracowników kuchni i szpitala wojskowego w Pakoœci; Anny Prus-G³owackiej S³u¿ba sanitarna
w Powstaniu Wielkopolskim (fragm.); wykaz powstañców z Kcyni i okolicy; spis powstañców
kompanii bukowskiej, którzy brali udzia³ w walkach pod Zb¹szyniem (wg spisu ko³a ZBoWiD w Buku z dnia 8. III. 1960 r.), a tak¿e: indeks geograficzny; indeks osobowy; ikonografiê; spis fotografii. Wiêkszoœæ zamieszczonych w obu tomach materia³ów jest publikowana
po raz pierwszy. W znajduj¹cych siê w nich wspomnieniach i opracowaniach mo¿na znaleŸæ
du¿o nieznanych dotychczas faktów z ró¿nych obszarów Powstania Wielkopolskiego.
W obydwu tomach zawarto w szczególnoœci obfity wybór opracowañ Ignacego Andrzejewskiego (skauta, powstañca i historyka powstania) oraz innych uczestników Powstania Wielkopolskiego. Ponadto znajduj¹ siê tu prace dyplomowe (ich fragmenty) napisane pod kierunkiem dra Ludwika Gomolca. Pozycje te – pomimo obci¹¿enia czasem powstania relacji i opracowañ – stanowiæ bêd¹ niew¹tpliwie pasjonuj¹c¹ lektur¹, nie tylko dla znawców, czy mi³oœników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Publikacja Muzeum Regionalnego w Jarocinie Od „Jednoœci” do niepodleg³oœci: wspomnienia powstañców wielkopolskich z Ziemi Jarociñskiej (Zespó³ Redakcyjny: Ilona Kaczmarek, Renata Królak, Sebastian Pluta; Jarocin 2019) zawiera wspomnienia takich autorów jak: Ignacy Adamczewski (Jak oswobodzono Jarocin), Józef Bartkowiak (Wspomnienia
powstañca z roku 1918/19), Euzebiusz Basiñski (Garœæ uwag o Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919 r. w Jarocinie), Jan Bendlewicz (Historia powstania pierwszego wojskowego oddzia³u polskiego pod zaborem pruskim), Franciszek B³aszczyk (Relacja z Powstania Wielkopolskiego), Ignacy B³aszczyk (Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 18/19), Józef Borecki (Jak
przygotowywano powstanie w Jarocinie), Jan Dymny (Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego), Stanis³aw Frajer (Z pamiêtnika powstañca Stanis³awa Frajera), Marceli Hildebrandt
(Z pamiêtnika historii Powstania 1918/19 r. w Jarocinie), Micha³ Hybiak (Echa berliñskiej rewolucji w Jarocinie), Stanis³aw Jasielski (Z moich wspomnieñ), Franciszek Kaczmarek (Moje
wspomnienia), Jan Klarzyñski (I batalion jarociñskiego pu³ku pod Nak³em, Mrocz¹ i Œlesinem), Jan Klimek (Mój udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim w oddzia³ach jarociñskich), Hipolit Koñczak (Zajêcie Nak³a, Grzmi¹ pod Mrocz¹ armaty, Dwudniowa walka pod Œlesinem…),
Stanis³aw Krystofiak (Atak na Rawicz), ten¿e (Epizod walk pod Szubinem), Tomasz Kurzawski (Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego), Jan Maækowiak (Fragment z powstania), Aleksander Majchrzak (Relacja uczestnika powstania 1918/19), Zbigniew Ostroróg-Gorzeñski (Powstanie w Jarocinie 1918 r.), Czes³aw Paw³owski (Relacja z Powstania
Wielkopolskiego), Antoni Pawu³a (Mój udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim), Czes³aw Purol
(Moje wojowanie), Wojciech Eabczewski (Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego),
Wincenty Kasiñski (¯yciorys – opis z historii powstania), Romuald Œwitalski (Relacja
z udzia³u w walkach o uwolnienie Jarocina spod w³adzy niemieckich zaborców), Micha³ Walczak (Relacja uczestnika powstania 1918/19), Marcin Wojtkowiak (Moje wspomnienia
z Powstania Wielkopolskiego); Kazimierz Zeidler (Wspomnienia z 1918/19 z okresu Powstania Wielkopolskiego).
Wiêkszoœæ znajduj¹cych siê w ksi¹¿ce relacji jest publikowana po raz pierwszy. Relacja
Jana Bendlewicza, dotycz¹ca konspiracji w Jarocinie, spisana zosta³a jeszcze w 1919 roku.
Kilkanaœcie wspomnieñ zosta³o spisanych w okresie miêdzywojennym. Najliczniejsze s¹ relacje powojenne, zgromadzone przez Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê.
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„Józef Gabriel Jêczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku. Zarys biografii” Jacek Jekiela (Szczecin 2019) – to niewielka ksi¹¿ka, wydana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, pokazuj¹ca 68. letnie ¿ycie Józefa Gabriela Jêczkowiaka, który prze¿y³ je
z intensywnoœci¹ bohaterów filmów sensacyjnych. Skauting, konspiracja peowiacka, s³u¿ba
wojskowa ju¿ w odrodzonej Polsce – to by³a naturalna
konsekwencja wyboru, którego dokona³ w 1913 roku.
By³ tytanem pracy, m. in. podczas prac przy tworzeniu
konspiracji polskiej w armii niemieckiej garnizonu warszawskiego w listopadzie 1918 roku. Wraz ze swoimi
braæmi walczy³ w Powstaniu Wielkopolskim, w 1. Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich. Wiosn¹ 1919 roku wyruszy³
na odsiecz Lwowa. Bra³ udzia³ w zabezpieczaniu granicy
przed niemieckimi próbami naruszenia porozumieñ rozejmowych Zajmowa³ siê sprawami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa wojska, co zaowocowa³o nadaniem mu –
w wieku 21 lat – szlifów oficerskich.
„Powstañcy wielkopolscy Ziemi Kwileckiej: wydawnictwo jubileuszowe. Zebrali i opracowali Monika Pestka-Lehmann, Marcin Lehmann; wspó³praca Joanna Domañska, Katarzyna Pi¹tek, Justyna Szeligowska. (Kwilcz 2019) –
to zbiorowy portret powstañców wywodz¹cych siê z Ziemi
Kwileckiej. Tworz¹c listê powstañców, umieszczono na niej
osoby urodzone na Ziemi Kwileckiej, które tutaj zginê³y lub
zmar³y, mieszka³y, pracowa³y lub dzia³a³y w organizacjach
zrzeszaj¹cych powstañców. W ten sposób uda³o siê zebraæ
informacje o ponad 250 powstañcach zwi¹zanych z gmin¹
Kwilcz. Ich biogramy s¹ ró¿nej d³ugoœci, uzale¿nionymi od iloœci materia³ów, zdjêæ i pozyskanych wiadomoœci. G³ównym
Ÿród³em informacji by³y dokumenty zgromadzone w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, zawieraj¹ce spisy walcz¹cych na froncie zachodnim Powstania Wielkopolskiego i listy
poleg³ych oraz dane o zweryfikowanych powstañcach oraz
cz³onkach organizacji zrzeszaj¹cych weteranów powstañ.
Cennym Ÿród³em by³y tak¿e raporty dotycz¹ce powstañców
odznaczonych Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym, opublikowane w ramach projektu
Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Sporo informacji zawiera³y
dokumenty udostêpnione przez kwileckie ko³o Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych. Czêœæ informacji pochodzi z zachowanych relacji
powstañców, a tak¿e ze wspomnieñ i pami¹tek udostêpnionych przez ich potomków.
Niew¹tpliwie wartoœciow¹ literaturê przyczynkarsk¹ stanowi¹ publikacje: „Szlak walk
powstañców wielkopolskich o Rawicz” (redakcja tekstu Marta Hamielec, na podstawie
opracowania Waleriana Buza³y) – publikacja wydana w 2018 roku przez Muzeum Ziemi
Rawickiej i sfinansowana ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodleg³a na lata 2017-2022 oraz „150. urodziny druha komendanta mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeñskiego” (Katalog widowiska) – publikacja wydana w 2019 roku przez Muzeum Regionalne w Jarocinie, na podstawie której
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mo¿na poznaæ fakty z ¿ycia Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeñskiego, którego 150. rocznica
urodzin minê³a 15 lutego 2019 roku. Z kolei dzieñ póŸniej, 16 lutego, minê³o 100 lat od
ustanowienia rozejmu w Trewirze – formalnego zakoñczenia Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Z uwagi na to, ¿e wydarzenia militarne, które równo 100 lat temu mia³y
miejsce w Wielkopolsce, znalaz³y swoje miejsce w podrêcznikach historii, ale jak dot¹d
rzadko pojawia³y siê jako motyw w sferze popkultury, podjêto w Jarocinie próbê po³¹czenia elementów biesiadnych z faktami historycznymi – tak, aby bawiæ ucz¹c i uczyæ bawi¹c.
Wielka to zas³uga Tomasza Jankowskiego, który stworzy³ dynamiczne widowisko wzbogacone o popularne utwory muzyczne.
Warta odnotowania jest ksi¹¿ka Marcina Cybulskiego „Dzia³ania bojowe na odcinku
Budzyñ – Chodzie¿ podczas Powstania Wielkopolskiego” (Poznañ-Budzyñ 2019). Jest to
kolejna – po ksi¹¿ce Ewy Kabat „Budzyñ i jego mieszkañcy”
(Budzyñ 2018), przedstawiaj¹cej losy powstañców wielkopolskich – praca dotycz¹ca powstañczego Budzynia. Tym razem ukazano dzia³ania bojowe na odcinku Budzyñ-Chodzie¿
w okresie od stycznia do lutego 1919 roku. Autor postawi³
sobie za cel przedstawienie przebiegu dzia³añ zbrojnych
w okolicach Budzynia i Chodzie¿y, umieszczaj¹c je na tle innych wydarzeñ w Wielkopolsce. Podj¹³ te¿ próbê udowodnienia, ¿e dzia³ania zbrojne prowadzone przez powstañców
w rejonie Budzynia by³y kluczowe dla powodzenia Powstania Wielkopolskiego, gdy¿ powstrzyma³y one niemieckie natarcie. Sam Budzyñ by³ g³ównym punktem oporu na lewym
skrzydle frontu pó³nocnego i walnie przyczyni³ siê do zwyciêstwa.
Przypadaj¹ca w styczniu 2020 roku setna rocznica powrotu Miêdzychodu w granice odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej, sta³a siê g³ównym motywem opracowania i wydania jubileuszowego numeru „Sierakowskich Zeszytów Historycznych”. „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” tom 20 (Sieraków – grudzieñ 2019) poœwiêcony jest Powstaniu Wielkopolskiemu na odcinku dzia³añ I Batalionu Frontu Zachodniego w latach 1918-1919. Jest on owocem mozolnych prac naukowo-badawczych historyków i regionalistów na przestrzeni co
najmniej 40 lat. Ta cenna pozycja wydawnicza zawiera wiele unikalnych tekstów i materia³u
ikonograficznego. Zawarto w nim artyku³y dotycz¹ce zmagañ o ostateczny przebieg granicy zachodniej II RP: Jaros³awa T. £o¿yñskiego Za³oga £awicka – najskuteczniejsze ogniwo
obrony Ziemi Sierakowskiej podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919; Jana Ro¿ka Kompania „Ro¿ek”, Zygmunt Wieliczka, Zmagania dyplomatyczne o przebieg granicy polsko-niemieckiej w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919; Zdzis³awa Koœciañskiego Dzieje 2. Pu³ku
U³anów Wielkopolskich (póŸniejszego 16. Pu³ku U³anów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa
Orlicz-Dreszera) – w setnym roku jego sformowania w bojach Powstania Wielkopolskiego 19181919; Antoniego Taczanowskiego Miêdzychód w dniach 17-19 stycznia 1920 roku. Z kolei
w czêœci dotycz¹cej wspomnieñ o wybitnych, a zapomnianych mieszkañcach Ziemi Sierakowskiej, zamieszczone zosta³y artyku³y: Aleksandry Pietrowicz Przyczynek do dziejów pewnej przyjaŸni: Feliks Soboczyñski ps. „Turski”; Teofila Lorkiewicza ps. „Sosnowski” Szef leœnictwa w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce; Janiny Lewandowskiej z d. Œliwiñskiej Powstanie
wielkopolskie mam w genach.
W czêœci biograficznej zawarto biogramy organizatorów i dowódców powstania: Józefa
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Biniasia (1888-1940), Konstantego Kazimierza Ch³apowskiego (1883-1939), Antoniego Dudarskiego (18811942), Gabryela Józefa Formanowicza (1885-1970), Stanis³awa Boles³awa Frydera (1887-1920), Ludwika Gromadeckiego (1872-1931), Wincentego Jêdrzejczaka (18721940), Czes³awa Krzysztofa Konwerskiego (1896-1959),
Adama Stefana Kowalczyka (1896-1978), Micha³a Milewskiego (1875-1935), Maksymiliana Minkwitza (18761945), Wincentego Nowaczyñskiego (1883-1940), Romana Panewicza (1874-1945), Mariana Poprawskiego
(1885-1940), Jana Ro¿ka Jan (1886-1940), Napoleona h.
Pobóg Rutkowskiego (1868-1931), Aleksandra Schranta
(Szranta) (1878-1951), Adolfa Stañko (1883-1939), Mariana Szumana (1865-1930), Stanis³awa Boles³awa Szymendery (1890-1923), Walentego Trzybiñskiego (Trybiñskiego) (1885-1945), Nepomucena Wo³yñskiego (1879-1948), Kazimierza Zenktelera
(1884-1955) i Stanis³awa Ziêtkiewicza (1868-1946), W dziale „Aby pamiêæ przetrwa³a”
ukaza³y siê interesuj¹ce artyku³y: Paw³a Andersa Pamiêæ o Powstaniu Wielkopolskim i Jaros³awa £uczaka Organizacje kombatanckie uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
w historiografii okresu miêdzywojennego. Ponadto w tomie 20 znalaz³y siê kronikarskie zapisy
dotycz¹ce uroczystoœci patriotycznych zwi¹zanych z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego na odcinku I Batalionu Frontu Zachodniego – ods³oniêcia „Pomnika pamiêci”
w Skwierzynie; poœmiertnego mianowania Wincentego Nowaczyñskiego (1883-1940) na
stopieñ genera³a brygady przez Prezydenta RP Andrzeja Dudê; upamiêtnienia 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w powiecie miêdzychodzkim; prezentacji „Sierakowskich Zeszytów Historycznych” w warszawskim Belwederze; oznaczenia grobów powstañców w Moœciejewie okolicznoœciowymi tabliczkami; powiatowych obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Kwilczu i Sierakowie; ods³oniêcia obelisku upamiêtniaj¹cego
gen. bryg. Wincentego Nowaczyñskiego w Kamionnej; audycji historycznej w TVP 3; oddania czci poleg³ym konfederatom w Popowie; nadania imienia Komendzie Wojewódzkiej we
Wroc³awiu; wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Miêdzychodzie. Dodaæ nale¿y,
¿e tematyce powstañczej poœwiêcone zosta³y równie¿ „Sierakowskie Zeszyty Historyczne”
nry 14-19.
Kronika Wielkopolski nr 1/2 (173) ROK 2020 opublikowa³a m. in. artyku³y: Zbigniewa Pilarczyka 100 lat szkolnictwa wy¿szego w Poznaniu; Adama Podsiad³y Œremianin profesor
Stanis³aw Zwierzchowski i jego zas³ugi dla niepodleg³ej Polski; Eugeniusza Œliwiñskiego W 100lecie powrotu Leszna i Rawicza do Polski; Antoniego Taczanowskiego Styczeñ 1920. Wydarzenia – Problemy – Opinie; Marcina Moeglicha Genera³ Józef Dowbor-Muœnicki i „jego” wojska
w W¹growcu; Artura Boiñskiego Wielkopolanie œwiêtowali niepodleg³oœæ; Jaros³awa T, £o¿yñskiego G³az pamiêci Konstantego Ch³apowskiego w Moœciejewie; Wawrzyñca Wierzejewskiego Powrót pu³kownika Wincentego Wierzejewskiego do Ojczyzny; Artura Boiñskiego Powstanie dum¹ i chlub¹ Wielkopolan i Sebastiana Chosiñskiego Gminne obchody 101. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Ods³oniêcie pami¹tkowego g³azu w £eknie. Artyku³ Wawrzyñca Wierzejewskiego Powrót pu³kownika Wincentego Wierzejewskiego do Ojczyzny zawiera opis uroczystego pochówku, 18 grudnia 2019 roku na Cmentarzu Zas³u¿onych
Wielkopolan w Poznaniu, prochów powstañca wielkopolskiego i wspó³twórcy wielkopolskiego harcerstwa – pu³kownika Wincentego Wierzejewskiego oraz jego ma³¿onki Wini-
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fred Mary Wierzejewskiej z domu Powell. By³ on rezultatem wieloletnich starañ Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i cz³onków rodziny. Z tej te¿ okazji
ukaza³o siê III wydanie ksi¹¿ki Szymona D¹browskiego „Wincenty Wierzejewski: dzia³aj,
twórz i nie bój siê ¿ycia” (Poznañ 2019).
„Ku prawdzie. Historycy Powstania Wielkopolskiego w pamiêci nastêpców”. Czêœæ 2.
– to pozycja zawieraj¹ca materia³y z XIX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Koœcianie w dniu 20 marca 2018 roku, wydana pod redakcj¹
naukow¹ Zenona JóŸwiaka, Bogus³awa Polaka i Micha³a
Polaka (Koœcian – Leszno 2019). Na XVII Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, które odby³o siê
w Koœcianie 18 lutego 2014 roku przypomniano dorobek
historyków II Rzeczypospolitej. W podsumowaniu obrad,
jednym z postulatów badawczych by³o przypomnienie sylwetek historyków powstania. Pierwsze (XVIII) seminarium
poœwiêcone historykom odby³o siê 20 lutego 2015 roku
w Koœcianie. Przedstawiono wtedy sylwetki: Zygmunta
Wieliczki, Zdzis³awa Grota, Tadeusza Grygiera, Tadeusza
Jab³oñskiego, Zygmunta Wygockiego, W³odzimierza Lewan-dowskiego, Jana Tomaszewskiego, Ludwika Gomolca, Antoniego Czubiñskiego, Benona Miskiewicza, Jana Basiñskiego, Ignacego Andrzejewskiego i Stefana Jellenty. Materia³y z tego seminarium zosta³y opublikowane w wydawnictwie „Ku prawdzie. Historycy powstania wielkopolskiego w pamiêci nastêpców”, red.: Z.
JóŸwiak, B. Polak, M. Polak (Koœcian-Leszno 2015).
Z kolei prezentowana tutaj publikacja podsumowuje wyniki XIX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, które odby³o siê 20 marca 2018 roku w Koœcianie, z inicjatywy Burmistrza Koœciana, Starosty Koœciañskiego oraz Wójta Gminy Koœcian. Tematem obrad by³ dorobek kolejnych wybitnych historyków Powstania Wielkopolskiego. W publikacji zamieszczono referaty: Bogus³awa Polaka Prof. Bernard Piotrowski
(1939-2015); Janusza Karwata Prof. Stanis³aw Nawrocki (1925-2000); Micha³a Polaka P³k dr
Wac³aw Ry¿ewski (1925-1996); Waldemara Handke Dr W³adys³aw Purczyñski – w¹growiecki historyk powstania wielkopolskiego; Wawrzyñca Wierzejewskiego P³k Wincenty Wierzejewski (1889-1972); Zdzis³awa Koœciañskiego Historycy odcinka wolsztyñskiego: p³k Stanis³aw Siuda, p³k Stanis³aw Tomiak, pp³k Kazimierz Szczeœniak; Kamili Czechowskiej Regionaliœci z terenu
pó³nocno-wschodniej Wielkopolski i ich publikacje na temat Powstania Wielkopolskiego
1918/1919; Jakuba Staszaka Jarociñskie œrodowisko badaczy Powstania Wielkopolskiego w okresie miêdzywojennym i Dariusza Krama Miejsca pamiêci Powstania Wielkopolskiego w Koœcianie.
„Niemcy i Polska w trakcie i po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej” (” Deutschland und Polen im und nach dem ersten weltkrieg” pod redakcj¹ Martina Bernd, Bo¿eny
Gorczyñskiej-Przyby³owicz, Moniki Jania-Szczechowiak i Fryderyka Mudzo (Seria: Publikacje Instytutu Historii, nr 178; Poznañ 2019) – to zbiór prac bêd¹cy owocem dwóch polsko-niemieckich konferencji naukowych. Temat pierwszej z nich, która odby³a siê od 23 do 27
czerwca 2016 r. w Karwicy Mazurskiej i w Poznaniu, brzmia³ „Zapomniana Generalna Gubernia – Niemcy i Polska w czasie pierwszej wojny œwiatowej”. Drug¹, która mia³a miejsce
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 2223 czerwca 2018 roku, poœwiêcono zagadnieniu: „Korytarz”. Wytyczanie granicy polsko-nie-
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mieckiej w latach 1918-1920. W publikacji tej znalaz³y siê nastêpuj¹ce artyku³y: Tomasz
Schramm Ziemie polskie w przededniu pierwszej wojny œwiatowej; Ryszard Kaczmarek Niemiecka polityka okupacyjna w miastach Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1915-1918;
Katarzyna Grysiñska-Jarmu³a Polskie elity polityczne a w³adze
okupacyjne. Pomiêdzy uwiedzeniem, wspó³prac¹ i odmow¹
(Hrabia Hutten-Czapski); Bo¿ena Górczyñska-Przyby³owicz,
Waldemar Karolczak ¯ycie codzienne w Poznaniu w latach
1914-1918; Miros³aw Wêcki Rola Wojciecha Korfantego: od
przemówienia w Reichstagu 25 paŸdziernika 1918 roku do podpisania traktatu wersalskiego; Piotr Okulewicz Powstanie Wielkopolskie 1918-1919; Przemys³aw Hauser Niemcy wobec perspektywy utraty Prus Zachodnich od paŸdziernika 1918 roku do
czerwca 1919 roku; Marcin Przegiêtka Problem „korytarza”
i propozycje jego rozwi¹zania w stosunkach polsko-niemieckich
w okresie miêdzywojennym; Boles³aw Hajduk Relacje gospodarcze gdañsko-niemieckie i gdañsko-polskie w latach 1918-1920;
Andrzej Sakson Plebiscyt z 1920 roku na Mazurach, Warmii
i Powiœlu; Dietmar Neutatz Panowanie rosyjskie w Polsce przed
pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹; Heinrich Schwendemann Kwestia polska jako problem sporny pomiêdzy sojusznikami. Rozwi¹zanie austriacko- polskie versus pañstwo buforowe pod panowaniem niemieckim; Martin Faber Pomiêdzy darwinizmem spo³ecznym a sprawiedliwoœci¹. Postawa Dmowskiego i Paderewskiego wobec odrodzenia Polski; Jorn Leonhard Pary¿ 1919. Pañstwo polskie
i status Niemiec; Bernd Martin Der Oststaat (Pañstwo Wschodnie). Alternatywa?; Arkadiusz
Stempin W stronê sojuszu polsko-niemieckiego – polityka generalnego gubernatora Warszawy
Hansa Hartwiga von Beselera w latach wojny 1915-1918; Jens Boysen ¯ycie codzienne w Warszawie 1915-1918; Frank M. Schuster Zatarte granice. Pogromy anty¿ydowskie w latach 19141914 i 1918-1920; Johanna Bichlmaier „Polacy strzelaj¹ tu prawie ka¿dej nocy. Zaskakuj¹ce warunki!”. Codziennoœæ i narodowy stan wyj¹tkowy na terenie Marchii Granicznej Poznañ-Prusy Zachodnie; Ralf Meindl Tannenberg, sierpieñ 1914. Najwiêksza bitwa I wojny œwiatowej i jej percepcja. Pozycja ta stanowi niew¹tpliwie znacz¹cy element polskiej i niemieckiej historiografii. Nale¿y ocalaæ wartoœci i faktografiê, choæby i przez wiedzê polemiczn¹.
„Kaczmarek regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty na Równinie Woëvre
i Wzgórzach Mozy podczas I wojny œwiatowej” Bartosza
Kruszyñskiego (Oœwiêcim 2019) – to publikacja stanowi¹ca pod wzglêdem merytorycznym kontynuacjê wydanej
przez profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Bartosza Kruszyñskiego, ksi¹¿ki „Kaczmarek-Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy
wstêpnej I wojny œwiatowej w roku 1914” (Poznañ
2018). Dzia³ania poznañskiej 10. Dywizji Piechoty na
froncie zachodnim I wojny œwiatowej, od wrzeœnia do
grudnia 1914 roku, znacznie odbiega³y swoim charakterem od tych z pierwszego miesi¹ca wojny. Za jeden
z g³ównych celów badawczych autor obra³ odtworzenie
operacji tego zwi¹zku taktycznego w wymienionym wy¿ej
przedziale czasowym. Pu³ki niemieckiej 10. Dywizji Pie-
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choty, potocznie nazywane „Kaczmarek-Regimentami”, prezentowa³y wysoki poziom
wyszkolenia oraz niezawodnoœæ w boju. Wg szacunków Polacy stanowili 50% stanu tego zwi¹zku taktycznego. Wielu z nich znalaz³o siê póŸniej w oddzia³ach powstañczych
i Wojskach Wielkopolskich.
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe 1919-2019. Katalog wystawy: 27 paŸdziernika
2019 -16 maja 2020. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu. Koncepcja i scenariusz: Jaros³aw £uczak, Alina Soko³owska, Anna
Szukalska-Kuœ. Kuratorzy: Jaros³aw £uczak, Alina Soko³owska, Anna Szukalska-Kuœ.
Aran¿acja: Jaros³aw £uczak, Alina Soko³owska, Anna
Szukalska-Kuœ. Asystent: Leszek Roœciszewski, Wojciech
Lorek, Jêdrzej Oksza-P³aczkowski. Realizacja: pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego pod kierownictwem Henryka Ignysia. Wprowadzenie do katalogu:
Jaros³aw £uczak. Teksty: Wojciech Lorek, Jaros³aw £uczak, Leszek Roœciszewski, Alina Soko³owska, Anna Szukalska-Kuœ. Wybór ilustracji: Anna Szukalska-Kuœ. Redakcja wydawnicza: Magdalena Knapowska-Nizio³ek.Wystawa i jej katalog uœwietni³y setn¹ rocznicê uroczystego otwarcia Muzeum, którego dzieje zwi¹zane s¹
z pamiêtnymi wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 i które jest dzisiaj jedyn¹ istniej¹c¹ instytucj¹,
wywodz¹c¹ siê wprost z Wojsk Wielkopolskich. Do
1939 roku Muzeum zgromadzi³o kilkadziesi¹t tysiêcy
obiektów i by³o – obok Muzeum Wojska w Warszawie – drug¹ w kraju instytucj¹
o profilu historyczno-wojskowym. Muzeum zosta³o reaktywowane jako oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu, w oparciu o znajduj¹c¹ siê w nim kolekcjê militariów.
Pomocy udzieli³o te¿ Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – 22 lutego 1963 r.
W katalogu wystawy zaprezentowano wybrane muzealia, pochodz¹ce ze zbiorów
zgromadzonych w trzech dzia³ach merytorycznych Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego: Dziale Broni, Dziale Mundurów i Znaków Wojskowych oraz Dziale Dokumentacji Historycznej.
„Wierni Tradycji. 30. lecie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919” – to p³yta CD, na której o przesz³oœci i dniu dzisiejszym Towarzystwa mówi¹: Stefan Bar³óg, Kamil Hypki, Zdzis³aw Koœciañski, Tadeusz Musia³, Piotr Warchalewski, Wawrzyniec Wierzejewski i Piotr Wojtczak. Wydana zosta³a przez Radio Zachód i Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu w 2020 roku.
W ksi¹¿ce „Poznaj Poznañ … do niepodleg³oœci” Gra¿yna Wroñska, pisz¹c
o Wielkopolsce dziewiêtnastego i pocz¹tku dwudziestego wieku, w nieco przewrotny sposób zmusza czytelnika do zastanowienia siê nad tym, co w³aœciwie czcimy, obchodz¹c kolejne rocznice odzyskania niepodleg³oœci: Czy sam¹ tê chwilê, czy równie¿
wszystkie dzia³ania i postawy ludzi, które do nich doprowadzi³y. Dlatego te¿ jej ksi¹¿ka
opowiada o drodze: o perypetiach polskoœci pod pruskimi, a potem niemieckimi rz¹dami,
o dziesi¹tkach lat oporu wobec zaborcy oraz o rozwadze i organicznej pracy Wielkopolan,
które doprowadzi³y do decyduj¹cego czynu zbrojnego w najbardziej dogodnym historycznie momencie. My, Poznañczycy, jak zwykliœmy mówiæ o sobie w wa¿nych momentach –
mieliœmy inn¹ ni¿ Warszawa czy Kraków drogê do niepodleg³oœci. Wci¹¿ jeszcze ma³o
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znan¹ i chyba dlatego szerzej niedocenian¹. Co jednak dziwniejsze, równie¿ u nas – choæ
widaæ postêp w ostatnich latach – ta wiedza jest niewystarczaj¹ca. A przecie¿ œmia³o mo¿emy na sztandarach wypisaæ s³owa dumne, prawdziwe i – co najwa¿niejsze – skutecznie prowadz¹ce do celu, jakim by³a NIEPODLEG£OŒÆ. Nasza poznañska historia wcale
nie jest mniej ciekawa, mniej bohaterska i porywaj¹ca ni¿ ta bardziej znana, dominuj¹ca
w podrêcznikach, warszawsko-galicyjska. Przez ponad sto lat mieliœmy przeciw sobie dobrze zorganizowane, bogate, nowoczesne pañstwo, które ró¿nymi sposobami – raz ³agodniej, czêœciej sankcjami – usi³owa³o zrobiæ z nas niemieckich Polaków. A my siê nie dawaliœmy. Owszem, pomagaliœmy w walce naszym braciom zza kordonu, na dŸwiêk powstañczej pobudki.
W 2020 roku ukaza³y siê publikacje zwi¹zane tematycznie z powrotem do Macierzy ziem, których nie uda³o siê zaj¹æ w wyniku Powstania Wielkopolskiego, a przyznanych Polsce na konferencji pokojowej w 1919 roku.
Jest to m. in. to album Kamili Churskiej-Wo³oszczak
i Barbary Mêczykowskiej „Nale¿y stworzyæ niepodleg³e pañstwo polskie (...) z wolnym dostêpem do morza”. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920
(Gdañsk -Bydgoszcz 2020). Publikacja jest rozszerzon¹
wersj¹ materia³ów przedstawionych na wystawie (16
paneli) pod tym samym tytu³em, której ods³oniêcie mia³o miejsce w najwiêkszych miastach województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w listopadzie 2018
roku, w setn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Zawartoœæ ekspozycji wzbogacono o nieprezentowane wczeœniej fotografie, fragmenty wspomnieñ
i artyku³ów prasowych. Ksi¹¿ka zawiera ponad 130
zdjêæ oraz plakaty, ulotki i mapy. Sk³ada siê z 13 rozdzia³ów, przedstawiaj¹cych w uk³adzie chronologiczno-rzeczowym najwa¿niejsze
aspekty odzyskania niepodleg³oœci na Kujawach, Ziemi Dobrzyñskiej, Kaszubach
i Pomorzu. Jeden z rozdzia³ów dotyczy Powstania Wielkopolskiego1918/1919.
Czêœci¹ publikacji s¹ portrety lokalnych ojców niepodleg³oœci.
Ponadto w jednodniówkach pojawi³a siê tematyka zwi¹zana z rewindykacj¹. W styczniu 2020 roku ukaza³ siê „Kurier Leszczyñski. Jednodniówka wydana z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna
do Macierzy (17 I 1920 – 17 I 2020)”. Wydawc¹ publikacji jest Archiwum Pañstwowe w Lesznie, a jej autorami
s¹ Barbara Ratajewska i Tomasz Koœciañski – pracownicy
Archiwum. Omawia ona drogê Leszna do niepodleg³oœci.
Autorzy skupili siê g³ównie na latach 1914-1920, a szczególnie na Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i procesie przejêcia Leszna przez w³adzê polsk¹ w styczniu 1920
roku. To bogato ilustrowane wydawnictwo przygotowano z okazji obchodów setnej rocznicy powrotu Leszna do
Polski.
Wart przywo³ania jest tak¿e „Kurier Zb¹szyñski. Wydanie specjalne, styczeñ 1920-2020”. Sk³ad i opracowa-
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nie: Mateusz Musia³. Autorzy tekstów: Tomasz Kurasiñski, Zdzis³aw Koœciañski, £ukasz
Paw³owski, Jerzy Sikuciñski). Wiod¹cy artyku³ Zdzis³awa Koœciañskiego omawia historiê
powrotu Zb¹szynia do Macierzy w 1920 roku.
Niew¹tpliwie cenn¹ przyczynkarsk¹ pozycjê stanowi ksi¹¿ka: Kapitan Teofil Spycha³a Patron Ko³a. W trosce o Pamiêæ. 25 Lat Ko³a TPPW NR 9 im. kpt. Teofila Spycha³y w Pile 1994-2019. Pi³a 2020. Ksi¹¿ka jest relacj¹ dzia³alnoœci Ko³a i podaje wiele nieznanych dotychczas szerszemu gronu sympatyków towarzystwa informacji (zob.
Wstêp Prezesa Honorowego TPPW Stefana Bar³oga, Romana Chwaliszewskiego, Zajmowanie terenów zanoteckich przez Armiê Wielkopolsk¹; R. Chwaliszewskiego, Wies³awa
Chwaliszewskiego, Kapitan Teofil Spycha³a – Patron Ko³a nr 9 TPPW; Jana Ryszarda Garbarczyka, Trochê historii Ko³a; Wojciech Kicman, Cz³onkowie Ko³a nr 9 im. kpt. Teofila Spycha³y w Pile). Dodajmy, i¿ w artykule W. Kicmana s¹ sylwetki (biogramy) cz³onków Ko³a
z którymi dane mu jest wspó³pracowaæ. Jest to ciekawy nie tylko materia³ historyczny
ale i socjologiczny.
„Ka¿dy jubileusz- jak zapisa³ we wstêpie Prezes Stefan Bar³óg – jest okazj¹ do wspomnieñ
i refleksji; przypomnienia sobie lat m³odoœci, pocz¹tków dzia³alnoœci okreœlonej instytucji, a tak¿e wa¿nych wydarzeñ. Uwa¿am, ¿e do wa¿nych wydarzeñ wpisuj¹cych siê do historii Pi³y
nale¿y utworzenie Ko³a nr 9 imienia kpt. Teofila Spycha³y Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Ko³o powsta³o z inicjatywy grupy pilskich instruktorów harcerskich z kierownictwa by³ej Komendy Chor¹gwi ZHP w Pile: Ryszarda Garbarczyka, Franciszka Dykrzaka, Mariana Praczyka
i Komendanta Hufca ZHP w Czarnkowie Leonarda Czy¿ewskiego. Co prawda dzia³ania tej grupy poprzedzi³a moja rozmowa z Rysiem Garbarczykiem, ale by³a to tylko kole¿eñska
propozycja. Nie by³o potrzeby przekonywania. Rozumieliœmy
siê. Byliœmy przecie¿ harcerzami i rozumieliœmy tak¹ potrzebê.
Pamiêtaliœmy o udziale w Powstaniu Wielkopolskim harcerzy
(skautów), a tak¿e naszych rodzinnych powstañców. Utworzone Ko³o TPPW w Pile otrzyma³o nr 9. Ko³o nale¿a³o do jednego z pierwszych w naszym Towarzystwie. Œwiadczy o tym numer jego zarejestrowania „Nr 9” – jest numerem symbolicznym, honorowym. Dalsze powstaj¹ce ko³a nie by³y ju¿ numerowane przez ZG TPPW. Posiadanie honorowego numeru wskazuje na rolê, jak¹ odegra³o Ko³o Pilskie w rozwijaj¹cym siê Towarzystwie, chocia¿by inspiracj¹ tworzenia nowych kó³ w s¹siaduj¹cych powiatach”.
Przegl¹d publikacji poœwiêconych Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919, które ukaza³y siê na prze³omie 2019 i 2020 roku chcia³bym zakoñczyæ prezentacj¹ okolicznoœciowych podsumowañ obchodów 100. lecia tej insurekcji.
„Zwyciê¿yliœmy! Obchody setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 19181919” (Poznañ 2020). Opracowanie tekstów Stefan Drajewski. Mapy: Rados³aw Przebitkowski. Album bogato ilustrowany zdjêciami otwiera s³owo wstêpne Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka, który napisa³ m. in.: to prawdziwa radoœæ i niema³a satysfakcja widzieæ, jak zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie staje siê w naszym kraju wydarzeniem znanym i sta³ym punktem w kalendarzu obchodów patriotycznych uroczystoœci. Mo¿e
jeszcze nie jak Polska d³uga i szeroka, ale znakomita wiêkszoœæ naszych rodaków ju¿ dobrze wie,
czym dla nas by³o powstanie – ¿e stanowi³o dla Wielkopolan byæ albo nie byæ w granicach Pol-
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ski, siedziby pierwszych Piastów, prawie dziesiêæ wieków póŸniej. Dziœ, kiedy wspominam pierwsze lata samorz¹dowych
starañ o rozpowszechnienie wiedzy i pamiêci o powstañcach
i ich walce, widzê, jak znacz¹ce zmiany zasz³y w naszym regionie i w ca³ej Polsce. W œwiadomoœci Wielkopolan i w œwiadomoœci Polaków. Gdy sumowaliœmy w formie podobnego albumu obchody 90-lecia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, powsta³ wielki, ciê¿ki tom – tyle by³o wydarzeñ,
pomys³ów, odkopanych – w przesz³oœci i dos³ownie – powstañczych losów. Tyle niezwyk³ych pojedynczych biografii dot¹d ukrytych w mrokach ludzkiej pamiêci, wielkich walk i ma³ych potyczek, pokazanych w nowym œwietle. A wszystkie udowadnia³y, jak Wielkopolanie walczyli o ka¿dy metr swej ziemi
czy to gdzieœ na granicach regionu, czy odbijaj¹c ulicê za ulic¹
wielkopolskich miasteczek. A pomys³owoœæ i ¿arliwoœæ walki
naszych babæ i dziadków w sposób naturalny przenios³y siê na pomys³owoœæ i gorliwoœæ œwiê-towania przez wnuków rocznicy podarowania im przez nich wolnej Ojczyzny. Mieliœmy filmy, koncerty, okolicznoœciowe wydawnictwa, monografie, biografie, ods³anianie pomników, pami¹tkowych tablic, wszelkiego rodzaju konkursy... ju¿ wtedy wydawa³o siê, ¿e wszyscy – nie tylko samorz¹d województwa – pokazaliœmy, ¿e umiemy œwiêtowaæ, umiemy dziêkowaæ i sk³adaæ ho³d.
Tymczasem w roku setnego jubileuszu przekroczyliœmy kolejny próg – jeszcze nigdy dot¹d
Wielkopolanie z takim rozmachem, inwencj¹ i ofiarnoœci¹ nie uczcili pamiêci o powstañcach.
Przygotowywaliœmy siê do tej rocznicy d³ugo, systemowo – podobnie jak nasi przodkowie do powstañczej walki. Efekt przekroczy³ nasze oczekiwania – widaæ to dok³adnie, kiedy wszystkie inicjatywy zosta³y zebrane w jednym miejscu – tym albumie. Wystarczy przerzuciæ, nawet nie czytaj¹c, karty obecnej publikacji. Czego tam nie ma!
Z kolei publikacja „1919 – 100. lecie wyzwolenia. Wolsztyn podsumowanie gminnych
obchodów” (Wolsztyn 2019) – to owoc prac Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego Obchodów – powo³anych przez Radê Miejsk¹ w Wolsztynie w dniu 28 marca 2018 roku. Szczególnym celem ich powo³ania by³o godne uczczenie tak wa¿nych dla Wielkopolski, jak i dla samego Wolsztyna, wydarzeñ. Zadaniem obu Komitetów by³o patronowanie
i wspieranie dzia³añ jubileuszowych, jak równie¿ inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z obchodami w gminie Wolsztyn.
Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman, Pamiêæ i
Ho³d. Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w powiecie pilskim. Powiat pilski 2019. Ksi¹¿ka bêd¹ca piêknie wydanym albumem jest jednoczeœnie podziêkowaniem w³adz samorz¹dowych powiatu pilskiego tym
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê w organizacjê rocznicy. W przedmowie Eligiusza Komarowskiego, starosty pilskiego, czytamy m. in.: „(…) 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego wyzwoli³a na Ziemi Pilskiej prawdziw¹ spo³eczn¹ energiê, co zaowocowa³o dziesi¹tkami inicjatyw
upamiêtniaj¹cych bohaterski zryw naszych przodków. We wszystkich miastach i gminach oraz

119

w wielu wsiach g³oœno by³o o powstañcach – przypominano
ich czyny, wymyœlano rzeczowe pami¹tki wydarzeñ, organizowano przeró¿ne przedstawienia i inscenizacje. To piêkne upamiêtnianie bardzo cieszy, gdy¿ œwiadczy o tym, ¿e nieobojêtna
nam jest nasza polska historia.(…) To zwyciêstwo po dziœ dzieñ
wzbudza podziw i szacunek. Dlatego jubileuszowe œwiêtowanie przybra³o w ca³ej Wielkopolsce niespotykane wczeœniej
rozmiary. Ziemia pilska nie pozosta³a w tyle. Co siê na niej
dzia³o, jak sk³adaliœmy ho³d powstañcom – zosta³o zapisane
na kartach tego albumu. Przy pomocy autorów Romana
Chwaliszewskiego i Wojciecha Kicmana staramy siê zachowaæ dla przysz³oœci klimat 2018 roku, kiedy zbieg³y siê dwie
wyj¹tkowe dla naszej ojczyzny setne rocznice – odzyskania
Niepodleg³oœci i wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Publikacja zawiera rozdzia³y tematycznie zwi¹zane z powiatem pilskim (Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w powiecie pilskim; Kalendarium Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na terenie powiatu pilskiego; Wykaz nazwisk powstañców wielkopolskich
z terenu powiatu pilskiego; Stan upamiêtnienia w powiecie pilskim (pomniki, tablice pami¹tkowe, murale, cmentarze, place i ulice, instytucje i organizacje zwi¹zane tematycznie z Powstaniem Wielkopolskim wydawnictwa); Powstañcze pami¹tki w zasobach muzealnych
i izbach pamiêci na terenie powiat pilskiego; Wykaz literatury i opracowañ dot. Powstania
Wielkopolskiego, obejmuj¹cych powiat pilski).
***
Sposób prezentacji treœci i bogata ikonografia sprawiaj¹, ¿e przedstawione publikacje
maj¹ charakter edukacyjny i mog¹ byæ wykorzystywane w procesie nauczania i wychowania przez spo³ecznoœci szkolne oraz pasjonatów dziejów XX wieku. Kolejny rok wydawniczy œwiadczy o tym, ¿e historycy i regionaliœci konsekwentnie buduj¹ pamiêæ o Powstaniu
Wielkopolskim 1918/1919.
W zwi¹zku z rozwojem nowych mediów i serwisów internetowych oraz ³atwoœci¹ ich
u¿ytkowania, wró¿ono tradycyjnej ksi¹¿ce i prasie kres jej kulturowego znaczenia. TeraŸniejszoœæ zwi¹zana z publikacjami dotycz¹cymi Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 nie
potwierdza tych przewidywañ. Obecnie mamy do czynienia z ich komplementarnoœci¹, ze
swoistym wspó³istnieniem, czego przyk³adem jest serwis internetowy Instytutu Pamiêci
Narodowej poœwiêcony Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919. Kszta³tuj¹ one nawyk
pos³ugiwania siê s³owem drukowanym i podkreœlaj¹ spo³eczn¹ wiarygodnoœæ drukowanej
informacji, która posiada wysoki, nieosi¹galny przez inne media, stopieñ specjalizacji.

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
Katarzyna Zieliñska

M³odzie¿owe inicjatywy w Oddziale Lubuskim TPPW
Jednym z najwa¿niejszych aspektów dzia³alnoœci Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 jest kultywowanie i krzewienie pamiêci o jego bohaterach.
By zapewniæ jej ci¹g³oœæ, oczywiste jest, ¿e nale¿y docieraæ do osób m³odych, które dopiero
wchodz¹ w doros³oœæ. Maj¹c œwiadomoœæ jak wa¿ne jest to zagadnienie, Zarz¹d G³ówny
TPPW podejmowa³ rozmaite starania, by zachêciæ uczniów do wnikliwego poznawania
tego w¹tku w historii Polski. Poza wspieraniem placówek oœwiatowych w nadawaniu im
imion powstañców wielkopolskich, Towarzystwo stara³o siê organizowaæ spotkania i
uroczystoœci z udzia³em m³odzie¿y. Wspó³praca miêdzypokoleniowa doprowadzi³a po
czasie do powstania klubów i Rady M³odzie¿owej TPPW.
Nie inaczej by³o w Oddziale Lubuskim. Lata wspó³pracy ze szko³ami zaowocowa³y w
2015 roku zorganizowaniem przez uczniów "Lotnika" (IV LO w Zielonej Górze) I Gry
Miejskiej zwi¹zanej z tematyk¹ Powstania Wielkopolskiego oraz histori¹ samej Zielonej
Góry. Osob¹, która w³o¿y³a w jej przeprowadzenie najwiêcej wysi³ku by³ Damian
B¹czkiewicz (obecnie wiceprezes Zarz¹du Lubuskiego), wspierany przez szkolnych
historyków, dziêki którym pozna³ Jerzego Przybeckiego. To w³aœnie on pomóg³ sprostaæ
proceduralnym wymogom, by Damian wraz z kolegami mogli skupiæ siê na
merytorycznym przeprowadzeniu imprezy.
Jerzy Przybecki wspó³pracowa³ tak¿e z Uniwersytetem Zielonogórskim, uczestniczy³
w sympozjach poœwiêconych tematyce Powstania Wielkopolskiego. Kiedy w lutym
2017 roku Ko³o Naukowe Historyków Studentów UZ zorganizowa³o sympozjum z
okazji podpisania rozejmu w Trewirze, przyst¹piono do pierwszych, wówczas
nieoficjalnych rozmów o zacieœnieniu wspó³pracy. I wówczas na rozmowach siê skoñczy³o.
W maju tego roku, do pomocy w zorganizowaniu II Gry Miejskiej, TPPW zaprosi³o
studentów historii, którzy pod kierunkiem dr Gra¿yny Wyder utworzyli w ramach ko³a
sekcjê Powstania Wielkopolskiego. Ich rola polega³a na przygotowaniu treœci
na wystawê mobiln¹ oraz zadañ dla dru¿yn bior¹cych udzia³ w tym wydarzeniu. Po
sukcesie pierwszej edycji, uda³o siê otrzymaæ wiêksze dofinansowanie m. in. na jej
przeprowadzenie oraz stworzenie rollupów przybli¿aj¹cych historiê Powstania
Wielkopolskiego, którymi - w ju¿ wzbogaconej wersji - pos³ugujemy siê do dziœ. I choæ na
planszy otwieraj¹cej wystawê widnieje ponad dziesiêæ nazwisk, kolejne inicjatywy
realizowane wspólnie z Towarzystwem podjê³y tylko trzy osoby.
By³am jedn¹ z tych osób, dlatego w tym miejscu pozwolê sobie (choæ przeczy to
prawid³om wpajanym mi od pocz¹tku edukacji) na zmianê narracji na pierwszoosobow¹.
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2. edycja Gry Miejskiej „Pamiêæ – M³odoœæ – Tradycja” w Zielonej Górze

Jest to jednak niezbêdne, by ukazaæ charakter pracy na rzecz Towarzystwa. Pozwolê te¿
sobie na pewne osobiste przemyœlenia i subiektywne oceny.
Zorganizowanie wspomnianej wczeœniej gry miejskiej by³o momentem prze³omowym
w dzia³alnoœci m³odego pokolenia cz³onków TPPW w Zielonej Górze. Tydzieñ po niej
przeprowadziliœmy, wspólnie z Damianem, w szkole (ówczesnym Gimnazjum nr 6) nasze
pierwsze warsztaty historyczne metod¹ peer education. Przyznaæ, ¿e kolejny raz
wiêkszoœæ zadañ merytorycznych spad³a na mojego kolegê. Mimo wielu w¹tpliwoœci i
stresu, lekcja wypad³a lepiej ni¿ zak³adaliœmy. Lokalne media przedstawi³y nas niemal jak
profesjonalistów, co zachêci³o nas do szczegó³owej analizy naszych s³abych i mocnych
stron oraz dopracowania formu³y warsztatów. Dalej posz³o ju¿ z przys³owiowej "górki".
W ci¹gu miesi¹ca odbyliœmy szereg spotkañ w szko³ach œrednich, ka¿de kolejne udawa³o
siê przeprowadziæ sprawniej i lepiej. Dawa³o to tak¿e wiêcej radoœci, choæ wymaga³o
intensywniejszej pracy. Musieliœmy radziæ sobie we troje (Kasia Zieliñska, Kasia Sroka i
Damian B¹czkiewicz).
Przy pomocy pana Jerzego Przybeckiego mogliœmy podj¹æ tak¿e inn¹ formê
aktywnoœci, jak¹ by³a samodzielna organizacja sympozjum naukowego. Poœwiêcona gen.
Józefowi Dowbor-Muœnickiemu, by³a pierwsz¹ oddoln¹ inicjatyw¹ Rady M³odzie¿owej.
Choæ pomys³ jej zorganizowania pojawia³ siê w szeregach cz³onków lubuskiego TPPW,
jednak na tak¹ formê zdecydowaliœmy siê dopiero my. Do wspó³pracy zostali zaproszeni
przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego i 17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej w Miêdzyrzeczu. Jednoczeœnie kontynuowaliœmy w szko³ach pracê w
oparciu o wystawê mobiln¹.
W kolejnym roku tak¿e staraliœmy siê pracowaæ wielowymiarowo: warsztaty edukacji
rówieœniczej, sympozja, odczyty, gry miejskie, wspó³praca z lubuskimi bibliotekami,
muzeami czy grupami rekonstruktorskimi. Filarem naszej dzia³alnoœci pozostaje
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Spotkanie w ramach projektu peer education w zielonogórskim Gimnazjum nr 6 - 2017 r.

rozbudowywanie wystawy. Pragniemy tak¿e kontynuowaæ spotkania w szko³ach, co nie
jest ³atwe, poniewa¿ po rezygnacji Katarzyny Sroki, robimy to tylko we dwoje.
Sk³ania nas to do zadania sobie pytania, czy powo³ywanie licznych Klubów
M³odzie¿owych w szko³ach i koordynacyjna funkcja Rady M³odzie¿owej ma sens? Choæ to
m³odzi ludzie, uczniowie liceum, zapocz¹tkowali integracjê Oddzia³u Lubuskiego ze
szko³ami w takiej formie, jaka jest obecnie, to jednak nie kontynuuj¹ tego zamierzenia. Z
grupy inicjatywnej pozosta³ jedynie Damian B¹czkiewicz, z którym pozna³am siê, kiedy
oboje byliœmy ju¿ studentami, a wiêc doros³ymi ludŸmi. W socjologicznym ujêciu m³odzie¿
- to ludzie do 21 roku ¿ycia, a my mamy ju¿ ¿ycie rodzinne i zawodowe, przed nami
obrony prac magisterskich i doktorskich. I choæ w dzia³alnoœæ Oddzia³u Lubuskiego
anga¿uje siê wiele osób poni¿ej 35 roku ¿ycia, to w praktyce nie ma wœród nas na sta³e
uczniów szkó³, dzia³aj¹cych w ramach Klubów M³odzie¿owych, czy wspieraj¹cej Oddzia³
Rady M³odzie¿owej. Byæ mo¿e wynika to z krótkiego okresu nauki i ci¹g³ych zmian w
sk³adzie osobowym klubów…
Nasuwa siê wiêc kolejne pytanie, jak zachêciæ m³odzie¿ do spo³ecznego dzia³ania,
do wspó³pracy z nami. Trudno zaszczepiæ m³odym ludziom, ¿e nasze zaanga¿owanie
nie niesie za sob¹ korzyœci finansowych, a zdobywamy natomiast szereg doœwiadczeñ
organizacyjnych i umiejêtnoœæ wspó³pracy z ludŸmi. Poznajemy równie¿ wiele
interesuj¹cych osób i fakt ten mo¿e zaowocowaæ w naszej dalszej pracy.
M³odzie¿ to grupa z ogromnym potencja³em, potrzebuje jednak dobrego opiekuna, aby
wspólnie z nimi inicjowa³ okreœlone przedsiêwziêcia i rozwija³ ich samodzielnoœæ oraz
stwarza³ im warunki do dzia³ania, a ponadto pomaga³ im pokonywaæ wzglêdy
proceduralne np. zwi¹zane z organizacj¹ przejazdów, wyjœæ, czy pozyskiwania funduszy.
Wiele razy spotkaliœmy siê z tym, ¿e by³y chêci do podjêcia inicjatyw, zablokowane jednak
przekonaniem o w³asnej bezradnoœci i braku mo¿liwoœci. Maj¹c w pamiêci swoje w³asne
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Sympozjum poœwiêcone gen. Józefowi. Dowbor-Muœnickiemu
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze - 2017 r.

doœwiadczenia z lat szkolnych oraz dzia³ania kolegi Damiana, mogê z ca³¹ stanowczoœci¹
powiedzieæ, ¿e mo¿liwoœci s¹ zawsze, trzeba jednak odrobinê dobrej woli, samodyscypliny
i dobrej wspó³pracy z opiekunem grupy. O to tak naprawdê nie jest trudno, poniewa¿
nauczyciele, na ka¿dym szczeblu edukacji, s¹ zobligowani do prowadzenia zajêæ
dodatkowych, niekoniecznie dydaktycznych w swojej placówce. Podejmowanie inicjatyw
w ramach TPPW jest korzystne dla nauczycieli, uczniów i samego Towarzystwa. Jeœli
jednak ma to byæ dzia³alnoœæ klubów m³odzie¿owych to, z oczywistych wzglêdów
wychowawczych, chodzi o to, ¿eby kierowa³a nimi sama m³odzie¿. Wielokrotnie
spotykaliœmy siê z tym, ¿e m³ody cz³owiek pojawia³ siê u nas raz, czy dwa razy, poniewa¿
brakowa³o mu czasu, chêci, a przede wszystkim cierpliwoœci, by doczekaæ wymiernej
(aczkolwiek niefinansowej) korzyœci z pracy - trwa³o to niemal 2 lata. Nieliczni chc¹ robiæ
coœ wiêcej i anga¿owaæ siê w dzia³alnoœæ stowarzyszeñ, ale wielu czeka na gotowe
rozwi¹zania. Myœlê, ¿e brakuje nam w tym zakresie systemu motywacyjnego, np.
nauczyciele, opiekunowie klubów nie w pe³ni wykorzystuj¹ mo¿liwoœci wynagradzania
aktywnych w naszym Towarzystwie uczniów np. wpisami „wolontariusz TPPW” na
œwiadectwach (zgodnie z rozporz¹dzeniem MEN, odpowiednio uzasadnionych). Mo¿e i
Zarz¹d G³ówny TPPW powinien dysponowaæ jak¹œ form¹ wyró¿niania m³odych
aktywistów. Chocia¿ myœlê, ¿e najistotniejszym elementem jest jednak mo¿liwoœæ
samodzielnego dzia³ania, powa¿ne traktowanie i wspó³praca klubów m³odzie¿owych z
Ko³ami TPPW.
Z pracy z Oddzia³em Lubuskim TPPW wynios³am wiele, ale najwa¿niejsze jest
przeœwiadczenie, ¿e wszystkie ograniczenia s¹ w naszych g³owach i nie ma spraw, których
nie da siê za³atwiæ. Wszystko zale¿y od nastawienia. My mieliœmy to szczêœcie, ¿e Jerzy
Przybecki, poza tym, ¿e by³ mentorem, sta³ siê tak¿e przyjacielem, s³ucha³ nas, by³ otwarty
i wspiera³, nawet jeœli coœ mog³o okazaæ siê nietrafionym pomys³em. Ta postawa jeszcze
bardziej motywowa³a nas do dzia³ania - wiedzieliœmy, ¿e jesteœmy doceniani i przestaliœmy
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ogl¹daæ siê na tych, którzy z dzia³alnoœci zrezygnowali. Praca w dwuosobowym zespole,
przy wsparciu Jerzego Przybeckiego, okaza³a siê ciekawym doœwiadczeniem, ale i dobr¹
zabaw¹, choæ nie brakowa³o chwil trudnych. Mamy za sob¹ nerwowe wieczory,
przys³owiowy „wyœcig z czasem” i wiele nieprzewidzianych sytuacji, z których wyjœcia
musieliœmy szukaæ na bie¿¹co (zadziwiaj¹ce, jak czêsto dotyka³a nas z³oœliwoœæ rzeczy
martwych i niefortunne zbiegi okolicznoœci). Wspólnymi si³ami udawa³o nam siê jednak
pokonywaæ przeszkody, a o tym, ¿e coœ nie posz³o zgodnie z planem, na ogó³ wiedzieliœmy
tylko my. Takie optymistyczne podejœcie jest nie tylko zas³ug¹ nasz¹, ale i naszych starszych
kolegów, którzy nieustannie dodawali nam otuchy i wiary w to, ¿e nasza praca ma sens.
Dodam jeszcze, ¿e nasze nastawienie tak¿e nie jest tu bez znaczenia - poza tym, ¿e
dzia³alnoœæ ta wpisuje siê w nasze zainteresowania naukowe, jest to dla nas sposób na
aktywne spêdzenie wolnego czasu, poznanie ciekawych osób i motywacja do ci¹g³ego
rozwijania siê i zg³êbiania wiedzy.
Ponadto obecnym i przysz³ym m³odym dzia³aczom Towarzystwa nale¿y siê wiedza,
sk¹d pozyskiwaæ œrodki na dzia³alnoœæ. Ich Ÿród³em mog¹ byæ organy samorz¹dowe, a
tak¿e instytucje kultury i nauki - biblioteki, muzea, IPN, archiwa, informuj¹ce o konkursach
umo¿liwiaj¹cych starania o finansowe œrodki. Warto tak¿e œledziæ stronê internetow¹
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do wype³nienia konkursowej
dokumentacji konieczna jednak bêdzie pomoc opiekuna lub opiekunów i piecza
organizacji, pozwalaj¹ca spe³niæ wymagania regulaminowe (TPPW). Warto zaj¹æ siê
formalnoœciami, poniewa¿ umiejêtnoœæ konstruowania wszelkiego rodzaju wniosków o
granty i dotacje oraz ich rozliczania, to bardzo przydatna i po¿¹dana na rynku pracy
kompetencja.
Poza œrodkami finansowymi istotne jest wsparcie rzeczowe - wszelkiego rodzaju
gad¿ety, ulotki reklamowe czy catering (w Zielonej Górze przyjê³o siê korzystanie z
pomocy Technikum Gastronomicznego).
Rada M³odzie¿owa Lubuskiego Oddzia³u TPPW, sk³adaj¹ca siê z dwóch osób, które
m³odzie¿¹ od dawna nie s¹, przechodzi dziœ ma³y kryzys. Od 2019 roku pe³nimy te¿
funkcje w Zarz¹dzie Oddzia³u Lubuskiego, choæ mo¿e na tle innych oddzia³ów metryk¹ z
pewnoœci¹ siê wyró¿niamy. Nie znaczy to jednak, ¿e nie zachêcamy do powo³ywania
klubów m³odzie¿owych i wspó³pracy z Rad¹ M³odzie¿ow¹ Oddzia³u Lubuskiego. Im
wiêcej chc¹cych rzetelnie dzia³aæ osób, tym lepiej. Warunkiem koniecznym do osi¹gniêcia
efektów tej pracy jest jednak dobrowolne zaanga¿owanie siê m³odzie¿y, jej chêæ
podejmowania inicjatyw i wspó³praca z opiekunami. Z w³asnych doœwiadczeñ wiemy, ¿e
m³odzieñczy zapa³, którego ¿yczymy ka¿demu niezale¿nie od wieku, jest najwiêkszym
dobrem i najcenniejszym kapita³em stowarzyszeñ takich jak nasze.
Zachêcam kole¿anki i kolegów z innych oddzia³ów do wymiany doœwiadczeñ. Obecny
stan rzeczy, wynikaj¹cy z epidemii koronawirusa, zmusi³ samorz¹dy do przekierowania
znacznej czêœci œrodków finansowych na rok 2020 na wsparcie s³u¿by zdrowia. Mo¿emy
zatem wykorzystaæ ten czas na podzielenie siê pomys³ami i uwagami odnoœcie przysz³ych
dzia³añ, zarówno klubów m³odzie¿owych, jak i Rad M³odzie¿owych, dzia³aj¹cych
bezpoœrednio przy oddzia³ach Towarzystwa. Pozostaje nam mieæ nadziejê na mo¿liwoœæ
wznowienia szeroko pojêtej aktywnoœci w roku nastêpnym.

Autorka jest sekretarzem Zarz¹du
Oddzia³u Lubuskiego i cz³onkiem Zarz¹du G³ównego TPPW.
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Piotr S. Adamczewski

Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich
w Rynarzewie z nowym sztandarem
Pi¹tek 15 listopada 2019 roku przejdzie do historii Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Rynarzewie. W tym dniu placówka otrzyma³a nowy sztandar, który na rêce dyrektor szko³y Agnieszki Tuliñskiej przekazali przedstawiciele fundatorów –
Rady Rodziców.
W uroczystej akademii uczestniczyli m. in.: Szymon Róg – dyrektor Biura Poselskiego
europos³a Kosmy Z³otowskiego, Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Anna Kozio³kiewicz –
starszy wizytator Kuratorium Oœwiaty w Bydgoszczy, Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, Anna Kijowska – przewodnicz¹ca wraz z Arturem Michalakiem i Robertem Rynarzewskim – radnymi Rady Miejskiej w Szubinie, ks. kan. Roman Michalski – proboszcz parafii pw. œw. Ojca Pio w Zamoœciu, ks. Rafa³ Kwiatkowski – proboszcz parafii pw. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie, Janusz Nowakowski – dyrektor Wydzia³u Edukacji, Sportu i Rekreacji Urzêdu Miejskiego w Szubinie, Marek Nowicki – dyrektor Wydzia³u Inwestycji Urzêdu Miejskiego w Szubinie, bryg. S³awomir Reszkowski – komendant powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nakle nad Noteci¹, kom. Micha³ Wawrzyniak –
zastêpca komendanta Komisariatu Policji w Szubinie, Kamila Czechowska – dyrektor Muzeum Ziemi Szubiñskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, Jacek Pietraszko – cz³onek ZG
TPPW 1918-1919 w Poznaniu, wiceprezes Oddzia³u Kujawsko-Pomorskiego TPPW

Wœród uczestników uroczystoœci na pierwszym planie Jacek Pietraszko,
wiceprezes Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego TPPW
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Prowadz¹cy uroczystoœæ
nauczyciele – Iwona Paca³a
i Piotr S. Adamczewski

Fundatorzy w trakcie przybijania
pami¹tkowych gwoŸdzi

1918-1919 w Bydgoszczy, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli z gminy Szubin, Iwona Kornacka – so³tys Rynarzewa, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obs³ugi szkolnej.
Uroczystoœæ prowadzili Iwona Paca³a – nauczycielka jêzyka polskiego i Piotr S. Adamczewski – bibliotekarz, w strojach z epoki Powstania Wielkopolskiego i w towarzystwie rekonstruktorów z Towarzystwa Historycznego z Kcyni, którzy wcieli siê w postacie powstañców wielkopolskich z okopów pod Rynarzewem.
Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego, uczestników uroczystoœci powita³a dyrektor
szko³y Agnieszka Tuliñska. Nastêpnie przedstawiciele Rady Rodziców, w imieniu fundatorów, odczytali akt nadania szkole nowego sztandaru i przybili pami¹tkowe gwoŸdzie do
drzewca sztandaru.
Sztandar poœwiêcili obecni na uroczystoœci kap³ani, a Rada Rodziców w osobach pañ
Magdaleny Olczak – przewodnicz¹cej, Danuty Miku³y – sekretarz i Izabelli Karaœ – skarbnika, uroczyœcie przekaza³a go na rêce Dyrektor szko³y.
Po prezentacji sztandaru przez Dyrektor szko³y, sztandar odebra³ poczet sztandarowy
uczniów w sk³adzie: Jakub Skuza, Kinga Czy¿ i Weronika Czapiewska. Uczestnicy odœpiewali hymn szkolny i obejrzeli czêœæ artystyczn¹, po³¹czon¹ z projekcj¹ filmu pt.: „Jest takie
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Moment uroczystej prezentacji i przekazania sztandaru pocztowi sztandarowemu uczniów

miejsce”, autorstwa Tomasza £¹cznego. Nastêpnie zespó³ wokalny „Belcanto”, pod kierunkiem Magdaleny Itrich, wykona³ kilka pieœni patriotycznych, a mali „gazeciarze” wrêczyli zaproszonym goœciom okolicznoœciowy „Kurier Powstañczy”, wydany z okazji
nadania szkole nowego sztandaru. Po zakoñczeniu czêœci artystycznej Dyrektor szko³y
podziêkowa³a wszystkim fundatorom sztandaru, wrêczaj¹c podziêkowania i skromne
upominki.
W uroczystoœci nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Powstañców
wielkopolskich w Rynarzewie uczestniczy³y poczty sztandarowe: Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rynarzewie, Szko³y Podstawowej nr 1 im. króla W³adys³awa Jagie³³y w Szubinie, Szko³y Podstawowej nr 2 im. W³adys³awa Broniewskiego w Szubinie, Szko³y Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Turze, Szko³y Podstawowej im. Ziemi Pa³uckiej
w Królikowie, Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Kowalewie i Szko³y Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Ko³aczkowie.
Fundatorzy nowego sztandaru Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich
w Rynarzewie.
Pose³ do Parlamentu Europejskiego Kosma Z³otowski, Burmistrz Szubina Mariusz
Piotrkowski, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szubinie Anna Kijowska, Parafia pw. œw.
Ojca Pio w Zamoœciu, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rynarzewie, Nadleœnictwo Szubin,
Rada Pedagogiczna Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w
Rynarzewie, Rada Rodziców Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w
Rynarzewie, dyrektor Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w
Rynarzewie Agnieszka Tuliñska, dyrektor Wydzia³u Edukacji, Sportu i Rekreacji Urzêdu
Miejskiego w Szubinie Janusz Nowakowski, Bank Spó³dzielczy w Szubinie, DIET Studio
Belter, Firma GUT-POL Anna i Leszek Gutkowscy Rynarzewo, Firma INTER DECO
Bogumi³a Pigul Rynarzewo, Firma INTEX Jaros³aw Janowski z Zamoœcia, Firma JANDAR Sp. z o.o. Dariusz Grochola z Zamoœcia, Firma MARO S. C. Mariusz Makowski i
Roman B³och £ochowo, Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MEDYK Sp. z o. o. w
Szubinie, MOTOADMIN Biuro Zarz¹dzania Nieruchomoœciami Magdalena Olczak,
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Zespó³ wokalny „Belcanto” w repertuarze pieœni patriotycznych

Firma SU£TAN-KEBAP Justyna Belter, Us³ugi Ogólnobudowlane TUCHOLKE Andrzej
Tucholke, Firma TUR-TRANS Barbara i Wojciech Œmigiel, radny Rady Miejskiej w
Szubinie Piotr Adamczewski z ¿on¹ Ewelin¹, wnuczka powstañca wielkopolskiego Anna
Domaga³a z mê¿em Jackiem, Firma AGROPLUS Barbara i Janusz Hernet Rynarzewo,
wicedyrektor Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Rynarzewie
Agnieszka Kamyszek z mê¿em Marcinem, sekretarz Rady Rodziców Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Rynarzewie Izabella Karaœ, so³tys Rynarzewa
Iwona Kornacka, Zbigniew Lipiec Szkocja, Krajowy Drogowy Przewóz Osób Transport-Us³ugi-Handel Jacek Mas³owski Szubin, radny Rady Miejskiej w Szubinie Artur Michalak
z ¿on¹ Aleksandr¹, skarbnik Rady Rodziców Szko³y Podstawowej im. Powstañców
Wielkopolskich w Rynarzewie Danuta Miku³a z mê¿em Tomaszem, przewodnicz¹ca
Rady Rodziców Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Rynarzewie
Magdalena Olczak z mê¿em Andrzejem, Firma SCHOL-BUD Joanna i Krzysztof Pietrzak Rynarzewo, radny Powiatu Nakielskiego Ignacy Pogodziñski, Mariusz Ptak Zamoœæ, radny Rady Miejskiej w Szubinie Robert Rynarzewski, zastêpca przewodnicz¹cego Rady Rodziców Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Rynarzewie S³awomir Sancewicz, Irena Wiœniewska, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nakielskiego Zbigniew Sabaciñski, Firma BiuromaX-Balcer Bydgoszcz.

Zdjêcia: Piotr Bembenek
Autor jest historykiem,
nauczycielem, d³ugoletnim dzia³aczem TPPW.
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Jan Ryszard Garbarczyk
Jan Balcerzak

25 - lecie Ko³a TPPW w Pile
Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 powsta³o 30 stycznia
1989 roku w Poznaniu. Idea utworzenia Towarzystwa wyros³a z potrzeby spo³ecznej
i oczekiwañ jeszcze ¿yj¹cych wówczas powstañców. Towarzystwo podjê³o trud kultywowania zdobyczy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, po istniej¹cych od 1921 roku towarzystwach powstañczych, których dzia³alnoœæ zakoñczy³a w 1980 roku Krajowa Komisja Weteranów Powstania Wielkopolskiego z siedzib¹ przy Zarz¹dzie G³ównym Okrêgu
ZBoWiD w Poznaniu.
G³ównymi celami Towarzystwa s¹ krzewienie wiedzy i kultywowanie pamiêci o zwyciêskim Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 oraz popularyzowanie wœród m³odego pokolenia wartoœci, które przyœwieca³y bohaterskim czynom powstañców. W 1995 roku ukaza³ siê pierwszy numer rocznika oœwiatowo-historycznego „Powstaniec Wielkopolski”, od
2005 roku wydawane s¹ „Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 19181919”, w 2018 roku ukaza³a siê Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego, w której znajduj¹ siê cztery has³a autorstwa Wojciecha Kicmana, 16 grudnia 1996 roku ustanowiona
zosta³a Nagroda Honorowa TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Inn¹ form¹
honorowania dzia³alnoœci na rzecz upamiêtniania Powstania s¹ Z³ota i Srebrna Honorowa
Odznaka „Wierni Tradycji”. Od 2004 roku TPPW posiada status organizacji po¿ytku publicznego.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z siedzib¹ w Poznaniu jest Krajowy Zjazd Delegatów. Dotychczas odby³o siê siedem takich zjazdów. VII Zjazd TPPW obradowa³ 8 czerwca
2019 roku. Nasze ko³o reprezentowali na
nim Wojciech Kicman i Jan Ryszard Garbarczyk, który ponownie wszed³ w sk³ad Zarz¹du G³ównego TPPW. Na bie¿¹co pracami
Towarzystwa kieruje Zarz¹d G³ówny i wy³onione z niego Prezydium Zarz¹du G³ównego
TPPW. Prezesem Zarz¹du G³ównego jest Tadeusz Musia³. Tytu³ Prezesa Honorowego nosi Stefan Bar³óg – by³y d³ugoletni prezes Zarz¹du G³ównego.
Ko³o nr 9 powsta³o w listopadzie 1994 roku z inspiracji Stefana Bar³oga i zasiêgiem swego dzia³ania obejmuje Pi³ê oraz powiat pilski.
Pierwsze zebranie programowo-wyborcze
Logo Ko³a TPPW w Pile
odby³o siê 1 grudnia 1994 roku. Wziêli w nim
– projekt i wykonanie Andrzej Sadkowski
udzia³: Leonard Jan Czy¿ewski, Franciszek
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Dykrzak, Cezary Grugiel, Jan Ryszard Garbarczyk, Marian Praczyk, Bruno Rybarczyk,
Grzegorz Rzymski i Jan Œnioszek. Wybrano na nim 3. osobowy Zarz¹d Ko³a w sk³adzie:
Jan Ryszard Garbarczyk – prezes, Jan Œnioszek – wiceprezes i Marian Praczyk – skarbnik.
Co cztery lata odbywaj¹ siê zebrania sprawozdawczo – wyborcze Ko³a. Ostatnie takie
zebranie odby³o siê 16 lutego 2019 roku. Wybrano wówczas w³adze Ko³a oraz delegatów na Zjazd Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW.
Aktualny Zarz¹d Ko³a tworz¹: Jan Ryszard Garbarczyk- prezes, Jan Balcerzak – sekretarz i rzecznik prasowy, Roman Chwaliszewski – wiceprezes, regionalista dokumentuj¹cy
wydarzenia historyczne pó³nocnej Wielkopolski, Wojciech Kicman – wiceprezes, regionalista, dokumentuj¹cy m. in. przebieg Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu Pilskiego, Marlena Krzemiñska – kronikarz, Marian Praczyk – wiceprezes i skarbnik, Andrzej
Sadkowski – wiceprezes ds. organizacyjnych.
Komisja Rewizyjna dzia³a w sk³adzie: Zbigniew Horowski – przewodnicz¹cy, Krzysztof Wyrwa Krzysztof – wiceprzewodnicz¹cy i Danuta Buryta-Arndt – sekretarz.
Delegatami na Zjazd Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW zostali: Danuta Buryta-Arndt,
Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman i Marlena Krzemiñska.
Honorowym cz³onkiem Zarz¹du Ko³a jest Jan Œnioszek – jeden z za³o¿ycieli Ko³a
i d³ugoletni cz³onek jego Zarz¹du.
Z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej zrezygnowa³ Jarogniew Skrzypczak,
a z funkcji wiceprezesa Zarz¹du Krzysztof Wyrwa. Walne Zebranie Ko³a wyrazi³o podziêkowanie za ich pe³n¹ zaanga¿owania pracê na rzecz upowszechniania pamiêci
o zwyciêskim Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, ¿ycz¹c jednoczeœnie zdrowia
i wielu si³ w dalszej dzia³alnoœci w naszym kole.
Ko³o liczy obenie 46 cz³onków wywodz¹cych siê z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych
i zawodowych. Jest wœród nas 23 przedstawicieli rodzin powstañców. Dzia³amy
w oparciu o sk³adki cz³onkowskie (20,00 z³ rocznie), wspierani przez sponsorów indywidualnych i zbiorowych, w oparciu o granty na wydawnictwa i inne formy upamiêtniania powstañczj tradycji. Cz³onkowie Ko³a dzia³aj¹ jako wolontariusze, czego potwierdzeniem jest choæby przyznanie Ko³u, przez Centrum Wolontariatu w Pile, Honorowej Odznaki Wolontariatu.
Na M³odzie¿owej Sesji w Sali Miejskiej, 9 listopada 2018 roku nast¹pi³o uroczyste
przekazanie sztandaru Ko³a pod opiekê spo³ecznoœci uczniowskiej Szko³y Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich. Prezes Ko³a wrêczy³ Akt Powierzenia Sztandaru Dorocie
Guliñskiej, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 5.
12 listopada 2019 roku podpisano Porozumienie o Wspó³pracy Szko³y Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile a Ko³em nr 9 TPPW w Pile im. kpt. Teofila Spycha³y, do którego za³¹cznikiem jest w³aœnie Akt Powierzenia Sztandaru. W efekcie tego
Porozumienia Zarz¹d Ko³a m. in. ma sta³y adres oraz swoj¹ siedzibê przy ul. Kujawskiej 18, a Ko³o przekaza³o Szkolnej Izbie Pamiêci – 18 publikacji, sk³adanki i folder,
dwa medale, cztery pami¹tki oraz cztery kopie zdjêæ powstañców.
Niezmiernie wa¿nymi w naszej dzia³alnoœci by³y i s¹ przedsiêwziêcia dokumentuj¹ce dzieje Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, inicjowane, inspirowane i realizowane przez Ko³o i jego Zarz¹d, jak równie¿ aktywne w³¹czanie siê do upowszechniania zdobyczy Powstania Wielkopolskiego, wœród mieszkañców Ziemi Pilskiej, przez
samorz¹dy lokalne, instytucje pañstwowe i organizacje pozarz¹dowe, szko³y i placówki kultury
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I. Krzewienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i powstañczej tradycji
1. Wydawnictwa
– Roman Chwaliszewski „Powstañcze boje o Wysok¹” – wydawca: Wojewódzki Oddzia³
Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków w Pile, Zarz¹d Miasta i Gminy w Wysokiej (1998 r.),
– Roman Chwaliszewski „Wieczna chwa³a powstañcom wielkopolskim 1918-1919, którzy cierpieli i umarli za Polskê w Pile” – wydawca: Zarz¹d Ko³a TPPW nr 9 w Pile (1999 r.),
– Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman „Powrót or³a. Powstanie Wielkopolskie na
Ziemi Pilskiej” – wydawca: MEDIA Pi³a (2008 r.),
– Wojciech Kicman „Pu³kownik Kazimierz Zygmunt Rybicki” -wydawca: Rejonowa Organizacja LOK im. p³k. Kazimierza Zygmunta Rybickiego w Pile (2009r.) oraz wydanie II uzupe³nione, wydawca: Wojciech Kicman, fundator Exalo Drilling S. A. (2018 r.),
– Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman, Jan Ryszard Garbarczyk „W trosce o pamiêæ.
15 lat Ko³a nr 9 w Pile” – wydawca Zarz¹d Ko³a TPPW nr 9 w Pile (2010 r.),
– Wojciech Kicman „Podporucznik Jan Strosin – powstaniec wielkopolski 1918-1919
z Glesna” – fundator: Adam Æwikliñski (2010 r.),
– Wojciech Kicman, Marek Tobo³a „Franciszek Tobo³a – powstaniec wielkopolski, pierwszy prezydent Pi³y” – fundatorzy: wnuczki i wnuki Franciszka Tobo³y (2012r.),
– Wojciech Kicman „Powstaniec wielkopolski – ksi¹dz Mieczys³aw Bu³awski 19.09.1885
– 18.01.1949” (2012 r.),
– Ma³gorzata Dróbka-Jiers, Bogus³awa Jagodziñska, Wojciech Kicman, Wojciech Sobiech, Agnieszka Spirydow, Magdalena Wachowska „Franciszek Murach – powstaniec
wielkopolski z Wyrzyska. Patron 6 Dru¿yny Harcerskiej Soko³y” – wydawca: Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Wyrzysku (2013r.),
– Wojciech Kicman „Podporucznik Antoni Knajdek – powstaniec wielkopolski 19181919 z £ob¿enicy. ¯o³nierz – artysta – fotograf” – fundator: Adam Æwiklñski (2013 r.),
– Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman „Kiedy Ojczyzna wezwa³a” – wydawca:
MEDIA Pi³a (2013 r.),
– Marek Fija³kowski, Wojciech Kicman „Józef Marciniak 1896 – 1940, powstaniec wielkopolski, stra¿nik graniczny, ¿o³nierz Wrzeœnia 1939” – wydawca: Firma „Grapil” Gra¿yna Sobieraj (2014 r.),
– Wojciech Kicman, Marzena Rybarczyk „Powstañcy wielkopolscy 1918-1919 mieszkañcami gminy Ujœcie” – wydawca: Ujski Dom Kultury (2017 r.),
– Wojciech Kicman „Powstañcy wielkopolscy 1918-1919 mieszkañcami Pi³y” – wydawca: Ko³o TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spycha³y w Pile, fundator: Prezydent Miasta Pi³a
(2018 r.),
– Marek Fija³kowski „Oni walczyli o Polskê – 1918-1945, patrioci pó³nocnej Wielkopolski” (folder) – wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych i Us³ug Plastycznych w Pile
(2018 r.),
– Wojciech Kicman „Ch³apowscy z Bagdadu i Glesna herbu Drya – powstañcami wielkopolskimi 1918-1919” – wydawca: Pawe³ Kicman (2018 r.),
– Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman „Powstañcy wielkopolscy 1918-1919 mieszkañcami gminy Wyrzysk” – wydawca: Gmina Wyrzysk (2018 r.),
– Marian Eneminger, Jadwiga Kieruj, Bogdan Lach i Jolanta Za³achowska „Przywracanie
pamiêci. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Kaczory i okolice” (2018 r.),

132

– Marek Fija³kowski „Rada Ludowa w Pile 1918-1920” – wydawca: Studio K2 Krzysztof
Rauhut na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile, przy udziale œrodków
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego (2018 r.),
– Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman „Pamiêæ i ho³d – obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w powiecie pilskim” (album zawieraj¹cy m. in. pe³ny wykaz pomników, obelisków, tablic i murali) – wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych i Us³ug Plastycznych w Pile (2019 r.),
– Roman i Wies³aw Chwaliszewscy „Kapitan Teofil Spycha³a, powstaniec wielkopolski
1918-1919 z Liszkowa w gminie £ob¿enica, bohater Ko³a nr 9 TPPW w Pile” (styczeñ
2020 r.),
– Roman Chwaliszewski, Jan Ryszard Garbarczyk, Wojciech Kicman „W trosce o pamiêæ. 25 lat Ko³a TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spycha³y w Pile 1994 – 2019” – wydawca:
Zarz¹d Ko³a TPPW nr 9 w Pile (styczeñ 2020 r.)
2. Upamiêtnianie poprzez nadawanie nazw bohaterów Powstania Wielkopolskiego
1918-1919
a. szko³y i organizacje
– Nadanie rejonowej organizacja Ligi Obrony Kraju imienia p³k. Kazimierza Zygmunta
Rybickiego – powstañca wielkopolskiego (7.01.2009 r.),
– Nadanie Gimnazjum Publicznemu w Wysokiej imienia Powstañców Wielkopolskich
(1.12.2000 r.),
– Nadanie Szkole Podstawowej w Wyrzysku imienia Powstañców Wielkopolskich
wraz z nowym sztandarem (11.12.2009 r.),
– Nadanie 6. Dru¿ynie Harcerskiej przy Szkole Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Wyrzysku imienia Franciszka Muracha – powstañca wielkopolskiego z Wyrzyska (12.12.2012 r.),
– Nadanie Ko³u TPPW nr 9 w Pile (podczas Œwiêta Ko³a w Auditorium Maksimum
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. Stanis³awa Staszica w Pile) imienia kpt.
Teofila Spycha³y – powstañca wielkopolskiego z Liszkowa w gminie £ob¿enica wraz
ze sztandarem ufundowanym przez mecenasa Krzysztofa Wyrwê i jego ¿onê Ewê
(10.01.2014 r.).
Nadanie imienia Ko³u TPPW
nr 9 w Pile.
Na zdjêciu: Stefan Bar³óg
– prezes Zarz¹du G³ównego
TPPW w towarzystwie Romana
Chwaliszewskiego
i Wojciecha Kicmana
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Sztandar Ko³a TPPW nr 9
im. kpt. Teofila Spycha³y- awers

Wrêczenie sztandaru Ko³a
TPPW nr 9
im. kpt. Teofila Spycha³y.
Na zdjêciu fundatorzy sztandaru
Ewa i Krzysztof Wyrwa oraz
prezes Ko³a
Jan Ryszard Garbarczyk

Podziêkowanie prezesa Ko³a
Jana Ryszarda Garbarczyka
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Rodzina Spycha³ów wokó³ sztandaru Ko³a

b. pomniki i obeliski
– Pomnik Powstañca Wielkopolskiego w Ujœciu ods³oniêty 9 listopada 2008 roku; wierna kopia pomnika z 1934 roku zniszczonego przez Niemców w 1939 roku, z funduszy
Gminy Ujœcie,
– Obelisk z tablic¹ pami¹tkow¹ poœwiêcony powstañcom wielkopolskim, którzy „cierpieli i umarli za Polskê w Pile”, umiejscowiony przy zbiegu ulic Bydgoskiej oraz Alei Powstañców Wielkopolskich; fundatorzy Ko³o TPPW nr 9 oraz mecenas Krzysztof Wyrwa
(30.12.1999 r.),
– Obelisk poœwiêcony powstañcom wielkopolskim 1918-1919 i cz³onkom Bractwa
Kurkowego w Wysokiej, znajduj¹cy siê w Wysokiej-Walachówce; fundator: Gmina Wysoka i sponsorzy (13.06.2009 r.),
– Poœwiêcony powstañcom wielkopolskim obelisk przed Szko³¹ Podstawow¹ im. Powstañców Wielkopolskich w Wyrzysku (2006 r./ 7.12.2018r.),

Obelisk na skwerze 100. lecia
Powstania Wielkopolskiego
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– Obeliski (2) przy moœcie na Noteci k. Bia³oœliwia, upamiêtniaj¹ce opanowanie i spalenie
tego mostu przez powstañców; fundatorzy: Ko³o TPPW w Pile i Ko³o TPPW w Chodzie¿y
(14.05.2011 r.),
– Obelisk upamiêtniaj¹cy czterech powstañców wielkopolskich z Glesna w gminie Wyrzysk; fundator: Adam Æwikliñski (09.09.2011 r.),
– Poœwiêcony powstañcom wielkopolskim obelisk w Bia³oœliwiu (3.05.2013 r.),
– Obelisk upamiêtniaj¹cy 100. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 w Jaraczewie, gm. Szyd³owo (listopad 2018r.).
c. tablice pami¹tkowe
– Tablica pami¹tkowa na Dworcu G³ównym PKP w Pile poœwiêcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Józefowi Pi³sudskiemu; fundatorzy: Ewa i Krzysztof Wyrwa (23.12.2003 r.),
– Tablica pami¹tkowa na budynku Starostwa Powiatowego w Pile poœwiêcona Wac³awowi Cegie³ce – cz³onkowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i pierwszemu staroœcie pilskiemu; fundator: Starosta Pilski (11.11.2008r.),
– Tablica na murze koœcio³a w Kosztowie, gm. Wyrzysk poœwiêcona uczestnikom Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (7.12.2008 r.),
– Tablica na ul. Œródmiejskiej w Pile poœwiêcona cz³onkom Rady Ludowej w Pile; fundator:
Prezydent Miasta Pi³y (30.12.2008 r.),
– Obelisk z tablic¹ pami¹tkow¹ przy wejœciu na cmentarz parafialny w Ujœciu (listopad
2008 r.),
– Tablica pami¹tkowa na murze Szko³y Podstawowej w Wysokiej poœwiêcona pamiêci powstañców wielkopolskich 1918-1919 oraz ksiêdzu Filipowi Hoffmannowi – przewodnicz¹cemu Polskiej Rady Ludowej w Wysokiej (13.06.2009r.),
– Tablica pami¹tkowa z nazwiskami powstañców wielkopolskich na pomniku w Miasteczku Krajeñskim (27.01.2010 r.),
– Tablica pami¹tkowa w holu Urzêdu Miasta w Pile poœwiêcona Franciszkowi Tobole – powstañcowi wielkopolskiemu 1918-1919 i pierwszemu prezydentowi Pi³y; fundator: Prezydent Miasta Pi³y (5.12.2012 r.),
– Trzy tablice informuj¹ce o powstañcach wielkopolskich spoczywaj¹cych na Cmentarzu Komunalnym w Pile; projekt napisu: Roman
Chwaliszewski, grafika i wykonanie:
Administracja Cmentarza Komunalnego w Pile (wrzesieñ 2017 r.),
– Tablica poœwiêcona powstañcom walcz¹cym o niepodleg³oœæ
miast i wsi powiatu pilskiego, ods³oJedna z tablic informuj¹cych o powstañcach wielkopolskich niêta na budynku Biura Wystaw Arspoczywaj¹cych na Cmentarzu Komunalnym w Pile
tystycznych i Us³ug Plastycznych na
zakoñczenie obchodów 100. lecia
Powstania Wielkopolskiego; fundator: Starosta Pilski (20. 03.2019 r.).
– Tablica pami¹tkowa w 100. rocznicê powrotu do odrodzonej Polski, poœwiêcona poleg³ym i zmar³ym z ran powstañcom wielkopolskim parafii Gromadno; fundator: Piotr Banach, radny Rady Miejskiej w Wyrzysku, cz³onek Ko³a TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spycha³y w Pile (23.01. 2020 r).
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Tablica na budynku Biura
Wystaw Artystycznych i
Us³ug Plastycznych w Pile

d. ronda
– Rondo Józefa Pi³sudskiego w Pile (11.11.2008 r.),
– Rondo Franciszka Tobo³y w Pile (25.06.2013 r.),
– Rondo p³k. Kazimierza Zygmunta Rybickiego w Pile (7.02.2018 r.),
– Rondo Powstania Wielkopolskiego w Wyrzysku (1.02.2018 r.).

Rondo
im. p³k. Kazimierza Rybickiego
w Pile
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e. skwery
– Skwer imienia Matek Chrzestnych Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 –
u zbiegu ulicy Wa³eckiej i Alei Niepodleg³oœci w Pile, na wniosek Kongresu Kobiet Pó³nocnej Wielkopolski, uchwa³¹ Rady Miejskiej w Pile (paŸdziernik 2018 r.)
– Skwer 100-lecia Powstania Wielkopolskiego – u zbiegu ulicy Bydgoskiej i i Alei Powstañców Wielkopolskich w Pile, na wniosek Ko³a TPPW nr 9 w Pile, uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Pile z dn. 28.08. 2018 r.
f. murale
– Wykonany w sierpniu 2015 roku przez Klub Kibiców „Lecha Poznañ mural na
murze po pruskim wiêzieniu przy Sikorskiego w Pile,
– Mural 100. lecia Odzyskania Niepodleg³oœci na murze Zespo³u Szkó³ w Pile, wykonany przez ENEA Poznañ (20.08.2018 r.),
– Murale przedstawiaj¹ce kpt. Teofila Spycha³a oraz powrót do Macierzy w £ob¿enicy (2018 r.),
– Mural na g³ównej ulicy w Rzadkowie, gm. Kaczory (2015 r.),
– Mural w Starej £ubiance, gm. Szyd³owo (2015 r.),
– Ods³oniêty w 2018 roku mural na budynku OSP w Szyd³owie,
– Przedstawiaj¹cy powitanie powstañców wielkopolskich mural pod Wyrzyskiem,
– Przedstawiaj¹cy atak powstañców na pozycje pruskie mural w Wysokiej
– Mural w koœciele ewangelickim (2018 r.).
g. inne formy upamiêtniania rocznic Powstania Wielkopolskiego
– Wspó³organizowanie z Prezydentem Miasta Pi³y corocznych obchodów kolejnych
rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego – do roku 1998 na placu Zwyciêstwa,
a nastêpnie od 81. rocznicy pod obeliskiem u zbiegu ulicy Bydgoskiej oraz Alei Powstañców Wielkopolskich (obecnie Skwer 100. lecia Powstania Wielkopolskiego),
– Masowy bieg „Pamiêci Powstania Wielkopolskiego”; organizator Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacji w Pile (2018 r.),
– XII Bieg Niepodleg³oœci zorganizowany przez Powiat Pilski (11.11.2018 r.),
– Sympozjum naukowe „Pi³a niepodleg³a” zorganizowane przez Towarzystwo Mi³oœników Miasta Pi³y (5.12.2018 r.),
– Wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w regionie nadnoteckim” przygotowana przez Muzeum Okrêgowe im. Stanis³awa Staszica (27.12.2018r. 3.03.2019 r.),
– Wystawa fotografii „Oni walczyli o Polskê 1918-1945 – patrioci regionu pó³nocnej Wielkopolski”, Biuro Wystaw Aartystycznych i Us³ug Plastycznych w Pile (21.09 –
13.10.2018 r.) – prezentowana tak¿e w Chodzie¿y, Budzyniu, Miasteczku Krajeñskim, £ob¿enicy, Wyrzysku, Wysokiej, Z³otowie,
– Okolicznoœciowe koncerty m. in. Wyrzyskiego Chóru Mêskiego, artystów ze
Szko³y Muzycznej, inscenizacje i rekonstrukcje walk powstañczych.
Podkreœliæ nale¿y wielk¹ pomoc powo³ywanych z rocznicowych okazji komitetów
obchodów, zw³aszcza 90. i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, udzielan¹ w realizacji programów tych rocznic.
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II. Wspó³dzia³anie z rodzinami uczestników Powstania Wielkopolskiego
M³odzie¿owy Klub TPPW w Gimnazjum nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pile, który powsta³ w 2006 roku. wypracowa³ system wspó³pracy z rodzinami uczestników Powstania
Wielkopolskiego, polegaj¹cy m. in. na ich odwiedzaniu, sk³adaniu ¿yczeñ, zapraszaniu na
spotkania z okazji wszystkich wa¿niejszych szkolnych uroczystoœci.
Przedstawicieli rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego zapraszano do wspó³pracy w – powo³ywanych z rocznicowych okazji – Honorowych Komitetach Obchodów
– powiatowego i gminnych zapraszano.
Podczas uroczystoœci z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 w Pile, z udzia³em kompanii Wojska Polskiego i licznych przedstawicieli rodzin,
w Apelu Pamiêci wymieniono z imienia i nazwiska powstañców spoczywaj¹cych na pilskich
cmentarzach.
Dziêki œrodkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile
z Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego wszystkie groby powstañców w Pile zosta³y oznakowane pami¹tkowymi medalionami z napisem Powstaniec Wielkopolski i Krzy¿em Powstañczym poœrodku.
Pami¹tkowy medalion
z grobu powstañca w Pile

III. Dzia³ania inspiratorsko – motywacyjne oraz honorowanie osób i instytucji wyró¿niaj¹cych siê w dzia³aniach na rzecz upamiêtniania Powstania Wielkopolskiego i jego
uczestników
1. Nagroda Honorowa TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
W 25. letniej dzia³alnoœci Ko³a TPPW nr 9 w Pile Nagrodê Honorow¹
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego” otrzymali:
– Roman Chwaliszewski – za upowszechnianie wiedzy historycznej podczas prelekcji
i Powstaniu Wielkopolskim (2013 r.),
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– Wojciech Kicman- za prowadzenie prac badawczych oraz dokumentowanie udzia³u
mieszkañców powiatu pilskiego w Powstaniu Wielkopolskim (2016 r.)
2. Odznaka Honorowa „Wierni Tradycji”
– Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Wyrzysku (15.04.2011 r.),

Dekoracji sztandaru szko³y dokonuje Stefan Bar³óg – prezes Zarz¹du G³ównego TPPW

– Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile (10.01.2014 r.).

Sztandar i Odznaka „Wierni Tradycji” dla Gimnazjum nr 4 w Pile
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Kapitu³a przy Zarz¹dzie G³ównym
TPPW przyzna³a tak¿e 25 indywidualnych Odznak Honorowych „Wierni
Tradycji”, w tym szeœæ z³otych, pozytywnie opiniuj¹c wnioski Zarz¹du Ko³a. Odznaki otrzymali, zarówno cz³onkowie
Ko³a, jak i osoby wspó³pracuj¹ce z Ko³em w upamiêtnianiu Powstania Wielkopolskiego.

Nadana Ko³u TPPW nr 9 w Pile Honorowa Odznaka
„Za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego”

3. Inne wyró¿nienia
– Na wniosek Prezydenta Pi³y, 10
stycznia 2010 roku do Ksiêgi Pami¹tkowej Miasta za 15. letni¹ aktywnoœæ w Towarzystwie Pamiêci Powstania Wielkopolskiego zostali wpisani: Roman Chwaliszewski, Jan Ryszard Garbarczyk, Wojciech Kicman, Marian Praczyk, Jan Œnioszek i Krzysztof Wyrwa.
– Podczas Œwiêta Ko³a, 10 stycznia
2014 roku, cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski odznaczy³ Ko³o TPPW nr 9 w Pile
Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi dla
Województwa Wielkopolskiego”.

Nominacje do nagród honorowych:
– Nagrody Prezydenta Miasta Pi³y Piotra G³owskiego w kategorii „Dzia³alnoœæ na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci” – 23 lutego 2019 r.,
– Honorowego Tytu³u „Lider Sukcesu” w kategorii „Dzia³alnoœæ spo³eczna i zawodowa
w powiecie pilskim” -1 marca 2019 r.
***
Z okazji 25-lecia Ko³a TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spycha³y w Pile, 25 stycznia br.,
odby³o siê uroczyste spotkanie z udzia³em zaproszonych goœci. W uroczystoœci wziêli
udzia³: Zarz¹d Towarzystwa z Prezesem Honorowym TPPW – Stefanem Bar³ogiem,
Prezesem Zarz¹du G³ównego TPPW – Tadeuszem Musia³em i Sekretarzem Generalnym ZG TPPW – Piotrem Wojtczakiem. Przybyli równie¿ aktualni i byli cz³onkowie
Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego: Tomasz Bugajski (by³y Starosta Pilski) oraz
Jacek Bogus³awski. Nie zabrak³o by³ego Prezydenta Pi³y – Zbigniewa Kosmatki. W³adze miasta i powiatu pilskiego reprezentowali: Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Miasta Pi³y – Kazimierz Sulima oraz Wicestarosta Pilski – Arkadiusz Kubich.
Najwa¿niejszym momentem uroczystoœci, oprócz jubileuszowego wyst¹pienia prezesa Ko³a – Jana Ryszarda Garbarczyka, który przybli¿y³ okolicznoœci powstania Ko³a,
jego æwieræwieczn¹ dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia, zw³aszcza na niwie wydawniczej, by³a dekoracja sztandaru Ko³a Honorow¹ Odznak¹ TPPW „Wierni Tradycji”. Oprócz odznaczenia sztandaru, trzy osoby (Jan Œnioszek, Andrzej Jankowski i Krzysztof Wyrwa)
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Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski
w towarzystwie Jana Ryszarda Garbarczyka – prezesa
Ko³a TPPW nr 9 w Pile podczas Œwiêta Ko³a
– 10 stycznia 2014 r.

otrzyma³y Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê „Wierni Tradycji”, piêæ osób (Piotr Banach, Bronis³aw Frankowski, Jerzy Gapiñski, Andrzej Trempa³a) – Srebrn¹ Honorow¹ Odznakê
„Wierni Tradycji”. Wyró¿nienia te odebraliœmy jako zachêtê do dalszej pracy.
Cz³onkowie Ko³a nr 9 pracy siê nie boj¹, czemu dawali dowód przez minione lata – zaczynali jako 3. osobowa grupa inicjatywna, jako grupa oœmioosobowa za³o¿yli Ko³o, dziœ
jest ich czterdziestu szeœciu, reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska i grupy zawodowe,
a wœród nich a¿ dwadzieœcia trzy osoby maj¹ce rodzinne tradycje powstañcze.
Wspomniana wy¿ej dzia³alnoœæ wydawnicza to przede wszystkim domena dwóch
cz³onków Ko³a, uhonorowanych zreszt¹ najwy¿szym odznaczeniem Towarzystwa – Nagrod¹ Honorow¹ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” – Romana Chwaliszewskiego
i Wojciecha Kicmana. Z ich prac oraz prac innych osób uzbiera³a siê przez lata ca³kiem
spora biblioteczka – dwadzieœcia dwa tytu³y, nie licz¹c wielu artyku³ów w „Powstañcu
Wielkopolskim” oraz biogramów w „S³owniku biograficznym uczestników Powstania
Wielkopolskiego”. Z okazji jubileuszu Ko³a ukaza³o siê wydawnictwo „W trosce o pamiêæ”, sk³adaj¹ce siê z dwóch czêœci: biografii „Kapitan Teofil Spycha³a – Patron Ko³a”
oraz kroniki „25 lat Ko³a TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spycha³y w Pile. 1994 – 2019”.
A od niedawna dzia³a odœwie¿ona, a w³aœciwie stworzona na nowo przez Grzegorza
Sowê – cz³onka Ko³a, strona internetowa (tppw-pila. pl), która zast¹pi³a star¹, dawno ju¿
nieaktualn¹.
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Dekoracji sztandaru Odznak¹ Honorow¹ „Wierni Tradycji” dokonuje Honorowy Prezes TPPW Stefan Bar³óg

Grono odznaczonych Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ „Wierni Tradycji” – zaznaczeni pogrubion¹ czcionk¹ – od
lewej prowadz¹cy uroczyste spotkanie Franciszek Dykrzak, Prezes Ko³a TPPW nr 9 - J. R. Garbarczyk,
Jan Œnioszek, Krzysztof Wyrwa, Stefan Bar³óg (Honorowy Prezes ZG TPPW),
Andrzej Jankowski, Tadeusz Musia³ (Prezes ZG TPPW), Piotr Wojtczak (Sekretarz generalny ZG TPPW)
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Nowi cz³onkowie - od lewej, Adam Æwikliñski, Dorota Guliñska,
Micha³ £o¿yñski, Irena Podgórska, Tadeusz Musia³ (Prezes ZG TPPW), Joanna Podgórska-Kêdziora

Przez lata Ko³o da³o siê poznaæ jako wspó³organizator grudniowych obchodów kolejnych powstañczych rocznic przy obelisku na Skwerze 100. lecia Powstania Wielkopolskiego. Dziêki inicjatywom Ko³a, w przestrzeni miejskiej Pi³y pojawi³y siê tablice pami¹tkowe
i nazwy rond nawi¹zuj¹ce do postaci zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim i Pi³¹. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e przyk³ad dobrej wspó³pracy Ko³a z organami samorz¹du lokalnego zaowocowa³ i w innych gminach powiatu, w których tak¿e zaczêto siêgaæ po
takie formy upamiêtnienia powstañczej historii, jak obeliski, tablice i murale.
Ka¿dy z mieszkañców Pi³y, odwiedzaj¹cy Cmentarz Komunalny, zauwa¿y³ z pewnoœci¹
przy bramach tablice informuj¹ce, ¿e na tej nekropolii spoczywaj¹ szcz¹tki powstañców
wielkopolskich, a ich mogi³y zosta³y oznaczone specjalnymi medalionami.
Przy jubileuszowej okazji szeregi Ko³a nr 9 zasili³o piêciu nowych cz³onków – Adam
Æwikliñski, Dorota Guliñska, Micha³ £o¿yñski, Irena Podgórska i Joanna Podgórska-Kêdziora. Uroczyste spotkanie zakoñczy³o wspólne odœpiewanie „Roty”.

Autorami s¹:
J. R. Garbarczyk - Prezes Ko³a TPPW w Pile i Cz³onek Zarz¹du G³ównego Towarzystwa,
Jan Balcerzak - rzecznik Ko³a TPPW w Pile.
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Janusz Sa³ata

Laureaci Nagrody Honorowej TPPW 1918/19
Dobosz Powstania Wielkopolskiego
w roku 2019
W przysz³ym roku minie 25 lat od momentu ustanowienia i po raz pierwszy wrêczenia,
przyznawanej przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego,
Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Statuetk¹ honorowane s¹
osoby i instytucje szczególnie zas³u¿one dla upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. St¹d te¿ warto mo¿e przypomnieæ jej historiê.
15 listopada 1925 roku, na rynku w Œremie, zosta³ ods³oniêty Pomnik Powstañców
i Wolnoœci, którego twórc¹ by³ rzeŸbiarz W³adys³aw Marcinkowski. Zwyciêski zryw Wielkopolan uosabia³ dobosz w mundurze wojsk wielkopolskich, wzywaj¹cy powstañców do
walki. We wrzeœniu 1939 roku Niemcy zniszczyli pomnik. Po wojnie, w latach 60. XX wieku, postanowiono zrekonstruowaæ zniszczon¹ rzeŸbê. Dokona³ tego Jerzy Sobociñski,
a replikê Pomnika Dobosza ustawion¹ na oryginalnym cokole ods³oniêto 14 czerwca
1969 roku.
16 grudnia 1996 roku, Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu, kieruj¹c siê obowi¹zkiem podtrzymywania to¿samoœci narodowej i zachowania w pamiêci spo³eczeñstwa historii i znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, ustanowi³ Nagrodê Honorow¹ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”,
a wrêczana laureatom statuetka jest odwzorowaniem tego pomnika.
9 grudnia 2019 roku, w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich, odby³a siê ju¿ po raz 24
uroczystoœæ wrêczenia Nagród Honorowych Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – statuetek „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Gala rozpoczê³a
siê od wystêpu artystów z Akademii Muzycznej im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu: prof. Gra¿yny Fliciñskiej- Panfil, prof. Izabeli Górskiej – Krasiel oraz Filipa Lewandowskiego.
Po wprowadzeniu sztandaru i odœpiewaniu hymnu pañstwowego, uroczystoœæ otworzy³ i powita³ przyby³ych goœci wiceprezes Zarz¹du G³ównego TPPW W³odzimierz Warchalewski.
Wœród przyby³ych goœci znaleŸli siê m. in.: senator RP Robert Gawe³, Wojciech Jankowiak – wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego, Wioleta HarêŸlak – przewodnicz¹ca sejmiku lubuskiego, zastêpca prezydenta Poznania – Jêdrzej Solarski, Grzegorz Ganowicz – przewodnicz¹cy Rady Miasta w Poznaniu, Aleksandra KuŸ – wielkopolski wicekurator oœwiaty, Tomasz Szulc – burmistrz Opalenicy, Piotr Zalewski- cz³onek Zarz¹du Powiatu Poznañskiego, dr hab. Rafa³ Reczek – dyrektor Oddzia³u IPN w Poznaniu, o. prof.
Eustachy Rakoczy – kapelan Towarzystwa, przedstawiciele wielu organizacji i instytucji, laureaci „Dobosza” z lat poprzednich, cz³onkowie i sympatycy TPPW oraz m³odzie¿.
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Statuetki Dobosza Powstania
Wielkopolskiego

Uroczystoœæ
wrêczenia statuetek
„Dobosza Powstania
Wielkopolskiego” uœwietni³
wystêp artystów
z Akademii Muzycznej
im. Jana Ignacego Paderewskiego
w Poznaniu

Wiceprezes
W³odzimierz Warchalewski
podczas otwarcia uroczystoœci
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Uczestnicy uroczystoœci w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich

Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Tadeusz
Musia³, który odniós³ siê do setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, stwierdzaj¹c, ¿e
wyj¹tkowo dostojne i uroczyste jej obchody przyczyni³y siê do rozpowszechnienia wiedzy
o zwyciêskim zrywie Wielkopolan w skali ca³ego kraju. Powiedzia³ równie¿, ¿e po zakoñczeniu obchodów spo³eczna aktywnoœæ w zakresie utrwalania pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach nie zmala³a. Œwiadcz¹ o tym m. in. kolejne pomniki, tablice pami¹tkowe oraz imiona nadawane szko³om, jednostkom wojskowym i harcerskim.
Prezes Musia³ zapozna³ zebranych z planowanym przebiegiem obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i serdecznie pogratulowa³ tegorocznym laureatom, którzy maj¹ szczególne zas³ugi w upowszechnianiu tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i wiedzy o nim. Po wyst¹pieniu prezesa Musia³a odczytane zosta³y laudacje. Kapitu³a Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” przyzna³a statuetki za rok 2019 nastêpuj¹cym osobom i instytucjom…
DR W£ODZIMIERZ LEWANDOWSKI (nagroda przyznana poœmiertnie)
Powstaniec wielkopolski, publicysta i historyk, jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Powstania Wielkopolskiego ukoñczy³ studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznañskim. Aktywnie dzia³a³ w Towarzystwie Tomasza Zana, m. in. realizuj¹c program tajnego
samokszta³cenia. W 1912 roku by³ wspó³za³o¿ycielem Dru¿yny Skautowej im. ksiêcia
Józefa Poniatowskiego w Ostrowie Wlkp. i cz³onkiem Filareckiego Zwi¹zku Elsów.
W 1918 roku, po dezercji z wojska pruskiego, wróci³ do rodzinnego Ostrowa i w³¹czy³ siê w nurt dzia³añ niepodleg³oœciowych. By³ cz³onkiem Komitetu Ludowego. Bra³
udzia³ w tworzeniu i szkoleniu pu³ku polskiego. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego wzi¹³ udzia³ w walkach powstañczych.
W³odzimierz Lewandowski by³ jednym z cz³onków-za³o¿ycieli powo³anego w 1926
roku Towarzystwa dla Badañ nad Histori¹ Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
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W 1934 roku podj¹³ pracê jako jego
pracownik kontraktowy.
Dr W³odzimierz Lewandowski nale¿a³ do grupy czo³owych historyków
m³odego pokolenia, zgrupowanych
w Referacie Historycznym DOK VII.
Podj¹³ próbê syntetycznego omówienia ca³ego zbrojnego ruchu powstañczego. Jeszcze w okresie studiów uniwersyteckich zacz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ
naukow¹ od publicystyki historycznej,
zamieszczaj¹c w 1924 roku na ³amach
„Dziennika Poznañskiego” artyku³ pt.
„Problem historii Powstania Wielkopolskiego”. Wœród wielu jego publikacji nale¿y wspomnieæ m. in.: „Udzia³
Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1919, „Bitwê
o Szubin dnia 11 stycznia 1919 r.”,
„Wyzwolenie Wielkopolski i Pomorza” oraz „Warunki polityczne i wojskowe genezy Grupy Leszno” i wiele
innych.
Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ realizacjê jego projektu „Pierwsze
Prezes Zarz¹du G³ównego TPPW
dni istnienia Dowództwa G³ównego
Tadeusz Musia³ w okolicznoœciowym przemówieniu
(Wielkopolskie procesy polityczno-wojskowe w czasie od 27 XII 1919 r. do 22
I 1919r.”). Dr W³odzimierz Lewandowski by³ cz³onkiem Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych RP 1914/19, w którym pe³ni³ m. in. funkcjê prezesa Okrêgu Poznañ, a tak¿e przewodnicz¹cego Komisji Redakcyjnej i redaktora naczelnego organu
tego zwi¹zku „Jutro”. Po przekszta³ceniu tej organizacji dzia³a³ w Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich. W czasie drugiej wojny œwiatowej dosta³ siê do sowieckiej niewoli. Przebywa³ w obozie w Starobielsku. Wiosn¹ 1940 roku zosta³ zamordowany
w Charkowie.
W 2007 r. prezydent RP Lech Kaczyñski awansowa³ go poœmiertnie do stopnia
porucznika. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przyznan¹
poœmiertnie statuetkê zamierza przekazaæ rodzinie dra W³odzimierza Lewandowskiego.
WALDEMAR BANASZYÑSKI
Zas³u¿ony popularyzator pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim prowadzi pracowniê renowacji zabytków techniki militarnej. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Mi³oœników Militariów „West” w Wolsztynie.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ jego dokonania zwi¹zane z budow¹ replik i renowacj¹ sprzêtu militarnego z okresu Powstania Wielkopolskiego. Jest m. in. inicjatorem budowy repliki samochodu pancernego Austin Puti³ow „Poznañczyk”, s³awi¹cej Wojska
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Wielkopolskie na wystawach i inscenizacjach w ca³ym kraju (np. w Warszawie, Toruniu,
Poznaniu, Wolsztynie, Wronkach, Mieszkowie, Komorowie, Œwinoujœciu, Drzonowie,
Sarnowej Górze w woj. mazowieckim, Tomaszowie Lubelskim, Wa³brzychu, Wschowie
i Koninie, a znajduj¹cej siê obecnie w kolekcji Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – Oddzia³ Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Ponadto by³ budowniczym repliki armaty
wz. 1902 76,2 mm, która tak¿e prezentowana jest podczas inscenizacji i uroczystoœci s³awi¹cych Wojska Wielkopolskie. Wykona³ renowacjê armaty polowej 77mm leichte Feld
Kanone 1896 n/A, pochodz¹cej z zamku Czocha, która obecnie równie¿ znajduje siê
w kolekcji Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
Waldemar Banaszyñski jest organizatorem corocznych (od 2014r.) inscenizacji historycznych w Kargowej. Uczestniczy³ w akcji oznaczania grobów powstañczych na terenie
Wielkopolski i w Warszawie oraz opiece nad ich wygl¹dem. Prowadzi³ dzia³alnoœæ wolontariack¹ na rzecz Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu oraz Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.
Jako jedyny, 15 sierpnia 2018 roku, prezentowa³ Wojska Wielkopolskie na wielkiej Defiladzie Niepodleg³oœci w Warszawie. Obecnie wykonuje renowacje lawet kolejowych
z okresu Powstania Wielkopolskiego, które bêd¹ stanowi³y czêœæ wystawy plenerowej
w nowej siedzibie Muzeum Broni Pancernej na poznañskiej £awicy.
Waldemar Banaszyñski to wybitna postaæ, zaanga¿owana w organizowanie i prowadzenie wielu wa¿nych uroczystoœci poœwiêconych obchodom wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz dziel¹ca siê swoj¹ pasj¹ podczas spotkañ i pokazów sprzêtu wojskowego.

Statuetkê Dobosza wrêczaj¹ – prezes honorowy Towarzystwa Stefan Bar³óg, prezes Zarz¹du G³ównego
TPPW Tadeusz Musia³ oraz wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak
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WAWRZYNIEC WIERZEJEWSKI
Prezes Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-19. Historyk, badacz i popularyzator dziejów Wielkopolski, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i historii skautingu na terenie
zaboru pruskiego. W jego popularyzatorsko-edukacyjnym dorobku zwracaj¹ uwagê
inicjatywy zwi¹zane z nadaniem nazw honoruj¹cych osoby szczególnie zas³u¿one
w przygotowaniach i przebiegu Powstania Wielkopolskiego, m. in. skwerowi u zbiegu
ulic Królowej Jadwigi i Niez³omnych („Skwer Skautów Powstañców Wielkopolskich”),
skwerowi przy ul. Wyspiañskiego („Skwer Marsza³ka Ferdynanda Focha”) oraz
skwerowi przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu („Skwer Wincentego i Jana
Wierzejewskich”).
Wawrzyniec Wierzejewski wspó³pracuje ze szko³ami i dru¿ynami harcerskimi, wyg³aszaj¹c prelekcje i organizuj¹c konkursy oraz sesje popularnonaukowe na temat historii regionu, ze szczególnym uwzglêdnieniem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (m. in.
w Poznaniu, Koszalinie, Gostyniu, W¹growcu, Nowym Tomyœlu). Jest organizatorem wielu wystaw podejmuj¹cych temat Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i roli skautingu
w procesie odzyskiwania przez Polskê niepodleg³oœci. Opiniuje opisy bloków znaczków
wydanych przez Pocztê Polsk¹. Jest autorem i wspó³autorem oraz redaktorem kilkudziesiêciu publikacji poœwiêconych historii regionu wielkopolskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz postaci marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Wydawc¹ i zarazem redaktorem ksi¹¿ek historycznych adresowanych do spo³ecznoœci szkolnych oraz pozycji biograficznych, dotycz¹cych genezy i przebiegu wydarzeñ

Nagrodê Honorow¹ TPPW otrzymuje Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW
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oraz wybitnych postaci z okresu walk o niepodleg³oœæ Polski. Jest cenionym prelegentem,
aktywnie wspó³pracuj¹cym z Komisj¹ Historyczn¹ Zarz¹du G³ównego TPPW.
Wawrzyniec Wierzejewski uczestniczy³ w przygotowaniu filmów dokumentalnych dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego. Bra³ udzia³ w programach telewizyjnych poœwiêconych Powstaniu Wielkopolskiemu oraz w dwuodcinkowym filmie Telewizji Trwam „Zwyciêskie Powstanie”. By³ zaanga¿owany w prace zwi¹zane z tworzeniem strony internetowej poznañskiego Oddzia³u IPN – portalu poœwiêconego Powstaniu Wielkopolskiemu
1918-1919, a w ostatnim okresie w proces sprowadzenia prochów p³k. Wincentego Wierzejewskiego i upamiêtnienia tego twórcy wielkopolskiego skautingu i uczestnika ruchu niepodleg³oœciowego w Wielkopolsce.
PIOTR WOJTCZAK
Pedagog z wieloletnim doœwiadczeniem i dzia³acz harcerski, cz³owiek-instytucja dzia³aj¹cy w ramach struktury Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Od ponad dwudziestu lat bardzo aktywnie dzia³a na rzecz upowszechniania historii walk
zwi¹zanych z odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oœci w latach 1918-1921, a w szczególnoœci ze zwyciêskim czynem niepodleg³oœciowym Wielkopolan z lat 1918-1919.
Wchodzi w sk³ad Zespo³u Redakcyjnego rocznika „Wielkopolski Powstaniec”,
w którym pe³ni funkcjê redaktora wydawniczego. Jest autorem i wspó³autorem wielu
publikacji, w tym m. in. unikalnej pozycji „100 lat pamiêci i obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego” (Poznañ 2019) oraz publikacji „Kontynuatorzy powstañczych tradycji” (2004 r.). Wniós³ du¿y wk³ad pracy tak¿e w przygotowanie innych pu-

Statuetkê „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” odbiera Piotr Wojtczak
– sekretarz Zarz¹du G³ównego TPPW
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blikacji, szczególnie wa¿nych dla zachowania dla potomnych informacji o dzia³aniach Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, w tym m. in. poprzez coroczne publikowanie ich w postaci obszernego kalendarium w „Wielkopolskim Powstañcu”. Pe³ni¹c
funkcjê sekretarza generalnego Zarz¹du G³ównego TPPW przygotowa³ szereg opracowañ dotycz¹cych historii i inicjatyw Towarzystwa, które zosta³y opublikowane z okazji
jubileuszy Towarzystwa, kolejnych zjazdów krajowych czy przygotowañ œrodowiska
TPPW do 90. i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dziêki jego wieloletniemu zaanga¿owaniu w tworzenie internetowej witryny Towarzystwa, na bie¿¹co
dokumentowana jest jego dzia³alnoœæ, a zgromadzona du¿a iloœæ faktów oraz ikonografia wzbogacaj¹ wiedzê o kultywowaniu pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim. Wiele
wniós³ do dorobku Ogólnopolskiej Rodziny Szkó³ imienia Powstañców Wielkopolskich,
którego efektami s¹ wzajemne odwiedziny delegacji, ogólnopolskie zloty szkó³ i jednostek harcerskich nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich. Piotr Wojtczak jest m. in.
autorem artyku³u i fotoreporta¿u „IX Ogólnopolski Zlot Szkó³ nosz¹cych imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego1918/1919” („Wielkopolski Powstaniec”, 2018),
który pokazuje m³ode pokolenie Polaków, kontynuuj¹ce pamiêæ o powstañcach wielkopolskich. Dziêki jego zaanga¿owaniu i oddzia³ywaniu na innych, wiele osób mog³o zdobywaæ doœwiadczenie w kultywowaniu historycznej pamiêci. Jako nauczyciel i
dzia³acz zaszczepia narodowego ducha i nieustannie podejmuje dzia³ania na rzecz
kultywowania tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
ODDZIA³ INSTYTUTU PAMIÊCI NARODOWEJ W POZNANIU
Poznañski Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej podj¹³ szereg dzia³añ zwi¹zanych
z upamiêtnianiem historycznych wydarzeñ, miejsc i postaci z okresu walk
i mêczeñstwa narodu polskiego, w tym zwyciêskiego zrywu Wielkopolan –
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na 100. rocznicê wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, wspólnie z wieloma placówkami naukowymi i instytucjami kultury,
przygotowa³ portal internetowy, którego ide¹ jest edukowanie, w tym
propagowanie tradycji i upamiêtnianie Powstania Wielkopolskiego. Przygotowa³
równie¿ spot edukacyjny o Powstaniu Wielkopolskim, który prezentowany by³ m.
in. w œrodkach komunikacji miejskiej w Poznaniu, Kolejach Wielkopolskich, Telewizji
Polskiej, warszawskim metrze i na dworcach kolejowych w ca³ym kraju.
Instytut Pamiêci Narodowej przygotowa³ równie¿ specjalny dodatek historyczny
o wydarzeniach sprzed 100 lat, który ukaza³ siê w „Naszym Dzienniku”. W jego
bogatej ofercie edukacyjnej znalaz³y siê m. in.: gra miejska w formie questu
edukacyjnego, uk³adanka „Powstanie Wielkopolskie. Symbole zwyciêskiego
powstania”, spotkania dla dzieci i m³odzie¿y w formule „Drzwi otwarte”
w poznañskim IPN przed 100. rocznic¹ Powstania Wielkopolskiego, szkolenia dla
nauczycieli z terenu ca³ej Wielkopolski pod has³em „Odzyskanie niepodleg³oœci
i zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie”, lekcje terenowe „Tramwajem przez historiê
najnowsz¹. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”. Pracownicy IPNu przeprowadzili w szko³ach województwa wielkopolskiego wyk³ady o Powstaniu
Wielkopolskim, uczniowie mogli te¿ uczestniczyæ w tematycznych konkursach (m.
in. konkursie plastycznym „Or³y Powstania Wielkopolskiego”, konkursie
fotograficznym „Miejsca zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.
Epizody Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie”). Poznañski Oddzia³
Instytutu Pamiêci Narodowej by³ jednym z partnerów wystawy „Wielkopolanie ku
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Dr hab. Rafa³ Reczek – dyrektor poznañskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej
– odbiera Nagrodê Honorow¹ TPPW

Niepodleg³ej – w stulecie zwyciêskiego powstania 1918 – 1919 roku”. W jego dorobku znalaz³y siê tak¿e wydawnictwa tematyczne, w tym m. in.: katalogi wystaw
„Wielkopolanie ku Niepodleg³ej – w stulecie zwyciêskiego powstania 1918-1919 roku”, „Józef Dowbor-Muœnicki 1867-1937”, „Genera³ Stanis³aw Taczak 18741960” oraz broszury o tematyce powstañczej.
Przy wspó³pracy oddzia³owego Biura Edukacji Narodowej IPN-u w Poznaniu powsta³y trzy odcinki cyklu spotów edukacyjnych w re¿yserii Zbys³awa Kaczmarka
„Powstanie Wielkopolskie. Zwyciêstwo”, prowadzone by³y prace konserwatorskie
i restauratorskie nagrobków powstañców wielkopolskich.
Aktu wrêczenia statuetek dokonali Tadeusz Musia³ – prezes Zarz¹du G³ównego
TPPW, Stefan Bar³óg – prezes honorowy Towarzystwa oraz Wojciech Jankowiak –
wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego.
Gala wrêczenia Nagród Honorowych TPPW by³a tak¿e okazj¹ do wrêczania innych odznaczeñ. Ministerstwo Edukacji Narodowej, za szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania, nada³o „Medale Komisji Edukacji Narodowej” nastêpuj¹cym osobom: Witoldowi Bier³a, Annie Margas, Marlenie Posadzy i Ma³gorzacie Suchaneckiej. Aktu dekoracji dokona³a
Aleksandra KuŸ – wielkopolski wicekurator oœwiaty. Odznaczenie „Za zas³ugi dla województwa wielkopolskiego” Wojciech Jankowiak wrêczy³ Wiolecie HarêŸlak.
Uchwa³¹ Kapitu³y Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW, Z³ot¹ Odznakê „Wierni Tradycji” otrzymali: Franciszek Dykrzak, Antoni Fornalski, Roman Grewling, prof. Janusz Karwat, Henryk Krystek, Jan Or³owski, Jacek Pietraszko i Eligiusz Tomkowiak.
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Laureaci w towarzystwie (od lewej): Stefana Bar³oga – prezesa honorowego Towarzystwa,
Wojciecha Jankowiaka – wicemarsza³ka województwa wielkopolskiego, Tadeusza Musia³a – prezesa
ZG TPPW i wiceprezesa W³odzimierza Warchalewskiego

Wioleta HarêŸlak
otrzyma³a
odznaczenie „Za zas³ugi
dla województwa wielkopolskiego”
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Zas³u¿eni dzia³acze Towarzystwa wyró¿nieni Z³ot¹ Odznak¹ TPPW „Wierni Tradycji”

Wyró¿nieni medalami „Wierni Tradycji”
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Laureaci konkursu literackiego z Paw³em Kuszczyñskim – przewodnicz¹cym Jury i cz³onkiem
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Literatów Polskich, Tadeuszem Musia³em - prezesem ZG TPPW
oraz W³odzimierzem Warchalewskim - wiceprezesem Towarzystwa

Medalami „Wierni Tradycji” zostali wyró¿nieni: Klub Kawaleryjski VIII Pu³ku U³anów
Pomorskich, El¿bieta Kaczmarek, Micha³ Krzy¿aniak, p³k Rafa³ Miernik, Marek Nowak,
Renata Or³owska, Kazimiera Szark, prof. Antoni Szczuciñski, Gabriela Szeszycka, Tomasz
Szulc, Przemys³aw Terlecki, Marian Winiecki i Ryszard Zaczyñski. Aktu dekoracji dokonali: Stefan Bar³óg, Tadeusz Musia³ i W³odzimierz Warchalewski.
Podczas uroczystoœci wrêczono tak¿e egzemplarze wydawnictwa pokonkursowego
laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romana Wilkanowicza.
Po odœpiewaniu „Roty” i wyprowadzeniu sztandaru, w Sali Z³otej odby³o siê tradycyjne spotkanie op³atkowe, które poprowadzi³ ks. pra³at Jan Stanis³awski.
Patronat honorowy nad uroczystoœci¹ wrêczenia statuetek „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” obj¹³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak.
Wszystkim laureatom i wyró¿nionym serdecznie gratulujemy!
Zdjêcia: Alina Kucharska
Autor pe³ni funkcjê wiceprezesa Zarz¹du G³ównego TPPW,
jest równie¿ cz³onkiem Zespo³u Redakcyjnego
„Wielkopolskiego Powstañca”.
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Alina Kucharska

Uroczystoœæ z³o¿enia prochów
pu³kownika Wincentego Wierzejewskiego
na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan w Poznaniu
Wiele czasu up³ynê³o od œmierci pu³kownika Wincentego Wierzejewskiego do uroczystego pochówku w ojczystej ziemi. Potomni sp³acili swój d³ug temu, który z niez³omn¹ wiar¹ stan¹³ w d³ugim szeregu bohaterów maj¹cych jasno wytyczony cel – walkê o woln¹ Polskê,
a który na d³ugie lata zosta³ przez rodaków zapomniany i swoje koœci z³o¿y³ z dala od stron
rodzinnych, w Wielkiej Brytanii, w Leeds, które tak ukocha³.
Los siê jednak odmieni³, a kilkuletnie starania podjête przez Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, wspierane przez w³adze wojewódzkie i miejskie, zwieñczone zosta³y sukcesem, gdy 5 lipca 2020 roku szcz¹tki p³k. Wierzejewskiego i jego ma³¿onki
Winifred Mary Wierzejewskiej z d. Powell, wyl¹dowa³y na poznañskim lotnisku na £awicy
i zosta³y przekazane cz³onkom TPPW. W towarzystwie harcerzy, urny zosta³y przewiezione do Kaplicy Mi³osierdzia Bo¿ego w Klasztorze OO Karmelitów Bosych, na Wzgórzu œw.
Wojciecha, gdzie oczekiwaæ mia³y na uroczystoœci pogrzebowe.
Ostatecznie pañstwo Wierzejewscy spoczêli, 18 grudnia 2020 roku, na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan. Wydarzenie to stanowi³o element obchodów 101. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Ceremoniê na cmentarzu poprzedzi³o nabo¿eñstwo w koœciele
pw. œw. Józefa, któremu przewodniczy³ ks. bp Grzegorz Balcerek. Oprawê muzyczn¹ zapewni³a Orkiestra Reprezentacyjna Si³ Powietrznych. Przed rozpoczêciem mszy œwiêtej Wojewoda Wielkopolski £ukasz Miko³ajczyk odczyta³ list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym poinformowano o poœmiertnym przyznaniu p³k. Wierzejewskiemu Krzy¿a Wielkiego
Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to przekazane zosta³o na rêce stryjecznego wnuka
– Wawrzyñca Wierzejewskiego. Po mszy œwiêtej g³os zabrali Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego Marek WoŸniak, wiceprezydent Poznania Jêdrzej Solarski oraz prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Tadeusz Musia³. Po opuszczeniu œwi¹tyni zebrani goœcie i cz³onkowie TPPW, w towarzystwie sztandaru
Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych Poznania, Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego oraz licznych reprezentacji poznañskich szkó³, harcerzy ZHP i ZHR, w asyœcie kompanii honorowej z Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych Wojska Polskiego, przeszli
na najstarsz¹ poznañsk¹ nekropoliê, gdzie urny ze szcz¹tkami z³o¿one zosta³y do grobu. Oddano salwê honorow¹, a uczestnicy uroczystoœci z³o¿yli na grobie wi¹zanki kwiatów. Po oficjalnych uroczystoœciach przyszed³ czas na osobist¹ refleksjê przy grobie. Nad mogi³¹ pochyli³y siê sztandary.
Wiele w tym dniu wypowiedziano s³ów, z których wy³oni³a siê postaæ p³k. Wierzejewskiego o ¿yciorysie tak bogatym, ¿e mo¿na by wydarzeniami z jego ¿ycia „obdzieliæ […] zapewne
kilka osób”. Barwna postaæ ¿yj¹ca w niezwyk³ych czasach stawia przed wspó³czesnymi zadanie, by o tej przesz³oœci i jej bohaterach nie zapominaæ. Wspomnienia o nich, ocala³e materialne pami¹tki i groby wpisane ju¿ w lokalny krajobraz, niech stan¹ siê inspiracj¹ do podejmowania s³u¿¹cych temu celowi dzia³añ i wspomagaj¹ potomnych w realizacji tego zadania.
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FOTOREPORTA¯

Przekazanie urn z prochami p³k.
Wincentego Wierzejewskiego
i ma³¿onki delegacji TPPW
na poznañskim lotnisku
na £awicy, 5 lipca 2020 r.

Urny przewiezione zosta³y
do Kaplicy Mi³osierdzia Bo¿ego
w Klasztorze
Ojców Karmelitów Bosych na
Wzgórzu Œw. Wojciecha

Urny ze szcz¹tkami
p³k. Wierzejewskiego i jego
ma³¿onki podczas mszy
pogrzebowej,
18 grudnia 2020 r.
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Uroczyste nabo¿eñstwo
w Bazylice œw. Józefa

Prezesi Zarz¹du G³ównego
TPPW Tadeusz Musia³
i Zarz¹du Oddzia³u
Wielkopolskiego TPPW
Wawrzyniec Wierzejewski

Mszê celebrowa³
ks. bp Grzegorz Balcerek
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Prezes Zarz¹du G³ównego
TPPW 1918/19 Tadeusz Musia³
dziêkuje wszystkim osobom
i instytucjom, zaanga¿owanym
w realizacjê przedsiêwziêcia

W ostatniej drodze p³k.
Wierzejewskiemu i jego ¿onie
towarzyszy³y liczne poczty
sztandarowe

Po nabo¿eñstwie kondukt
pogrzebowy przeszed³
na Cmentarz Zas³u¿onych
Wielkopolan
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Uczestnicy uroczystoœci
pod¹¿aj¹ na miejsce ostatniego
spoczynku pañstwa
Wierzejewskich

Z³o¿enie urn z prochami
w grobie na najstarszej
poznañskiej nekropolii,
Cmentarzu Zas³u¿onych
Wielkopolan

Modlitwa przed grobem
Wincentego i Winifred Mary
Wierzejewskich
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Wieniec na grobie pañstwa Wierzejewskich sk³ada marsza³ek województwa wielkopolskiego,
Marek WoŸniak

Delegacja w³adz TPPW podczas ceremonii pogrzebowej
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W uroczystoœci uczestniczy³a Kompania Honorowa z Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych WP
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PRO MEMORIA ...
Tomasz Szeszycki (1954 – 2019)
4 paŸdziernika 2019 roku, w szczeciñskiej katedrze uroczyœcie po¿egnaliœmy zmar³ego
20 wrzeœnia Tomasza Szeszyckiego – nadleœniczego Nadleœnictwa Rokita, pasjonata historii Powstania Wielkopolskiego, cz³onka Ko³a TPPW w Szczecinie.
Tomasz Szeszycki urodzi³ siê 14 wrzeœnia 1954 roku w W¹growcu. By³ absolwentem
tamtejszego Liceum Ogólnokszta³c¹cego, a nastêpnie Wydzia³u Leœnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukoñczy³ tak¿e studia podyplomowe w zakresie ochrony œrodowiska leœnego. W 1983 roku obj¹³ stanowisko nadleœniczego Nadleœnictwa Rokita (woj. zachodniopomorskie). Mia³ wówczas 29 lat i by³ najm³odszym nadleœniczym w Polsce. W 37. letnim okresie pracy na stanowisku nadleœniczego da³ siê
poznaæ jako wybitny specjalista. W 2015 roku otrzyma³ tytu³ Leœnika Roku i powo³any zosta³ na dziekana
Korpusu Nadleœniczych. Z jego inicjatywy powsta³o m.
in. wiele pomników przyrody, œcie¿ek przyrodniczo –
leœnych i dydaktycznych, tras spacerowych i szlaków
rowerowych, a tak¿e siedem rezerwatów przyrody,
szeœæ u¿ytków ekologicznych oraz siedem zespo³ów
przyrodniczo – krajoznawczych.
Tomasz Szeszycki aktywnie zajmowa³ siê ochron¹
rzadkich gatunków drzew – cisa, brekinii i czereœni ptasiej. Jest autorem ksi¹¿ek i opracowañ o tematyce
przyrodniczej, przewodników turystycznych, gawêd
leœnych, a tak¿e tomiku wierszy. By³ pasjonatem i badaczem historii, szczególnie historii Powstania Wielkopolskiego. Zgromadzi³ obszerny zbiór biografii i zbiory
dokumentów dotycz¹cych tego powstania, przede wszystkim udzia³u w nim leœników.
W krêgu jego zainteresowañ znalaz³y siê rola i zas³ugi mjr. Mieczys³awa Palucha. Jest autorem wydawnictw ksi¹¿kowych pt. „Dowódca mojego dziadka” (by³ wnukiem powstañca
wielkopolskiego – Seweryna), „Zapomniani zwyciêzcy”, „Zwyciêzcy spod Gniezna”
i „Dzieje Golczewa”. Przedwczesna œmieræ uniemo¿liwi³a mu dokoñczenie opracowania
i wydanie kolejnej pozycji o Powstaniu Wielkopolskim.
Za swe dokonania by³ wyró¿niony wieloma odznaczeniami pañstwowymi, resortowymi i tytu³ami honorowymi. W 2013 roku zosta³ wyró¿niony Odznak¹ Honorow¹ TPPW
„Wierni Tradycji”. W naszej pamiêci pozostanie jako cz³owiek prawy, pe³en pomys³ów,
ró¿nych zainteresowañ, doskona³y przyrodnik, a tak¿e pasjonat i popularyzator tradycji
powstañczych.
Tadeusz Musia³
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Non omnis moriar. Wspomnienie o œp. Janie G³odku
(1932-2020)
(…) Z czynnoœci ¿yciowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkoœæ cz³owieka (…)
Stefan kardyna³ Wyszyñski

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy 2 kwietnia informacjê o œmierci œp. Jana G³odka, zas³u¿onego dzia³acza ZHP, bibliotekarza, spo³ecznika, regionalisty, cz³onka Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, naszego Drogiego Przyjaciela.
Jan G³odek urodzi³ siê 31 maja 1932 roku w Szubinie, w rodzinie kierownika elektrowni miejskiej Jana G³odka i Jadwigi z d. Janickiej. Wychowany w rodzinie wielkiego szubiñskiego patrioty Jana G³odka, powstañca wielkopolskiego i przedwojennego prezesa Towarzystwa Powstañców i Wojaków, od najm³odszych lat wpatrzony w postaæ swojego ojca,
uczy³ siê mi³oœci do swojej ma³ej Ojczyzny. Jako ma³e dziecko – jesieni¹ 1939 roku – by³
œwiadkiem pierwszych publicznych egzekucji na Polakach.
W 1967 roku ukoñczy³ pedagogikê na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 19691981 by³ dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.
Od dziecka zwi¹zany by³ z harcerstwem w Szubinie, Bydgoszczy i dawnym województwie bydgoskim. W latach 1950-1957 by³ instruktorem, zastêpc¹ kierownika Domu Harcerza w Bydgoszczy, a w latach 1955-1957 instruktorem Wydzia³u Harcerskiego przy
ZW ZMP w Bydgoszczy. W latach 1957-1959 pe³ni³
funkcjê zastêpcy komendanta Hufca ZHP w Szubinie,
od 1959 roku by³ harcmistrzem ZHP, nastêpnie od
1959 do 1961 roku – zastêpca komendanta, a póŸniej
do 1969 roku komendantem Komendy Chor¹gwi
ZHP w Bydgoszczy. W latach 1962-1985 by³ cz³onkiem Wojewódzkiej Komisji Historii Ruchu M³odzie¿owego w Bydgoszczy, od 1981 do 1985 roku – przewodnicz¹cy Komisji Historycznej Komendy Chor¹gwi
ZHP w Bydgoszczy.
Najwiêksza harcersk¹ pasj¹ œp. Jana G³odka by³a Sala Tradycji w Harcerskim Oœrodku Wodnym w Funce,
gdzie co roku latem pe³ni³ funkcjê kustosza. Ostatnie lata ¿ycia poœwiêci³ dzia³alnoœci Instruktorskiego Krêgu
Seniorów ZHP w Szubinie. Uczestniczy³ w comiesiêcznych zbiórkach krêgu w Muzeum Ziemi Szubiñskiej.
By³ te¿ wspó³autorem publikacji o 100-leciu harcerstwa na ziemi szubiñskiej, wspó³za³o¿ycielem Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Szubinie
i cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918-1919 w Bydgoszczy.
Opracowa³ wiele notek biograficznych zas³u¿onych dla ZHP powstañców wielkopolskich, ofiar II wojny œwiatowej. Ceniony pedagog, bibliotekarz i instruktor harcerski zawsze
otacza³ siê m³odymi ludŸmi. Inicjowa³ akcje upamiêtniania ludzi i wydarzeñ historycznych
zwi¹zanych z ziemi¹ szubiñsk¹. Pasjonat fotografii przekaza³ wiele zdjêæ do zbiorów Muzeum Ziemi Szubiñskiej.

165

By³ wielokrotnie odznaczany i wyró¿niany za swoj¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹, m. in.:
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em „Za Zas³ugi dla
ZHP”, Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi dla Województwa Bydgoskiego”, „Za Zas³ugi dla
Miasta Bydgoszczy”, nagrod¹ honorow¹ Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. W 1955 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Barbar¹ Garba. Mia³ syna Jerzego.
Niezwykle trudno jest pisaæ o Nim w czasie przesz³ym. Œmieræ Jana G³odka, pomimo jego sêdziwego wieku, by³a dla nas wszystkich wielkim zaskoczeniem. W tym szczególnym
czasie, kiedy œwiat – a wraz z nim równie¿ nasza ojczyzna Polska – zmaga siê z pandemi¹
koronawirusa, przysz³o nam po¿egnaæ naszego Drogiego Przyjaciela. Cz³owieka, którego
bogate ¿ycie zawodowe i spo³eczne obfitowa³o w cenne inicjatywny spo³eczne i kulturalne
dla naszego regionu, a w szczególnoœci dla ziemi szubiñskiej, któr¹ tak bardzo ukocha³. Po¿egnaliœmy zas³u¿onego dzia³acza Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, aktywnego cz³onka Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, wielkiego spo³ecznika naszej
ma³ej Ojczyzny.
Bêd¹c na co dzieñ mieszkañcem Bydgoszczy, zawsze ¿y³ tym, co by³o zwi¹zane z jego
ukochanym Szubinem. 11 stycznia 2020 roku, w dowód uznania dla jego spo³ecznej pracy i zaanga¿owania w upamiêtnianie powstañczego zrywu szubinian w 1919 roku, w imieniu rodzin i potomków powstañców wielkopolskich, œp. Jan G³odek ods³ania³ na szubiñskim cmentarzu parafialnym odbudowany Pomnik -Mogi³ê Powstañców Wielkopolskich
1918-1919. Wtedy po raz ostatni siê widzieliœmy i wspólnie pok³oniliœmy siê naszym Wielkim Bohaterom.
Œmieræ zawsze przychodzi nie w porê. I tak by³o tym razem. Drogi panie Janku, do zobaczenia kiedyœ tam po drugiej stronie ¿ycia. CZUWAJ!

Kamila Czechowska – kustosz Muzeum Ziemi Szubiñskiej
Piotr S. Adamczewski – Towarzystwo Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego1918 -1919.
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Jacek Pietraszko, Jerzy Przybecki, Piotr Wojtczak (redakcja)

KRONIKA
najwa¿niejsze wydarzenia od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r.
1 sierpnia 2019 r. – w 75. rocznicê wybuchu powstania warszawskiego odby³y siê w Poznaniu, podobnie jak w ca³ym kraju, uroczystoœci poœwiêcone upamiêtnieniu bohaterskich powstañców. Mieszkañcy Poznania, wraz z licznymi delegacjami, przy dŸwiêkach syren oddali powstañcom ho³d przed Pomnikiem Polskiego Pañstwa Podziemnego. Wczeœniej, pod tablic¹ Armii Krajowej, w kru¿gankach poznañskiego koœcio³a OO. Dominikanów z³o¿ono kwiaty,
a w koœciele pw. Najœwiêtszego Zbawiciela przy ul. Fredry zosta³a odprawiona msza œwiêta.
W powstaniu warszawskim brali udzia³ tak¿e w liczbie ok. 1000 Wielkopolanie, w tym powstañcy wielkopolscy. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 na uroczystoœciach reprezentowa³ Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddzia³u Wielkopolskiego. Towarzyszy³ mu podharcmistrz Pawe³ Pers i grupa cz³onków Towarzystwa.
8 sierpnia 2019 r. – na terenie poligonu wojskowego w Biedrusku odby³a siê prezentacja
poziomu wyszkolenia ¿o³nierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen.
bryg. Stanis³awa Taczaka. Brygada liczy obecnie ok. 1 200 ¿o³nierzy i jest dowodzona przez p³k.
Rafa³a Miernika. Elementem kluczowym pokazów by³a prezentacja tzw. „pêtli taktycznej”, na
któr¹ sk³adaj¹ siê m. in. szkolenie bojowe (czyli taktyka), szkolenie strzeleckie oraz szkolenie
medyczne. Ca³oœæ manewrów obserwowali zaproszeni goœcie, wœród których byli przedstawiciele w³adz administracyjnych, zaprzyjaŸnionych jednostek wojskowych, organizacji kombatanckich i proobronnych oraz liczna grupa m³odzie¿y. Wœród uczestników pokazu znajdowali
siê tak¿e cz³onkowie TPPW wraz z Wawrzyñcem Wierzejewskim, prezesem Oddzia³u Wielkopolskiego. Uroczystym zakoñczeniem cyklu szkolenia wojskowego by³a przysiêga, któr¹ 10
sierpnia 2019 roku, na placu jednostki wojskowej w Biedrusku, z³o¿y³o ponad 100 ¿o³nierzy.
By³a to ju¿ siódma przysiêga w brygadzie, a pierwsza w Poznaniu. Przysiêgê odbiera³ p³k Rafa³
Miernik, w obecnoœci zaproszonych goœci, m. in. pos³a Tadeusza Dziuby z sejmowej Komisji
Obrony Narodowej i przedstawicieli armii Stanów Zjednoczonych.
13 sierpnia 2019 r. – w auli Centralnego Muzeum Po¿arnictwa otwarto wystawê czasow¹
„Stra¿acka Niepodleg³a 1919. Krwawi¹ce granice”, która prezentuje udzia³ stra¿aków w procesie odzyskania niepodleg³oœci, w tym tak¿e w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 oraz ich
zaanga¿owanie w staraniach o kszta³t granic w 1919 roku. Wystawie towarzyszy³a konferencja naukowa, podczas której wyst¹pili m. in.: dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach Urszula Oettingen, dr hab. Maciej Marcin Fic z Uniwersytetu Œl¹skiego, dr Zdzis³aw
Koœciañski z Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19,
dr Pawe³ Krokosz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, Hubert Koler – Naczelnik Oddzia³u Zamiejscowego Wielkopolskiego Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach
oraz dr Pawe³ K. G¹siorczyk – naczelnik Wydzia³u Dokumentacji Zbiorów Centralnego Muzeum Po¿arnictwa. W trakcie konferencji dr Zdzis³aw Koœciañski, w imieniu prezesa Zarz¹du
G³ównego TPPW Tadeusza Musia³a, z³o¿y³ na rêce st. bryg. mgr. in¿. Janusza Gancarczyka –
dyrektora Centralnego Muzeum, podziêkowanie za kultywowanie tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
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15 sierpnia 2019 r. – z okazji Œwiêta Wojska Polskiego i 99. rocznicy zwyciêskiej Bitwy
Warszawskiej, we wsi Goœciejewo, gmina RogoŸno, odby³a siê podnios³a uroczystoœæ patriotyczna. Z inicjatywy p³k. Tadeusza Janowskiego – honorowego cz³onka TPPW Ko³a Poznañ
Centrum II, po raz kolejny okoliczni mieszkañcy oraz zaproszeni goœcie spotkali siê, ¿eby
uczciæ pamiêæ ¯o³nierza Polskiego. Uroczystoœæ zapocz¹tkowana zosta³a msz¹ œwiêt¹, podczas której homiliê wyg³osi³ ks. Wojciech Ren. Nastêpnie wspólnie z zespo³em „Tu My z Doliny We³ny” œpiewano patriotyczne pieœni. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Roman
Szuberski – burmistrz RogoŸna. Wœród przyby³ych goœci obecny by³ m. in. gen bryg. Jan
Podhorski, który w tym roku œwiêtowa³ 98. urodziny. Czcigodny goœæ w swym wyst¹pieniu
nawi¹za³ do walki powstañców wielkopolskich, w tym jego ojca, w zwyciêskiej Bitwie Warszawskiej. W uroczystoœciach wzi¹³ równie¿ udzia³ Piotr Stachecki – prezes Ko³a TPPW Poznaññ Centrum II, przedstawiciele Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP, poczty sztandarowe
Bractwa Kurkowego z Poznania, RogoŸna i Kórnika oraz Zwi¹zku Towarzystw Gimnastycznych „Sokó³”.
15 sierpnia 2019 r. – z okazji 75 – lecia Ligi Obrony Kraju, Œwiêta Wojska Polskiego oraz
100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, na terenie Oœrodka Wypoczynkowego w Sosnach
k. Witnicy odby³ siê Turniej Obronny o Puchar Trzech Prezesów LOK-u. Przed rozpoczêciem
rywalizacji odznaczono cz³onków miejscowego Ko³a LOK medalami nadanymi przez Prezesa
Zarz¹du G³ównego i wrêczono podziêkowania za wk³ad w rozwijanie struktur stowarzyszenia.
Turniej, zorganizowany w formie trójboju, sk³ada³ siê ze: strzelania z karabinka pneumatycznego, rzutu granatem æwiczebnym do celu oraz rzutu lotk¹ do tarczy. W kategorii dru¿ynowej
do trójboju zg³oszono dziewiêæ 3. osobowych dru¿yn. W rywalizacji indywidualnej udzia³ wziê³o 48 zawodników. Po zakoñczeniu turnieju i podliczeniu wyników, wy³oniono zwyciêzców.
Pierwsze miejsce zdoby³a dru¿yna Ko³a TPPW w Witnicy. Organizatorem turnieju by³o Ko³o
Miejskie LOK w Witnicy wraz z Ko³em Miejskim TPPW 1918/19, które specjalnie na tê okolicznoœæ zakupi³o pami¹tkowe koszulki dla uczestników turnieju. Patronat nad turniejem obj¹³
Burmistrz Witnicy, Dariusz Jaworski.

Cz³onkowie nowo powsta³ego Ko³a TPPW w Witnicy zostali zwyciêzcami turnieju obronnego
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Dr Zdzis³aw Koœciañski – przewodnicz¹cy Komisji Historycznej ZG TPPW – podczas prelekcji

31 sierpnia 2019 r. – w ramach uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, dla uczczenia szar¿y pod Krojantami ko³o Chojnic, w Szkole Podstawowej im. 18 Pu³ku
U³anów Pomorskich w Nowej Cerkwi odby³y siê konferencja popularnonaukowa oraz uroczystoœæ nadania imienia p³k. Kazimierza Mastalerza rondu w Krojantach. Podczas konferencji dr
Zdzis³aw Koœciañski, cz³onek Prezydium ZG TPPW, w zwi¹zku ze 100. leciem pu³ku, przypomnia³ m. in. powstañczy rodowód 18. Pu³ku U³anów Pomorskich i jego udzia³ w rewindykacji
Pomorza w 1920 roku. Moderatorem spotkania by³ Piotr Eichler, a zwiedzanie szkolnej Izby
Pamiêci prowadzi³a jej za³o¿ycielka i opiekunka Kazimiera Szark. Pod pomnikiem 18. Pu³ku
U³anów Pomorskich 1 wrzeœnia 2019 roku odby³a siê uroczystoœæ patriotyczno – religijna, której towarzyszy³o widowisko historyczne.
1 wrzeœnia 2019 r. – w 80. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej odby³y siê w Poznaniu uroczystoœci przypominaj¹ce napaœæ Niemiec na Polskê. Obchody dla uczczenia ofiar napaœci rozpoczê³y siê w koœciele OO. Karmelitów Bosych na Wzgórzu œw. Wojciecha msz¹ œwiêt¹, pod
przewodnictwem Metropolity Poznañskiego abp. Stanis³awa G¹deckiego. Po nabo¿eñstwie,
pod Pomnikiem Armii Poznañ, mia³y miejsce g³ówne uroczystoœci z udzia³em Wojewody Wielkopolskiego, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, kombatantów, harcerzy i m³odzie¿y szkolnej. W godzinach wieczornych w Auli „Nova” Akademii Muzycznej odby³ siê uroczysty koncert „Z dni wrzeœniowych podŸwigniêta” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych pod kierownictwem mjr. Paw³a Joksa. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego na uroczystoœciach reprezentowali: prezes Zarz¹du G³ównego Tadeusz Musia³ i prezes
Oddzia³u Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski wraz z grup¹ cz³onków Towarzystwa.
2 wrzeœnia 2019 r. – w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze odby³o siê uroczyste
rozpoczêcie roku szkolnego 2019/2020. Tradycyjnie ju¿ w tej uroczystoœci wziê³a udzia³ delegacja Lubuskiego Oddzia³u TPPW ze swoim sztandarem. Po powitaniu, odegraniu i odœpiewaniu hymnu pañstwowego, dyrektor Agnieszka £yszkiewicz szczególnie serdecznie powita³a
pierwszoklasistów, ¿ycz¹c im spêdzenia w tej szkole najpiêkniejszych szkolnych dni. Uczniowie
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pi¹tych i szóstych klas przygotowali dla „pierwszaków” okolicznoœciowy program s³owno-muzyczny, który zosta³ nagrodzony gromkimi oklaskami. Przeprowadzone zosta³o równie¿ uroczyste œlubowanie i pasowanie na ucznia. Wszystko to w obecnoœci rodziców, grona nauczycielskiego i zaproszonych goœci. Po zakoñczeniu uroczystoœci wyprowadzono sztandar Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, a uczniowie rozeszli siê na spotkania z wychowawcami klas. Z ramienia TPPW w uroczystoœci uczestniczyli: prezes honorowy Oddzia³u
Lubuskiego Jerzy Przybecki i Ireneusz Gruszecki.
4 wrzeœnia 2019 r. – nauczyciele ze Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich
w Mia³ach, cz³onkowie mialskiego ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918-1919, przy wsparciu cz³onkiñ Rady Rodziców, zorganizowali II Szkolny Rajd dla Niepodleg³ej. Trasa rowerowej wyprawy wiod³a przez Bia³¹, Mê¿yk, Mia³y, Pi³kê, Kwiejce Nowe i Stare. Miejscem docelowym rajdu by³ Karwin, le¿¹cy na terenie województwa lubuskiego. Tam
niemal czterdziestu uczestników rajdu zapozna³o siê z wydarzeniem sprzed 75 lat, tj. akcj¹ podkomendnych ppor. Edmunda Marona ps. „Marwicz”, zorganizowan¹ w siedzibie dawnego nadleœnictwa Hammerheide. Turystyczna impreza by³a doskona³¹ okazj¹ do rozbudzenia, wœród
uczniów Szko³y Podstawowej w Mia³ach, zainteresowañ przesz³oœci¹ i walorami przyrodniczymi miêdzyrzecza warciañsko-noteckiego.
9 – 30 wrzeœnia 2019 r. – w tych dniach na placu Niepodleg³oœci, w pobli¿u Pomnika Powstania Wielkopolskiego w Nowym Tomyœlu prezentowana by³a wystawa plenerowa „Akcja:
Powstanie”, któr¹ wczeœniej mo¿na by³o obejrzeæ w: Poznaniu, Obornikach Wlkp., Chodzie¿y i Kêpnie. Wirtualne muzeum historii Poznania CYRYL. PL, dzia³aj¹ce w ramach Wydawnictwa Miejskiego „Posnania”, od marca do maja 2018 roku, prowadzi³o zbiórkê pami¹tek zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim w Poznaniu oraz 11 innych wielkopolskich miastach, m.
in. w Nowym Tomyœlu we wspó³pracy z Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Nowym
Tomyœlu. Na wielkoformatowej wystawie plenerowej prezentowane s¹ efekty przeprowadzonej zbiórki.
17 wrzeœnia 2019 r. – dla upamiêtnienia 119. rocznicy urodzin i 80. rocznicy œmierci Maksymiliana Cygalskiego – syna ziemi œremskiej, powstañca wielkopolskiego i œl¹skiego, bohaterskiego obroñcy Poczty Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsk we wrzeœniu 1939 r., rozstrzelanego 5 paŸdziernika 1939 roku na gdañskiej Zaspie – zorganizowany zosta³ 22 ju¿ rajd do Zaworów. Jego wspó³organizatorami byli: Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Œremskiej, Nadleœnictwo
Piaski i Zespó³ Szkó³ Politechnicznych im. Powstañców Wielkopolskich w Œremie. Rajd rozpocz¹³ siê tradycyjnie w ZSP w Œremie, przy pomniku poœwiêconym powstañcom wielkopolskim.
Przyby³ych powita³y dyrektor szko³y Wis³awa Frydryszak i W. Grobelna. Po okolicznoœciowych wyst¹pieniach wicestarosty œremskiego Piotra Ruty i wiceburmistrza Bartosza ¯eleŸnego,
na trasê rajdu wyjecha³a grupa uczniów ZSP, prowadzona przez Œremski Klub Rowerowy
„¯wawe Dziadki”. Na metê rajdu, przy leœniczówce w Zaworach, gdzie znajduje siê kamieñ
z tablic¹ pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ Maksymilianowi Cygalskiemu, dotarli równie¿ Mirela Grzeœkowiak – wiceburmistrz Ksi¹¿a Wlkp., Mariola KaŸmierczak – dyrektor Ksi¹skiego Centrum
Kultury, dyrektorzy i uczniowie Szko³y Podstawowej w Chwa³kowie Koœcielnym i Konarzycach, cz³onkowie Klubu Turystyki Rowerowej „Warcianie”, Ko³o PTTK O¯, delegacje Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych, Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego, Œwiatowego Zwi¹zku Polskich ¯o³nierzy £¹cznoœci, Œremskiego Stowarzyszenia Œpiewackiego im. St. Moniuszki, Nadleœnictwa Piaski, Leœnictwa Zawory i Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Œremskiej. Jak zawsze obecny by³ poczet sztandarowy Zwi¹zku Kombatantów. Niespodziank¹ by³a obecnoœæ sêdziwego, licz¹cego ponad 90 lat, Mariana Wojcie-
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chowskiego z Mchów. Tradycyjnie przedstawiony zosta³ program okolicznoœciowy w wykonaniu uczniów z Konarzyc, ukazuj¹cy sylwetkê wielkiego patrioty, jakim by³ Maksymilian Cygalski.
Pod tablic¹ pami¹tkow¹ z³o¿ono kwiaty i wrêczono certyfikaty uczestnictwa w rajdzie. Spotkanie zakoñczy³o siê wpisem do kroniki oraz s³odkim poczêstunkiem przygotowanym przez Nadleœnictwo Piaski.
19 wrzeœnia 2019 r. – w 10. rocznicê ods³oniêcia pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odby³a siê podnios³a uroczystoœæ, upamiêtniaj¹ca postaæ wybitnego organicznika. Inicjatorem budowy pomnika, usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Œwiêty Marcin i Podgórnej, przy
placu Wiosny Ludów, by³o Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, któremu przewodniczy dr Marian Król. Uroczystoœæ prowadzi³ Dominik Górny, sekretarz Towarzystwa. Po
jej zakoñczeniu zaproszono uczestników do wys³uchania wyk³adu historycznego, który wyg³osi³ prof. Waldemar £azuga. W uroczystoœci wziê³y udzia³ liczne poczty sztandarowe szkó³ i organizacji nosz¹cych imiê Hipolita Cegielskiego, organizacji kombatanckich i TPPW. Wœród
uczestników by³a równie¿ grupa cz³onków Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
z prezesem Zarz¹du G³ównego Tadeuszem Musia³em, prezesem Oddzia³u Wielkopolskiego
Wawrzyñcem Wierzejewskim i cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Paw³em Kuszczyñskim.
21 wrzeœnia 2019 r. – na stacji kolejowej w G¹czu (wczeœniej administracyjnie nale¿¹cej
do £opienna) ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ zdobycie dworca przez powstañców wielkopolskich pochodz¹cych z K³ecka i £opienna. Uroczystoœæ poprzedzi³o z³o¿enie wi¹zanki
kwiatów na grobie Franciszka Adamczaka – pierwszego poleg³ego powstañca na ziemi gnieŸnieñskiej. Odby³y siê tak¿e warsztaty w zakresie budowy kartonowych modeli samolotów
LVG (w nawi¹zaniu do samolotów zdobytych 6 stycznia 1919 roku przez powstañców na
podpoznañskiej £awicy). Dzieci oraz m³odzie¿ z Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Laskowie spotkali siê równie¿ z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia „Saper Wielkopolski”, którzy zaprezentowali powstañcze umundurowanie oraz uzbrojenie. Podczas g³ównej uroczystoœci przyby³ych goœci powita³ Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Leszek Grzeczka. Na-

Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w G¹czu. Fot. W³odzimierz WoŸniak
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stêpnie g³os zabra³ senator RP Robert Gawe³, który przybli¿y³ historiê zdobycia przez powstañców dworca w £opiennie oraz znaczenie tego wydarzenia dla dalszych losów powstania. Kolejno g³os zabrali Dariusz Pilak – przewodnicz¹cy Rady Powiatu GnieŸnieñskiego oraz
Bartosz Borowiak. Tablicê poœwiêci³ ks. proboszcz Robert Waszak z £opienna. Na zakoñczenie odby³a siê patriotyczna akademia przygotowana przez uczniów Niepublicznej Szko³y
Podstawowej w Laskowie oraz Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich
w ¯ernikach. Inicjatorami wydarzenia byli: Bartosz Borowiak oraz Jerzy Kopecki – przedstawiciele akcji „Herosi Wolnoœci”, przy wspó³udziale Roberta Gaw³a – senatora RP, prezesa
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego Ko³o Gniezno, a tak¿e lokalnych w³adz samorz¹dowych – Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Leszka Grzeczki, so³tysa Ireny Kufera i radnego Kazimierza Zab³ockiego.
21 wrzeœnia 2019 r. – odby³ siê XI Rajd im. kpt. Paw³a Cymsa, zorganizowany przez Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Inowroc³awiu, we wspó³pracy z inowroc³awskim Oddzia³em PTTK, Oœrodkiem Kultury i Turystyki w Pakoœci, 2. Pu³kiem In¿ynieryjnym z Inowroc³awia, Ko³em nr 11 Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Zarz¹dem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wziê³o w nim udzia³ blisko 230 uczestników pieszych ze
szkó³ podstawowych oraz turyœci indywidualni. W rajdzie wziê³y udzia³: Szko³a Podstawowa nr
1, Szko³a Podstawowa nr 4, Szko³a Podstawowa nr 2, Szko³a Podstawowa nr 6, Szko³a Podstawowa nr 8, Szko³a Podstawowa nr 10, Szko³a Podstawowa nr 11, Szko³a Podstawowa Integracyjna, Szko³a Podstawowa „Jagiellonka”, Szko³a Podstawowa w Z³otnikach Kujawskich,
Szko³a Podstawowa w Jaksicach oraz Oœrodek Wspierania Dziecka i Rodziny z Inowroc³awia.
Uczestnicy rajdu przeszli trasê Piechcin – Aleksandrów – Pakoœæ, zwiedzaj¹c w towarzystwie
przewodnika miejscowe zabytki. Obejrzeli tak¿e film o historii Kalwarii Pakoskiej. Podczas rajdu zosta³ przeprowadzony konkurs wiedzy o kpt. Pawle Cymsie oraz konkursy sportowe
i zrêcznoœciowe. Na zwyciêzców czeka³y dyplomy i atrakcyjne nagrody. Wyró¿nienia wrêczali: Zygmunt Groñ – burmistrz Pakoœci, Magdalena £oœko – wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej
w Inowroc³awiu, Sebastian Witkowski – dyrektor Oœrodka Kultury i Turystyki, Andrzej Dar-

Uczestnicy pieszego rajdu na trasie. Fot. Jerzy Ekert
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gacz- prezes Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Inowroc³awiu, Lech Murawski- prezes Ko³a nr 7 Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego oraz Rafa³ Cyms
– wnuk kpt. Paw³a Cymsa. Dla najliczniejszej grupy rajdowej zosta³ ufundowany puchar. Otrzyma³a go Szko³a Podstawowa nr 4.
23 wrzeœnia 2019 r. – uczniowie I Akademickiej Szko³y Podstawowej w Nowym Tomyœlu,
w ramach projektu „W drodze do niepodleg³oœci”, wziêli udzia³ w wycieczce do Przemêckiego Parku Krajobrazowego – Krainy Kwitn¹cej Konwalii. Poszukiwali tam najwa¿niejszych miejsc
zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 oraz zwi¹zanymi z nim postaci. W realizacji zadañ uczniom pomagali: Antoni Fornalski – prezes Ko³a TPPW 1918/19 w Przemêcie,
ks. proboszcz Edward Jaworski, Robert Szwed – dyrektor Zespo³u Szko³y Podstawowej
i Przedszkola Samorz¹dowego z Oddzia³em Integracyjnym im. Marcina Ro¿ka w Kaszczorze
oraz artysta rzeŸbiarz Marian Murek. Na powstañczym szlaku uczniom towarzyszyli równie¿:
Dominik Handzewniak – prodziekan Wydzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki
i Administracji w Nowym Tomyœlu i dr Zdzis³aw Koœciañski – przewodnicz¹cy Komisji Historycznej ZG TPPW.
23 wrzeœnia 2019 r. – w Orzechowie stan¹³ pomnik ku czci powstañców wielkopolskich pochodz¹cych z tej miejscowoœci. W uroczystym jego ods³oniêciu wziêli udzia³: dyrektor szko³y
Rafa³ Ziêty – inicjator budowy pomnika, starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, burmistrz Mi³os³awia Hubert Gruszczyñski oraz syn powstañca Stanis³aw Wlekliñski. Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 nr 24 we Wrzeœni reprezentowali Micha³ Pawe³czyk i Remigiusz Maækowiak.
27 wrzeœnia 2019 r. – w Oœrodku Szkoleniowym Si³ Powietrznych w Kiekrzu odby³y siê
uroczystoœci z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Po przedstawieniu, przez gen. dyw. pil. Franciszka Macio³ê, dzia³alnoœci i osi¹gniêæ Stowarzyszenia, najbardziej zas³u¿eni jego cz³onkowie odebrali przyznane z tej okazji odznaczenia, wyró¿nienia,
medale pami¹tkowe, a tak¿e awanse na wy¿sze stopnie wojskowe. Tadeusz Musia³ i Wawrzyniec Wierzejewski – reprezentuj¹cy Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego – udekorowali sztandar Stowarzyszenia honorow¹ odznak¹ „Wierni Tradycji”, przyznan¹ za upamiêtnianie Powstania Wielkopolskiego i roli, jak¹ odegrali powstañcy w tworzeniu polskiego
lotnictwa. Drug¹ czêœæ jubileuszowej uroczystoœci stanowi³a naukowa konferencja historyczna
„Zaczê³o siê w Poznaniu”.
1 paŸdziernika 2019 r. – Komisja Historyczna Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizowa³y spotkanie z redaktorami ksi¹¿ki „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919” ((Luboñ 2018) – Piotrem Paw³em Ruszkowskim oraz Januszem Karwatem. Pozycja „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, która ukaza³a siê w 100. rocznicê tego zwyciêskiego zrywu, liczy 688 stron i zawiera 415 biogramów oraz 1000 zdjêæ. Redaktorzy zwrócili uwagê na fakt, ¿e przez 10 lat mozolnie i systematycznie uzupe³niano informacje
zawarte w wydaniu pierwszym z 2009 roku. W trakcie dyskusji red. Piotr P. Ruszkowski i prof.
dr hab. Janusz Karwat oraz dr Marek Rezler, prezes Wawrzyniec Wierzejewski, Andrzej Surdyk – metodyk ODN i dr Zdzis³aw Koœciañski mówili o potrzebie i sposobach dalszej popularyzacji historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W spotkaniu uczestniczy³a m. in. m³odzie¿ z wolsztyñskiego liceum oraz Zespo³u Szkó³ Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
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Spotkanie z autorami ksi¹¿ki – red. Piotrem Paw³em Ruszkowskim oraz prof. Januszem Karwatem
– w poznañskim Odwachu

1 paŸdziernika 2019 r. – w samym œrodku Puszczy Noteckiej, w Leœnictwie Gogolice, odby³a siê podnios³a uroczystoœæ ods³oniêcia Kamienia 100. lecia Odzyskania Niepodleg³oœci.
Od tego dnia, na rozdro¿u dróg od Leœniczówek Gogolice i Smolarnia w Nadleœnictwie
Wronki, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Pile, w gminie Wronki, na skraju gminy Wieleñ, znajduj¹ siê dwa pami¹tkowe, granitowe kamienie, naniesione przez skandynawski lodowiec. Na jednym widnieje napis przypominaj¹cy o 10. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci (1928 r.), a na drugim, wiêkszym – o 100. rocznicy z napisem: „Wzoruj¹c siê na naszych przodkach, przypominamy Odzyskanie Niepodleg³oœci w 100. Rocznicê Jej Odzyskania. Kwiecieñ 2019 r.”. Uroczystoœæ uœwietnili znamienici goœcie, gospodarze tego terenu.
Zakoñczy³ j¹ wystêp uczniów ze Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich
w Rosku.
2 paŸdziernika 2019 r. – w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu odby³a siê
uroczystoœæ z okazji jubileuszu 80. urodzin prof. zw. dr. hab. farmacji Micha³a Umbreita.
Wziê³a w nim udzia³ rodzina, przyjaciele i wspó³pracownicy Jubilata. Spotkanie prowadzi³a
prof. Barbara Zieliñska-Psuja, prezes Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w Poznaniu, a laudacjê wyg³osi³ dr Jan Majewski, przewodnicz¹cy Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Prof. Micha³ Umbreit znany jest z wielu osi¹gniêæ na
polu naukowym i dydaktycznym, od lat dzia³a te¿ na niwie spo³ecznej, w tym w Towarzystwie Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-19. Za wybitne zas³ugi w realizacji misji Towarzystwa, Prezydium Zarz¹du G³ównego przyzna³o Jubilatowi Z³ot¹ Odznakê Honorow¹
„Wierni Tradycji”, któr¹ wrêczyli Stefan Bar³óg – prezes honorowy TPPW, Wawrzyniec
Wierzejewski – prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW oraz Piotr Stachecki – prezes Ko³a TPPW Poznañ Centrum II, którym przez kilka kadencji Jubilat kierowa³.
2 paŸdziernika 2019 r. – uczniowie Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawicznego. im. gen. Dezyderego Ch³apowskiego w Trzciance (gmina Kuœlin, pow. nowotomy-
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ski) uczcili Dzieñ Patrona. W podnios³ej atmosferze zadumy i refleksji uczniowie klas pierwszych z³o¿yli uroczyste œlubowanie na sztandar szko³y. W wydarzeniu uczestniczy³ dr Zdzis³aw Koœciañski -cz³onek Prezydium ZG TPPW 1918-1919. Wyg³osi³ on referat na temat
Ÿróde³ wartoœci, którymi kierowali siê powstañcy wielkopolscy.
6 paŸdziernika 2019 r. – w Konarzycach zorganizowano wieczornicê z okazji 80. rocznicy œmierci Maksymiliana Cygalskiego, zas³u¿onego syna ziemi œremskiej, powstañca wielkopolskiego i œl¹skiego. W programie artystycznym znalaz³y siê pieœni patriotyczne, poetycki
portret postaci bohatera i multimedialna podró¿ w czasy obrony Polskiej Poczty w Gdañsku.
Przytoczono wzruszaj¹ce wspomnienia znajomych Maksymiliana Cygalskiego oraz fragmenty listów do rodziny, wysy³anych przez niego w okresie przedwojennym. Sekretarz Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Œremskiej odczyta³a list Stefanii Koziarowskiej – córki Maksymiliana Cygalskiego, w którym m. in. dziêkowa³a za wieloletnie kultywowanie pamiêci o jej ojcu.
Istotnym punktem programu uroczystoœci by³o posadzenie na terenie ogrodu szkolnego
„Drzewa Pamiêci posadzonego z okazji 80. rocznicy rozstrzelania Maksymiliana Cygalskiego” (glediczji trójcierniowej). W szkole postawione zosta³o tak¿e stoisko Poczty Polskiej, na
którym mo¿na by³o nabyæ pami¹tkow¹ kartkê pocztow¹ z wizerunkiem Maksymiliana Cygalskiego oraz otrzymaæ okolicznoœciow¹ piecz¹tkê.
7 paŸdziernika 2019 r. – w Nowym Tomyœlu odby³o siê kolejne wydarzenie, zorganizowane w ramach „Akademii Niepodleg³oœci”, przez Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej
w Poznaniu oraz Wydzia³ Zamiejscowy Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi w Nowym Tomyœlu i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyœlu. Wyk³ad pt. „Na paryskim bruku (konferencja
pokojowa)” wyg³osi³ dr hab. Olaf Bergmann. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: prof. Konrad
Bia³ecki, prof. Rafa³ Reczek oraz dr Krzysztof B³aszczyk, wiceburmistrz Nowego Tomyœla
Gra¿yna Pogonowska, liczne reprezentacje studentów i uczniów Zespo³u Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi w Nowym
Tomyœlu, przedstawiciele powiatu wolsztyñskiego, miêdzychodzkiego i nowotomyskiego.
Spotkanie poprowadzi³ dr Zdzis³aw Koœciañski – cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego
TPPW.
10 paŸdziernika 2019 r. – w Grodzisku Wielkopolskim, przy rondzie nosz¹cym jego
imiê, ods³oniête zosta³o, wspó³finansowane przez Instytut Pamiêci Narodowej, popiersie
pp³k. Józefa Skrzydlewskiego – w okresie Powstania Wielkopolskiego organizatora kompanii powstañczych w tym mieœcie. Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci z³o¿yli kwiaty i zapalili
znicze na pomniku-grobowcu powstañców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym, gdzie
wœród towarzyszy broni spoczywa Józef Skrzydlewski. Wnuk podpu³kownika – Jacek Skrzydlewski symbolicznie udekorowa³ mogi³ê Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym poœmiertnie w tym roku. Po mszy œwiêtej w klasztorze odby³a siê w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich akademia. Po czêœci artystycznej g³os zabrali cz³onkowie rodziny, którzy zaprezentowali rodzinn¹ pami¹tkê – patent oficerski Józefa Skrzydlewskiego ocalony podczas powstania warszawskiego. Wyk³ad okolicznoœciowy
wyg³osi³ dr Zdzis³aw Koœciañski – autor wydanej przez IPN broszury z serii: „Bohaterowie
Niepodleg³ej”, przybli¿aj¹cej sylwetkê tego wybitnego syna ziemi grodziskiej. W wydarzeniu
uczestniczy³a delegacja Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW: Tadeusz Musia³, Wawrzyniec
Wierzejewski i Zdzis³aw Koœciañski oraz cz³onkowie grodziskiego Ko³a TPPW na czele
z prezesem Ryszardem Wosiñskim. Uroczystoœæ zorganizowana zosta³a w rocznicê pochówku pp³k. J. Skrzydlewskiego w rodzinnym mieœcie.

175

Delegacja Zarz¹du G³ównego TPPW sk³ada kwiaty pod popiersiem pp³k. Józefa Skrzydlewskiego Fot. IPN

10 paŸdziernika 2019 r. – wielkopolska organizacja wojewódzka Ligi Obrony Kraju im. Powstañców Wielkopolskich obchodzi³a uroczyœcie, w Domu ¯o³nierza w Poznaniu, 75-lecie tej
organizacji. Przedstawiono historiê LOK-u i podsumowano jego dotychczasow¹ dzia³alnoœæ.
Wyst¹pienie okolicznoœciowe wyg³osi³ prezes LOK-u Jerzy Salamucha. Wrêczono medale i odznaczenia, w tym okolicznoœciowe medale z okazji 75-lecia organizacji. W uroczystoœci brali
udzia³ cz³onkowie TPPW z Tadeuszem Musia³em – prezesem Zarz¹du G³ównego i Wawrzyñcem Wierzejewskim – prezesem Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW.
10 paŸdziernika 2019 r. – w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Odwach,
Stary Rynek 3) odby³ siê wernisa¿ wystawy czasowej pt. „Pamiêæ przywrócona. Eksponaty pozyskane w roku 2018 dla nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego”. Na wystawie zaprezentowano nowo pozyskane eksponaty pochodz¹ce z okresu od pocz¹tku XIX wieku do 1939
roku.
12 paŸdziernika 2019 r. – w Auli „Nova” Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu odby³a siê uroczystoœæ przekazania fortepianu, na którym nauki pobiera³ i gra³
Ignacy Jan Paderewski. Uroczystoœæ uœwietni³a odbywaj¹ce siê obchody 100-lecia Uczelni. Przekazanie nast¹pi³o z inicjatywy prof. Huberta Rutkowskiego, kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Hamburgu, a zarazem za³o¿yciela Towarzystwa Muzycznego im. Teodora
Leszetyckiego, który by³ nauczycielem Paderewskiego. Fortepian marki Bösendorfer z 1882 roku bêdzie odt¹d prezentowany w czasie uroczystych koncertów. Ignacy Jan Paderewski pozostaje w naszej pamiêci nie tylko jako wybitny pianista, kompozytor i m¹¿ stanu, ale tak¿e polski
patriota, który sta³ siê symbolem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Uroczystoœæ uœwietnili artyœci z okolicznoœciowym koncertem. W obchodach uczestniczyli m. in. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, parlamentarzyœci i inni przedstawiciele w³adz pañstwowych.
TPPW reprezentowa³ Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddzia³u Wielkopolskiego.
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20 paŸdziernika 2019 r. – na cmentarzu parafialnym w G³uchowie mia³a miejsce uroczystoœæ ods³oniêcia Pomnika Powstañców Wielkopolskich, po³¹czona z apelem pamiêci. Na pomniku umieszczono nazwiska 22 powstañców pochodz¹cych z so³ectw nale¿¹cych do parafii w
G³uchowie. Uroczystoœci towarzyszy³ okolicznoœciowy wystêp artystyczny m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej w G³uchowie. W uroczystoœci licznie wziêli udzia³ miejscowi regionaliœci, rodziny powstañcze, w³adze samorz¹dowe, mieszkañcy, harcerze i m³odzie¿. Wœród uczestników
nie zabrak³o równie¿ cz³onków TPPW.
20 paŸdziernika 2019 r. – na terenie dworca kolejowego w W¹growcu, m. in. miejscowi rekonstruktorzy, regionaliœci oraz historycy zorganizowali rekonstrukcjê przybycia
gen. Józefa Dowbor – Muœnickiego do W¹growca. 16 paŸdziernika 1919 roku genera³
uda³ siê do tymczasowych koszar, gdzie przyj¹³ przysiêgê od I Batalionu Saperów Wielkopolskich, który otrzyma³ chor¹giew, ufundowan¹ przez cz³onkinie w¹growieckiego Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Batalion przeszed³ szlak bojowy w Powstaniu Wielkopolskim,
a nastêpnie wzi¹³ udzia³ w wojnie z bolszewikami w latach 1919-1921. W czasie uroczystoœci ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹. Na zorganizowanym z tej okazji pikniku mo¿na by³o obejrzeæ m. in. repliki samolotu Fokker DVIII i wozu pancernego Erhard M17 oraz skorzystaæ z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Imprezie towarzyszy³y
okolicznoœciowe prelekcje. Wœród uczestników wydarzenia obecni byli cz³onkowie miejskiej i gminnej organizacji TPPW.
20 paŸdziernika 2019 r. – w koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Zielonej Górze odprawiona zosta³a msza œwiêta dla uczczenia 152. rocznicy urodzin i 82. rocznicy œmierci dowódcy Powstania Wielkopolskiego, gen. broni Józefa Dowbor -Muœnickiego. Uroczystoœci zorganizowa³o Ko³o TPPW nr 5 z Zielonej Góry, pod kierownictwem prezesa Mieszka Kamiñskiego. Mszê rozpoczêto odegraniem na tr¹bce „Trumpet Voluntary”, przy dŸwiêkach którego
wprowadzono poczty sztandarowe, z historycznym sztandarem powstañców wielkopolskich
z Wolsztyna na czele. W sk³ad pocztu w historycznych mundurach weszli: Maciej Myczka i Dominik Sroka ze Stowarzyszenia Mi³oœników Historii Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum
Wojskowym w Drzonowie. Obecne by³y tak¿e poczty sztandarowe: Oddzia³u TPPW z Zielonej Góry oraz Zespo³u Szkó³ Technicznych i Szkó³ Ekonomicznych. Wœród goœci wymieniæ nale¿y przedstawicieli Wojska Polskiego – mjr. Grzegorza Homziuka – z Wojskowej Komendy
Uzupe³nieñ i mjr. Grzegorza Dyla z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Mszê œwiêt¹ odprawi³ ks. pra³at proboszcz Jan Pawlak – kapelan Ko³a TPPW nr 5, w koncelebrze z ks. kanonikiem ppor. Jerzym Lochem. ¯o³nierze z³o¿yli kwiaty i znicze pod wizerunkiem genera³a Dowbor- Muœnickiego.
21 paŸdziernika 2019 r. – na budynku by³ej biblioteki (gdzie w przesz³oœci mieœci³a siê harcówka) na ul. Œw. Marcin w Poznaniu mia³o miejsce uroczyste ods³oniêcie tablicy, poœwiêconej
pamiêci walcz¹cych o wolnoœæ harcerzy i kombatantów – przedstawicielu wielu pokoleñ V Hufca Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego w Poznaniu. Zosta³a ona ufundowana przez w³adze
Poznania. Organizatorami uroczystoœci byli: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann,
Wojewódzka Rada Kombatantów i Harcerski Kr¹g Pi¹taków-Seniorów w Poznaniu. Zgromadzeni wys³uchali okolicznoœciowych wyst¹pieñ. W podnios³ej uroczystoœci uczestniczyli licznie
przedstawiciele w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, organizacji kombatanckich, harcerze
ZHP i ZHR oraz harcerscy seniorzy. W imieniu Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego wi¹zankê kwiatów pod tablic¹ z³o¿yli seniorzy harcerscy – Wies³awa Majchrzyk i Wawrzyniec Wierzejewski.
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23 paŸdziernika 2019 r. – z inicjatywy Towarzystwa Pamiêci gen. Józefa Dowbor- Muœnickiego w Lusowie odby³y siê uroczystoœci z okazji 152. rocznicy urodzin i 82. rocznicy œmierci
genera³a. Przed pomnikiem, usytuowanym przy Szkole Podstawowej w Lusowie, delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów i zapali³y znicze. Przypomniano zas³ugi genera³a jako dowódcy Powstania Wielkopolskiego i historiê jego pobytu w Lusowie, w którym mieszka³ a¿ do œmierci w 1937
roku. Genera³a Dowbor-Muœnickiego upamiêtnia w Lusowie nie tylko pomnik, ale równie¿ nosz¹ce jego imiê Muzeum Powstañców Wielkopolskich oraz Szko³a Podstawowa. Po uroczystoœci zebrani mieli okazjê uczestniczyæ w koncercie i inscenizacji walk powstañczych w wykonaniu
uczniów oraz zapoznaæ siê z prezentacj¹ mundurów powstañców wielkopolskich i ich wyposa¿enia. W bibliotece szkolnej przedstawiono prezentacjê poœwiêcon¹ Powstaniu Wielkopolskiemu w formie przenoœnego teatrzyku japoñskiego (kamishibai) w wykonaniu uczniów. Wœród
uczestników uroczystoœci byli przedstawiciele w³adz lokalnych, jednostek wojskowych, IPN-u,
muzealnicy, regionaliœci, mieszkañcy gminy oraz m³odzie¿. Towarzystwo Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego reprezentowali m. in. Tadeusz Musia³ – prezes Zarz¹du G³ównego i Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddzia³u Wielkopolskiego.
24 paŸdziernika 2019 r. – na parterze budynku Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni zosta³a zaprezentowana wystawa poœwiêcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Jej twórcami s¹ cz³onkowie Ko³a TPPW 1918/19 nr 24 we Wrzeœni:
Beata Sieradzka – prezes Ko³a, Micha³ Pawe³czyk – regionalista, Jaros³aw Czy¿ – radny powiatu wrzesiñskiego, Remigiusz Maækowiak – regionalista. Sk³ada siê ona z trzydziestu piêciu antyram, w których umieszczone zosta³y informacje i zdjêcia dotycz¹ce dzia³añ przed Powstaniem
Wielkopolskich i w czasie jego trwania, ze szczególnym uwzglêdnieniem informacji dotycz¹cych
dzia³añ powstañczych we Wrzeœni. Druga czêœæ wystawy zostanie udostêpniona na pierwszym
piêtrze i poœwiêcona bêdzie 68. Pu³kowi Piechoty i historii budynku koszar we Wrzeœni.
26 paŸdziernika 2019 r. – w siedzibie Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Poznaniu odby³o siê zebranie plenarne Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Obrady, które poprowadzi³ prezes Tadeusz Musia³,

Prezes Tadeusz Musia³ prowadzi obrady Zarz¹du G³ównego TPPW. Fot. Piotr Wojtczak
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poœwiêcone by³y nastêpuj¹cym tematom: Wincenty Wierzejewski – skaut, powstaniec wielkopolski, ¿o³nierz; Udzia³ m³odzie¿y w upamiêtnianiu Powstania Wielkopolskiego; Powo³anie komisji problemowych Zarz¹du G³ównego TPPW. Poœwiêcono tak¿e uwagê przygotowaniom
do obchodów 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz sprawom bie¿¹cym.
29 paŸdziernika 2019 r. – Komisja Historyczna Zarz¹du G³ównego TPPW, wspólnie z Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, zorganizowa³a w poznañskim Odwachu prelekcjê dr. Jakuba Staszaka pt. „ Rawicz1919”. Doktor nauk humanistycznych Jakub Staszak jest
autorem obszernej ksi¹¿ki „Nie tylko lataj¹ce kompanie. Udzia³ spo³eczeñstwa ziemi jarociñskiej w Powstaniu Wielkopolskim i walce o granicê wschodni¹ Rzeczypospolitej w latach 1918
– 1920”. Podczas spotkania prelegent dokona³ prezentacji swojej najnowszej ksi¹¿ki pt. „Rawicz1919”, wydanej przez Wydawnictwo „Bellona”. Autor omówi³ walki toczone pod Rawiczem, obie bitwy rawickie (w tym niemieckie uderzenia na Sarnowê i Zielon¹ Wieœ), które toczy³y siê ze zmiennym powodzeniem od 2 do 11 lutego 1919 roku Ciekaw¹ dyskusjê podsumowa³ dr Zdzis³aw Koœciañski, który przedstawi³ tak¿e najbli¿sze wydarzenia zwi¹zane z kultywowaniem pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyli mi³oœnicy regionalnej historii z Poznania, Rawicza, Wolsztyna, Kórnika i Jarocina.

Dr Jakub Staszak podczas prelekcji w poznañskim Odwachu

1 listopada 2019 r. – w dniu Wszystkich Œwiêtych Szko³a Podstawowa im. Powstañców
Wielkopolskich w Mia³ach przeprowadzi³a – jedenast¹ ju¿ – spo³eczn¹ kwestê pod has³em
„Wiara Powstañcom”. Dzia³ania podjê³a w porozumieniu z Marcinem Mrówk¹ ze Stowarzyszenia Kibiców „Lecha” Poznañ, g³ównym koordynatorem akcji. Uczniowie do³¹czyli do tysi¹ca wolontariuszy z emblematami Powstania Wielkopolskiego, dzia³aj¹cych w skali ca³ego regionu. Zbierali oni, przed cmentarzami w swoich rodzinnych miejscowoœciach, fundusze maj¹ce sfinansowaæ renowacjê zapomnianych i zniszczonych powstañczych mogi³. Opiekê nad kwestuj¹cymi sprawowali Angelika i Piotr Nowakowie, Marzena Piechowiak i Arkadiusz S³abig. Wszystkim darczyñcom i m³odym wolontariuszom nale¿¹ siê szczególne s³owa podziêkowania.
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1 – 3 listopada 2019 r. – by³y dniami refleksji, skupienia i wspomnieñ. Na lokalnych cmentarzach pojawi³o siê wiele osób odwiedzaj¹cych groby zmar³ych cz³onków rodzin, przyjació³
i bohaterów narodowych. Cz³onkowie kó³ i klubów TPPW oraz uczniowie ze szkó³ nosz¹cych
imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, z województwa kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, odwiedzali nekropolie m. in. w Poznaniu, Warszawie,
Legnicy, Zielonej Górze i wielu innych miastach, na których spoczywaj¹ powstañcy, zapalaj¹c
symboliczne „znicze pamiêci”.
5 listopada 2019 r. – delegacja Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/19 wziê³a udzia³ w uroczystoœciach z okazji 80. rocznicy pierwszych uwiêzieñ w niemieckim obozie przesiedleñczym Lager Glowna. W imieniu wiêŸniów obozu g³os zabra³
Henryk Walendowski – prezes Stowarzyszenia Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Wypêdzonych w Poznaniu. Nastêpnie zastêpca prezydenta Poznania Jêdrzej Solarski odczyta³
okolicznoœciowy list, a dr Piotr Grzelczak z Biura Badañ Historycznych IPN w Poznaniu
przedstawi³ historiê wysiedleñ Wielkopolan. Na zakoñczenie goœcie z³o¿yli wi¹zanki kwiatów przy g³azie upamiêtniaj¹cym miejsce obozu przy ul. Ba³tyckiej 7 w Poznaniu. Towarzystwo reprezentowali: Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddzia³u Wielkopolskiego, Karol
Przes³awski – cz³onek Zarz¹du G³ównego oraz Wies³awa Majchrzyk – skarbnik poznañskiego Ko³a Miejskiego TPPW nr 1, w czasie II wojny œwiatowej wiêzieñ obozu przesiedleñczego
przy ul. G³ównej.
5 listopada 2019 r. – w Go³añczy odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika upamiêtniaj¹cego 100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i zwyciêskiego Powstania
Wielkopolskiego. Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œwiêta w intencji powstañców wielkopolskich, odprawiona w koœciele pw. œw. Wawrzyñca, podczas której Andrzej Wieczorek – historyk i regionalista opowiedzia³ o walkach powstañców go³anieckich i ich losach. Ods³oniêcie pomnika odby³o siê z udzia³em Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka i Burmistrza Go³añczy Mieczys³awa Durskiego. W uroczystoœci udzia³ wziêli przedsta-

Pomnik w Go³añczy. Fot. Kamil Siwka
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wiciele w³adz miasta i gminy Go³añcz, powiatu w¹growieckiego, mieszkañcy i m³odzie¿,
a tak¿e delegacja Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19.
6 listopada 2019 r. – w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie odby³a siê uroczystoœæ przekazania spo³ecznoœci szkolnej nowego sztandaru. W tym podnios³ym wydarzeniu
wziêli udzia³ m. in.: Prezydent RP – Andrzej Duda, Starosta Jarociñski – Lidia Czechak, dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie – Marek Sobczak oraz przewodnicz¹cy Rady Rodziców przy ZSP nr
1 w Jarocinie – Marcin Kostka. Prezydent przekaza³ sztandar szko³y na rêce dyrektora jarociñskiego Zespo³u Szkó³. Sztandar poœwiêci³ o. Bart³omiej. Przekazanie sztandaru by³o dope³nieniem ubieg³orocznych uroczystoœci, bowiem 22 wrzeœnia 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê, szko³a otrzyma³a zaszczytne imiê Powstañców Wielkopolskich. Fundatorami nowego sztandaru szko³y, wzorowanego na sztandarze 1. Pu³ku U³anów Wielkopolskich, s¹ rodzice uczniów oraz samorz¹d powiatowy.
8 listopada 2019 r. – przy pomniku „Dobosza”, na placu Powstañców Wielkopolskich
1918/1919 w Zielonej Górze, odby³a siê IV edycja gry miejskiej pt. „Wierni Tradycji”. Na zaproszenie Rady M³odzie¿owej wziê³a w niej udzia³ m³odzie¿ z zielonogórskich szkó³. Rozpoczynaj¹c grê, prezes Oddzia³u Lubuskiego Kamil Hypki przywita³ wszystkich uczestników i ¿yczy³
im uzyskania jak najlepszych lokat. Prof. Wies³aw H³adkiewicz w swoim wyst¹pieniu podkreœli³
znaczenie znajomoœci w³asnej historii w kszta³towaniu nowoczesnego patriotyzmu, tak¿e poprzez udzia³ w grach historycznych. Na trasie rywalizowa³o szeœæ dru¿yn, które na punktach
kontrolnych musia³y siê wykazaæ wiedz¹ historyczn¹, dotycz¹c¹ m. in. Powstania Wielkopolskiego, znajomoœci¹ topografii miejsc pamiêci oraz sprawnoœci¹. Oczekiwanie na przybycie dru¿yn wype³nia³a muzyka i pieœni patriotyczne. Wszyscy uczestnicy gry zostali nagrodzeni za
udzia³, a pierwsze trzy miejsca uhonorowano specjalnymi, wartoœciowymi nagrodami. Na
podium znaleŸli siê: Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 („Ekonomik”) w
Zielonej Górze - I miejsce; IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zielonej Górze („Lotnik”) - II miejsce;
druga dru¿yna Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 („Ekonomik”) w
Zielonej Górze - III miejsce. Ponadto wszyscy uczestnicy gry zostali zaproszeni na „Biesiadê
pokoleniow¹”, która rozpoczê³a 19 grudnia obchody 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Oddziale Lubuskim. Zainteresowanie gr¹ i zaanga¿owanie w realizacjê zadañ, a tak¿e wiedza m³odzie¿y przesz³y najœmielsze oczekiwania organizatorów.
8 listopada 2019 r. – w holu Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu zosta³a zaprezentowana
wystawa poœwiêcona projektowi renowacji grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego
na warszawskich Pow¹zkach Wojskowych. Inicjatorem przedsiêwziêcia jest Jan Zujewicz z Instytutu Poznañskiego i Projektu Poznañ. Dziêki poznañsko-warszawskiej wspó³pracy i darczyñcom, uda³o siê odnowiæ pomnik w g³ównej alei, gdzie spoczywaj¹ bohaterowie powstañ – wielkopolskiego i œl¹skiego. Planowane jest jeszcze odnowienie 150 nagrobków cmentarnych. Uroczystoœæ by³a te¿ okazj¹ do wrêczenia nagród laureatom m³odzie¿owego konkursu plastyczno-literackiego „¯ywe Powstanie”, w którym m³odzie¿ ukazywa³a swoich przodków – powstañców wielkopolskich. W uroczystoœci uczestniczyli m. in.: wiceminister spraw zagranicznych RP
Szymon Sêkowski vel Sêk, przedstawiciele w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych oraz nauczyciele i liczna grupa m³odzie¿y. Towarzystwo reprezentowali prezes Zarz¹du G³ównego – Tadeusz Musia³ i prezes Oddzia³u Wielkopolskiego – Wawrzyniec Wierzejewski.
11 listopada 2019 r. – cz³onkowie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/19 uczestniczyli w uroczystych obchodach narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, organizowanych w wielu miastach i gminach – rocznicowych zgromadzeniach, koncertach i piknikach.
Delegacja Oddzia³u Lubuskiego TPPW 1918/19, ze swoim sztandarem, uczestniczy³a w uro-
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czystoœci zorganizowanej przez Prezydenta Zielonej Góry na placu Matejki, pod Pomnikiem
Niepodleg³oœci w Zielonej Górze. Obchody tego radosnego œwiêta zakoñczy³ wystêp m³odzie¿y z zielonogórskich szkó³.
11 listopada 2019 r. – w G¹skach, w powiecie inowroc³awskim, odby³y siê oficjalne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w gminie Gniewkowo. Rozpoczê³y siê od referatu Bart³omieja Grabowskiego o wydarzeniach historycznych dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego na Ziemi
Kujawskiej w latach 1918-1919. Nastêpnie wyst¹pi³a m³odzie¿ z Niepublicznej Szko³y Podstawowej w G¹skach. Kolejnym punktem programu by³a uroczysta msza œwiêta z udzia³em w³adz
gminy, pocztów sztandarowych oraz delegacji gminnych urzêdów, organizacji i stowarzyszeñ.
Punktem kulminacyjnym uroczystoœci by³o ods³oniêcie tablicy, poœwiêconej pochodz¹cym
z okolic, trzem uczestnikom Powstania Wielkopolskiego: Franciszkowi Osiñskiemu, Kazimierzowi Pa³eckiemu oraz W³adys³awowi S³awkowskiemu, powstañcom z batalionu nadgoplañskiego, poleg³ym 7 lutego 1919 roku w G¹skach, w 21 roku ¿ycia. Inicjatork¹ powstania i ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej by³a cz³onkini Zarz¹du Ko³a Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 w Inowroc³awiu, Teresa Œwiercz.

Ods³oniêcie pomnika – tablicy w G¹skach. Fot. Lidia Œwidrowicz

12 listopada 2019 r. – uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 2 (wczeœniej Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi) oraz I Akademickiej Szko³y Podstawowej w Nowym Tomyœlu wziêli udzia³ w patriotycznych wydarzeniach, wspó³organizowanych z Oddzia³em Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu oraz Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiki i Administracji
w Nowym Tomyœlu. Cennym uzupe³nieniem niepodleg³oœciowych akademii by³o spotkanie
z goœciem specjalnym – Paw³em Kochañskim, który oprócz pokazu multimedialnego zaprezentowa³ w³asne umundurowanie w barwach 3. Pu³ku U³anów Wielkopolskich (póŸniejszego 17.
Pu³ku U³anów Wielkopolskich): siod³o oficerskie, szable, lancê oraz he³my kawaleryjskie.
Przedstawi³ równie¿ historiê kawalerii z okresu Powstania Wielkopolskiego. Zarz¹d G³ówny
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego reprezentowa³ dr Zdzis³aw Koœciañski –
przewodnicz¹cy Komisji Historycznej.
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12 listopada 2019 r. – w auli Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Opalenicy odby³o siê XXII Spotkanie Opalenickich Rodzin Powstañczych, po³¹czone z tradycyjnym „Cantate Patriae”. W organizowanym przez opalenickie Ko³o Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19 spotkaniu udzia³ wziêli m. in. Burmistrz Opalenicy
Tomasz Szulc, a tak¿e prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Tadeusz Musia³ wraz z cz³onkami Zarz¹du: Janem Janiszewskim i dr.
Zdzis³awem Koœciañskim. Zebranych goœci powita³a prezes opalenickiego ko³a Lidia Szwech³owicz. Nastêpnie uczniowie Szko³y Podstawowej w Opalenicy zaprezentowali przygotowany specjalnie na tê okazjê monta¿ s³owno- muzyczny o tematyce nawi¹zuj¹cej do Powstania Wielkopolskiego i udzia³u w nim mieszkañców ziemi opalenickiej. Przejmuj¹cy
spektakl, powsta³y pod kierunkiem Danuty ¯ybury- Jarosz, Marioli Borowiak, Agnieszki
Chwaliñskiej oraz Katarzyny Król spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem i uznaniem publicznoœci. Korzystaj¹c z okazji, dyrektor Szko³y Podstawowej w Opalenicy Gra¿yna Szulc, wraz
z nauczycielami – twórcami scenariusza i re¿yserii przedstawienia, skierowa³a s³owa podziêkowañ do dr. Bogumi³a Wojcieszaka, za wszelkie udostêpnione informacje oraz Ÿród³a historyczne, dziêki którym mo¿liwe by³o przygotowanie spektaklu w zaprezentowanej formie. Kolejnym punktem spotkania by³o przekazanie legitymacji cz³onkowskich kilku nowym cz³onkom, przyjêtym do opalenickiego Ko³a TPPW 1918/19. Wyk³ad rocznicowy
wyg³osi³ dr Zdzis³aw Koœciañski. G³os zabra³ równie¿ prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Tadeusz Musia³. Spotkanie Rodzin Powstañczych zamknê³o „Cantate Patriae”, które tradycyjnie poprowadzi³ wiceburmistrz Pawe³ Jakubowski.
15 listopada 2019 r. – przejdzie do historii Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Rynarzewie. W tym dniu placówka otrzyma³a nowy sztandar. W uroczystej akademii
uczestniczyli m. in. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, Kuratorium Oœwiaty w Bydgoszczy,
Kamila Czechowska – dyrektor Muzeum Ziemi Szubiñskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie,
duchowni, przedstawiciele instytucji, organizacji oraz s³u¿b mundurowych. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego reprezentowa³ wiceprezes Oddzia³u Kujawsko-Pomorskiego
TPPW Jacek Pietraszko. Rada Rodziców, w imieniu fundatorów, uroczyœcie przekaza³a sztandar
na rêce Dyrektor szko³y, która przekaza³a go pocztowi sztandarowemu uczniów. Odœpiewano
pieœñ szko³y, a nastêpnie uczestnicy obejrzeli czêœæ artystyczn¹. Uroczystoœæ, w strojach z epoki
Powstania Wielkopolskiego, prowadzili Iwona Paca³a (nauczycielka jêzyka polskiego) i Piotr S.
Adamczewski (bibliotekarz) w towarzystwie cz³onków Towarzystwa Historycznego z Kcyni.
Uczestniczy³o w niej wiele pocztów sztandarowych. Szerzej o uroczystoœci na str. 126.
18 listopada 2019 r. – Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu by³ organizatorem
konferencji inauguruj¹cej XII edycjê projektu „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Pamiêtamy!”. Projekt zosta³ objêty patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty El¿biety Leszczyñskiej. Adresatami konferencji, która odby³a siê w poznañskim „Multikinie”, byli nauczyciele
i uczniowie ze wszystkich szkó³ województwa wielkopolskiego wszystkich szczebli edukacji. Celem konferencji by³o spopularyzowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i ukazanie wk³adu
Wielkopolan w odzyskanie niepodleg³oœci. Uznano, ¿e udzia³ m³odzie¿y w wydarzeniu bêdzie
œwiadomym dzia³aniem wp³ywaj¹cym na wpajanie jej lokalnego patriotyzmu poprzez przybli¿anie dziejów ma³ej Ojczyzny. Wyk³adowcy przekazali nauczycielom treœci szczególnie pomocne
w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz przygotowaniu do XII edycji Konkursu Wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim. W programie konferencji znalaz³y nastêpuj¹ce tematy: „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919”. Pamiêtamy!” (Ewa Superczyñska, dyrektor ODN), „Powstanie Wielkopolskie zaczê³o siê w listopadzie 1918 roku?” (prof. Zbigniew Pilarczyk, UAM), „Pamiêæ o Powstaniu Wielkopolskim” (Pawe³ Anders, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen-
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trum Animacji Kultury), „Skauting w Powstaniu Wielkopolskim” (Wawrzyniec Wierzejewski
– prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW) oraz projekcja filmu „Pi³sudski”.
20 listopada 2019 r. – Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zrealizowa³o zadanie pod nazw¹ „Oznakowanie grobów powstañców wielkopolskich
1918/1919 oraz wymiana starych oznaczeñ na terenie powiatów gnieŸnieñskiego, wrzesiñskiego i s³upeckiego”. W paŸdzierniku i listopadzie umieszczono nowe tabliczki na prawie
450 grobach bohaterów zwyciêskiego zrywu niepodleg³oœciowego. Na trzech gnieŸnieñskich cmentarzach umieszczono ponad 200 nowych tabliczek – w czêœci przypadków dosz³o
do wymiany starych oznakowañ na nowe. W ca³ym powiecie gnieŸnieñskim zamontowano
oko³o 300 tabliczek powstañczych, poza Gnieznem najwiêcej na cmentarzach: £opiennie
(30), Witkowie (19) i Czerniejewie (9). Akcja objê³a równie¿ cmentarze w Strzy¿ewie Koœcielnym, Modliszewku, Popowie Ignacewie, Dêbnicy, £ubowie, Dziekanowicach, S³awnie,
Kiszkowie, £agiewnikach Koœcielnych, K³ecku, Pomarzanach, Paw³owie, ¯ydowie, Niechanowie, Kêdzierzynie i Miel¿ynie. W powiecie wrzesiñskim zamontowano nowe oznakowania na grobach oko³o 100 powstañców, natomiast w powiecie s³upeckim – oko³o 40, g³ównie na cmentarzu w Powidzu. Akcja cieszy³a siê sporym zainteresowaniem potomków powstañców, dla których moment monta¿u tabliczki na grobach przodków by³ du¿ym prze¿yciem. Nowe oznakowanie pozwala ³atwiej dostrzec miejsca pochówków uczestników Powstania Wielkopolskiego, co sprzyja zachowaniu pamiêci o naszych narodowych bohaterach. Najwiêcej osób towarzyszy³o monta¿owi tabliczki na grobie Stanis³awa Pinkowskiego
na cmentarzu w £ubowie. Poza rodzin¹ powstañca, w tym syna Wojciecha Pinkowskiego,
obecni byli przedstawiciele w³adz gminy z wójtem Andrzejem £ozowskim. W ¿ywej lekcji historii uczestniczyli te¿ uczniowie. Zadanie mog³o zostaæ zrealizowane dziêki dofinansowaniu
w wysokoœci 20 000 z³, jakie Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
otrzyma³o ze œrodków Programu Wieloletniego: „Niepodleg³a na lata 2017 – 2022” w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodleg³ej”. Partnerami w realizacji zadania by³y gmina Powidz i gmina Gniezno.
22 listopada 2019 r. – w Koœcianie odby³o siê uroczyste zakoñczenie sezonu lotów go³êbi pocztowych. Po raz pierwszy koœciañski oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi
Pocztowych zorganizowa³ wspó³zawodnictwo o Puchar Przechodni 2019/2022 pod has³em ,, Chwa³a bohaterom Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. …,, Pomys³ ufundowania pucharu zrodzi³ siê spontanicznie podczas spotkania roboczego u kolegi Janusza Graczyka, którego dziadek by³ uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. Celem wspó³zawodnictwa jest kontynuacja obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, popularyzowanie wœród cz³onków Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych Oddzia³u
Koœcian, a zw³aszcza hodowców m³odego pokolenia, wartoœci i tradycji bohaterów wiktorii
wielkopolskiej”. O kultywowaniu pamiêci o zwyciêskim Powstaniu Wielkopolskim, propagowaniu idei ,, fair play” we wspó³zawodnictwie sportowym mówi³ Romuald Konopka, prezes
Oddzia³u. Patronat nad wydarzeniem objê³o Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919, które reprezentowa³ Pawe³ Kuszczyñski – poeta i krytyk literacki, prezes Poznañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich. Punktem kulminacyjnym spotkania
by³o wrêczenie nagród. Puchar przechodni otrzymali Robert i Teodor Starkbauer. Drugie
miejsce w tym wspó³zawodnictwie zajêli Andrzej i Maciej Wolnik, a trzecie Rados³aw Ranka.
Wszyscy nagrodzeni hodowcy nale¿¹ do sekcji w Œmiglu. Puchar i pami¹tkowe dyplomy wrêczy³ Pawe³ Kuszczyñski – cz³onek Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego 1918 -1919.
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30 listopada 2019 r. – w sali Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji OAZA odby³ siê
Przegl¹d Pieœni Powstañczych dla uczniów szkó³ kórnickiej gminy. Zebranych powita³a Dorota Przybylska – prezes kórnickiego Ko³a TPPW. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê m.
in.: Jerzy Lechnerowski – radny Sejmiku Wielkopolskiego, Przemys³aw Pacholski – burmistrz Kórnika, Adam Lewandowski – przewodnicz¹cy Rady Gminy w Kórniku, Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Zarz¹du Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW, phm. Piotr Pers reprezentuj¹cy Chor¹giew Wielkopolsk¹ ZHP, radni Gminy w Kórniku, cz³onkowie rodzin powstañczych, delegacje kó³ TPPW z Kleszczewa – z prezes Halin¹ Kowalewsk¹ oraz ze Œrody Wlkp. z Mari¹ Mielcarzewicz, dyrektorzy szkó³, nauczyciele i uczniowie, cz³onkowie
i sympatycy Ko³a TPPW w Kórniku. Burmistrz wrêczy³ cz³onkom powstañczych rodzin kolejne Kórnickie Krzy¿e Powstañcze. W czêœci konkursowej na scenie pojawi³y siê zespo³y reprezentuj¹ce: Szko³ê Podstawow¹ im. Powstañców Wielkopolskich w Robakowie, Zespó³
Szkolno-Przedszkolny im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, Zespó³ Szkó³ w Kórniku (debiutuj¹cy w przegl¹dzie), Szko³ê Podstawow¹ w Kamionkach, Szko³ê Podstaww¹ nr 1 im. Tytusa
Dzia³yñskiego, Szko³ê Podstawow¹ im. Jana Paw³a II w Szczodrzykowie oraz Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Teofili Szo³drskiej-Potulickiej. Oprawê muzyczn¹ Przegl¹du przygotowa³a firma „Go events”, a prezentacje fotograficzne – Marcin Nowak, cz³onek Ko³a
TPPW w Kórniku. Na zakoñczenie nagrodzono nauczycieli i uczniów uczestnicz¹cych
w Przegl¹dzie. Delegacja uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2 z³o¿y³a w imieniu wszystkich
uczestników wi¹zankê kwiatów i zapali³a znicze na grobach powstañców wielkopolskich na
bniñskim cmentarzu. Uroczystoœæ zakoñczono „Rot¹” Marii Konopnickiej.
2 grudnia 2019 r. – w auli Wydzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyœlu odby³o siê kolejne spotkanie w ramach „Akademii
Niepodleg³oœci”. Na pocz¹tku dyplom honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Gliñskiego wrêczono dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury – Beacie Baran,
inicjatorce wielu ciekawych dzia³añ w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, m.
in. poprzez realizacjê projektu „Murale Polski Niepodleg³ej” dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, pomys³odawczyni wielu imprez o charakterze patriotycznym. Tematami wyk³adów grudniowej Akademii by³y: „Wileñska wyprawa 1919 roku”,
„Nietypowi sojusznicy”, które omówi³ prof. Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematykê wielkopolsk¹, zwi¹zan¹ m. in. z udzia³em
Wielkopolan w dzia³aniach 1919 i 1920 roku na WileñszczyŸnie, podj¹³ w swoim wyst¹pieniu dr Zdzis³aw Koœciañski. W spotkaniu, obok seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
licznie uczestniczy³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 1 oraz Zespo³u Szkó³ nr 2 w Nowym Tomyœlu. Wyk³ady w Nowym Tomyœlu, z Oddzia³em Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu,
wspó³organizuj¹: Zespó³ Szkó³ nr 2 (Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi) w Nowym Tomyœlu, Wydzia³ Zamiejscowy Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyœlu.
3 grudnia 2019 r. – z okazji 101. rocznicy obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, pod tablic¹ pami¹tkow¹, w pasa¿u kina „Apollo”, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. Nastêpnie w Sali Posiedzeñ Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk odby³a siê III Konferencja – Sejmik Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich na temat „Wielkopolskie drogi do niepodleg³oœci XIX
i XX wieku z perspektywy „Ma³ych Ojczyzn”. Organizatorami konferencji byli: Poznañskie
Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Wielkopolskie Muzeum Niepodleg³oœci, Instytut Pamiêci Narodowej w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne i Fundacja Zak³ady Kórnickie.
Obrady rozpoczê³a informacja dyrektora Tomasza £êckiego dotycz¹ca budowy nowego
Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
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4 grudnia 2019 r. – Powiat Miêdzychodzki oraz Gmina Miêdzychód byli gospodarzami konferencji popularnonaukowej pt. „Okolicznoœci i konsekwencje traktatu wersalskiego dla zachodniej Wielkopolski”, zorganizowanej w miêdzychodzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum
Animacji Kultury dla uczczenia 100. rocznicy przy³¹czenia Miêdzychodu do Macierzy. W panelu dyskusyjnym na temat Powstania Wielkopolskiego udzia³ wziêli: prof. dr hab. Stanis³aw Miko³ajczak, dr hab. Olaf Bergman, dr Marek Rezler oraz dr Zdzis³aw Koœciañski. Prowadz¹cym
konferencjê by³ Jaros³aw T. £o¿yñski. W konferencji, obok lokalnych polityków lokalnych i regionalistów, wziêli udzia³ uczniowie szkó³ œrednich. Podczas konferencji zaprezentowano m. in.
film dotycz¹cy okolicznoœci wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Sierakowie, którego twórc¹ jest Boles³aw Musia³.
5 grudnia 2019 r. – w Wolsztynie odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce dotychczasowe
dzia³ania miejscowego Ko³a TPPW, w którym wzi¹³ udzia³ dr Zdzis³aw Koœciañski – cz³onek
Prezydium Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 1919. W czêœci otwartej, w której uczestniczyli równie¿ zaproszeni goœcie, wyg³osi³ on wyk³ad
plenarny, dotycz¹cy frontu zachodniego i to¿samoœci narodowej w czasach zaborów oraz odbudowy niepodleg³oœci. Po wyk³adzie rozwinê³a siê o¿ywiona dyskusja, œwiadcz¹ca o zainteresowaniu problematyk¹ powstañcz¹. Obok cz³onków Ko³a obecni byli m. in. Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis, prezesi Kó³ TPPW: z Przemêtu – Antoni Fornalski i Siedlca – Dariusz Poszwiñski.
5 grudnia 2019 r. – w auli Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela
w Poznaniu odby³ siê III Festiwal Pieœni Patriotycznej i ¯o³nierskiej, w którym uczestniczyli
uczniowie wielkopolskich szkó³ œrednich. Patronat nad festiwalem objê³a El¿bieta Leszczyñska – Wielkopolski Kurator Oœwiaty. Uczestnicy zaprezentowali 17 pieœni, w ciekawych
i oryginalnych aran¿acjach. Festiwal wrós³ ju¿ w tradycjê patriotyczn¹ i kulturaln¹ „Lelewela” i sta³ siê trwa³ym elementem obchodów kolejnych rocznic odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i Powstania Wielkopolskiego. Laureatami festiwalu zostali: I miejsce – Zuzanna
Gabruk, Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni; II miejsce – Jagoda
Wachowiak, Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 6 w Poznaniu; III miejsce – Nadia Bachórz –
Technikum nr 1 w Krotoszynie. Przyznano równie¿ nagrodê specjaln¹ i nagrodê publicznoœci. Jury konkursu przewodniczy³ Jerzy Licki z Wielkopolskiego Kuratorium Oœwiaty.
Wœród licznie zebranych goœci znajdowali siê równie¿, oprócz uczniów i nauczycieli, przedstawiciele instytucji i organizacji wspieraj¹cych, w tym prezes Oddzia³u Wielkopolskiego
TPPW Wawrzyniec Wierzejewski.
5 grudnia 2019 r. – w kawiarni „Zielona” przy ulicy Wroc³awskiej uczczono 101. rocznicê
spisku marynarzy i utworzenia oddzia³u powstañczego, na czele którego stan¹³ bosman Adam
Bia³oszyñski. Jak co roku, z³o¿ono kwiaty pod pami¹tkow¹ tablic¹. Honorow¹ wartê wystawili poznañscy kaprowie Irena i Robert Przybysz oraz Sebastian Piosik – sympatyk. Uroczystoœæ
swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Romuald i Gra¿yna Bia³oszyñscy, Jerzy i Renata Bia³oszyñscy –
wnukowie Adama Bia³oszyñskiego, Rafa³ Ratajczak z Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta Poznania, dyrektor Jaros³aw £uczak i Anna Szukalska-Kuœ z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego,
wiceprezes Wielkopolskiego Klubu Ba³tyckiego Teresa Zarzeczañska - Ró¿añska, Wojciech
Owsianowski oraz przedstawiciele Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
9 grudnia 2019 r. – w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich, po raz dwudziesty czwarty, odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Nagród Honorowych Towarzystwa Pamiêci Powstania Wiel-
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kopolskiego 1918/19 – statuetek „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Wydarzenie rozpoczê³o siê od wystêpu artystów: prof. Gra¿yny Fliciñskiej-Panfil, prof. Izabeli Górskiej-Krasiel
i Filipa Lewandowskiego z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Uroczystoœæ otworzy³ i przyby³ych goœci powita³ W³odzimierz Warchalewski – wiceprezes
Zarz¹du G³ównego. Wœród przyby³ych goœci znaleŸli siê m. in. senator RP Robert Gawe³,
Wojciech Jankowiak – wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego, Wioleta HarêŸlak –
przewodnicz¹ca sejmiku lubuskiego, z - ca prezydenta Poznania – Jêdrzej Solarski, Grzegorz
Ganowicz – przewodnicz¹cy Rady Miasta Poznania, Aleksandra KuŸ – wielkopolski wicekurator oœwiaty, Tomasz Szulc – burmistrz Opalenicy, Piotr Zalewski- cz³onek Zarz¹du Powiatu
Poznañskiego, dr hab. Rafa³ Reczek – dyrektor Oddzia³u IPN w Poznaniu, o. prof. Eustachy
Rakoczy – kapelan Towarzystwa, przedstawiciele wielu organizacji i instytucji, laureaci „Dobosza”, cz³onkowie i sympatycy TPPW oraz m³odzie¿. Prezes Tadeusz Musia³ w okolicznoœciowym przemówieniu zwróci³ uwagê na nieprzemijaj¹c¹ aktywnoœæ wielu osób i œrodowisk
w upamiêtnianiu i popularyzowaniu Powstania Wielkopolskiego, mimo przypadaj¹cej na ten
rok ju¿ 101. rocznicy wybuchu powstania oraz zapozna³ zebranych z planowanym przebiegiem tegorocznych obchodów rocznicowych. Nastêpnie odczytano laudacje i wrêczono wyró¿nionym statuetki „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”. Tegorocznymi laureatami zostali: dr W³odzimierz Lewandowski (nagroda przyznana poœmiertnie) – powstaniec wielkopolski, publicysta i historyk, jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Powstania Wielkopolskiego, jeden z cz³onków – za³o¿ycieli powo³anego w 1926 roku Towarzystwa dla Badañ nad
Histori¹ Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; Waldemar Banaszyñski – zas³u¿ony popularyzator wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, prowadz¹cy pracowniê renowacji zabytków
techniki militarnej, cz³onek Stowarzyszenia Mi³oœników Militariów „West” w Wolsztynie, organizator i uczestnik inscenizacji rekonstrukcyjno – historycznych oraz pokazów sprzêtu wojskowego; Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, zaanga¿owany historyk – badacz i popularyzator dziejów Wielkopolski, Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i historii skautingu na terenie zaboru pruskiego, inicjator wielu przedsiêwziêæ popularyzuj¹co – edukacyjnych, autor, redaktor i wydawca publikacji poœwiêconych historii regionu wielkopolskiego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Powstania Wielkopolskiego; Piotr Wojtczak – sekretarz generalny Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, pedagog i dzia³acz
harcerski, autor i wspó³autor wielu publikacji zwi¹zanych z popularyzacj¹ wiedzy i upamiêtnianiem Powstania Wielkopolskiego oraz dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ TPPW, redaktor wydawniczy rocznika „Wielkopolski Powstaniec”, wieloletni redaktor strony internetowej Towarzystwa oraz Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu, który podj¹³ szereg dzia³añ zwi¹zanych z upamiêtnianiem zwyciêskiego zrywu Wielkopolan – Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, szczególnie w zwi¹zku z obchodami 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w ramach których przygotowa³ szerok¹ ofertê edukacyjn¹, w tym m. in. portal internetowy, spoty edukacyjne, gry miejskie, konkursy, wydawnictwa i wiele innych. Szerzej o wydarzeniu na str. 145.
10 grudnia 2019 r. – Komisja Historyczna Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizowa³y spotkanie z Wawrzyñcem Wierzejewskim pod has³em „Wspomnienie o Wincentym Wierzejewskim. Walka i powrót do Ojczyzny”. Bohater wspomnieniowego spotkania to
oficer Wojska Polskiego, artysta malarz i rzeŸbiarz, wspó³twórca skautingu i harcerstwa w Poznaniu i Wielkopolsce, za³o¿yciel i komendant Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego – zbrojnej konspiracji przygotowuj¹cej Powstanie Wielkopolskie. Prochy tego wielkiego patrioty spoczê³y 18 grudnia br. na poznañskim Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan. W trak-
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Uczestnicy prelekcji z udzia³em stryjecznego wnuka p³k. Wincentego Wierzejewskiego
– Wawrzyñca Wierzejewskiego, prezesa Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW

cie o¿ywionej dyskusji Wawrzyniec Wierzejewski, Jaros³aw £uczak i dr Zdzis³aw Koœciañski
zwracali uwagê na potrzebê dalszej popularyzacji historii Powstania Wielkopolskiego 19181919, a tak¿e na rolê znaków harcerskich i wojskowych. Na spotkaniu by³a obecna m. in. liczna reprezentacja m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
oraz ekipa TVP pod kierunkiem Mateusza Wojciechowskiego.
10 grudnia 2019 r. – w poznañskim Odwachu, gdzie ma swoj¹ siedzibê Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, odby³o siê spotkanie autorskie Gra¿yny Wroñskiej i redaktor
Ma³gorzaty Jañczak. Okazj¹ by³a prezentacja nowo wydanej ksi¹¿ki z serii „Poznaj Poznañ” pt.
„…do niepodleg³oœci”. W spotkaniu wziê³o udzia³ liczne grono mi³oœników dziejów Poznania
i Wielkopolski. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego reprezentowa³ Wawrzyniec
Wierzejewski – prezes Oddzia³u Wielkopolskiego. Prezentowana podczas spotkania ksi¹¿ka
jest opowieœci¹ o pe³nych pasji ludziach, którzy doprowadzili do zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodleg³oœci oraz o ich dzia³aniach na ró¿nych polach.
13 grudnia 2019 r. – w Szkole Podstawowej w Dêbnicy rozpocz¹³ siê cykl wydarzeñ przygotowuj¹cych spo³ecznoœæ szkoln¹ do nadania placówce imienia Powstañców Wielkopolskich.
Przyby³ych goœci przywita³a dyrektor szko³y Katarzyna Grabisz-Mosiek. Uczniowie, wspólnie
z gronem pedagogicznym, przygotowali na tê okolicznoœæ prezentacjê s³owno-muzyczn¹ oraz
przedstawienie. Odœpiewano tak¿e, po raz pierwszy, hymn szko³y pt. „Hej, uczniowie”, który
nawi¹zuje do historii Powstania Wielkopolskiego. Rada Rodziców przygotowa³a s³odki poczêstunek oraz specjalne kubki z logo szko³y, które s¹ jednoczeœnie cegie³kami na zakup nowego sztandaru. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej dzieci, wraz z rodzicami, uczestniczy³y w warsztatach budowy kartonowych modeli. Przygotowano równie¿ wystawê z umundurowaniem powstañczym oraz wystawê makiet historycznych wykonanych z klocków Lego. Ta czêœæ wydarzenia zosta³a przygotowana przez grupê „Herosi Wolnoœci”, Bartosza Borowiaka i Jerzego
Kopeckiego, cz³onków Ko³a TPPW w GnieŸnie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w³adz gminy K³ecko – burmistrz Adam Serwatka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w K³ecku Micha³ Stosio oraz radny Bartosz Chodyñski.
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18 grudnia 2019 r. – na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan w Poznaniu odby³y siê uroczystoœci, zwi¹zane z pochowaniem prochów, zmar³ego w 1972 roku w Wielkiej Brytanii, p³k.
Wincentego Wierzejewskiego oraz jego ma³¿onki Winifred Mary Wierzejewskiej z d. Powell.
Pu³kownik Wincenty Wierzejewski by³ powstañcem wielkopolskim, wspó³twórc¹ wielkopolskiego skautingu i Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. Ceremoniê pogrzebow¹
poprzedzi³a msza œwiêta w koœciele pw. œw. Józefa na Wzgórzu œw. Wojciecha w Poznaniu,
której przewodniczy³ ks. bp Grzegorz Balcerek. Podczas mszy Wojewoda Wielkopolski £ukasz Miko³ajczyk odczyta³ decyzjê prezydenta RP Andrzeja Dudy o poœmiertnym odznaczeniu
p³k. Wierzejewskiego Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu
rodziny pu³kownika, odebra³ jego stryjeczny wnuk Wawrzyniec Wierzejewski. Po zakoñczeniu mszy œwiêtej g³os zabrali: Marsza³ek Marek WoŸniak i zastêpca Prezydenta Poznania Jêdrzej Solarski, którzy w swoich wyst¹pieniach przypomnieli fakty z ¿ycia Wincentego Wierzejewskiego i podkreœlili jego zas³ugi dla przygotowania Powstania Wielkopolskiego. Prezes ZG
TPPW Tadeusz Musia³ podziêkowa³ wszystkim zaanga¿owanym w realizacjê tego przedsiêwziêcia. Nastêpnie uroczysty kondukt przemaszerowa³ z koœcio³a na Cmentarz Zas³u¿onych
Wielkopolan, gdzie w honorowej asyœcie wojska oraz harcerzy ZHP i ZHR odby³a siê druga
czêœæ ceremonii pogrzebowej – pochówek prochów pu³kownika i jego ma³¿onki.
Szerzej o wydarzeniu na str.157.
19 grudnia 2019 r. – cz³onkowie Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
w Zb¹szyniu spotkali siê na uroczystym zebraniu w Domu Katolickim. Œwi¹teczne ¿yczenia
przyby³ym z³o¿yli: prezes zb¹szyñskiego ko³a Towarzystwa – Maksymilian Michalczak oraz
proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziêtej – ks. Zbigniew Piotrowski. Wœród goœci specjalnych obecni byli m. in. Stanis³aw Kalemba – b. minister rolnictwa, Andrzej Wilkoñski – starosta
nowotomyski, Maciej Myczka – wiceprezes Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i dr Zdzis³aw Koœciañski – cz³onek Prezydium ZG TPPW. W o¿ywionej dyskusji, obok tematu obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, podjêto
kwestiê przysz³oœci tradycji powstañczej.
19 grudnia 2019 r. – odby³y siê lubuskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, których organizatorem by³ Oddzia³ Lubuski TPPW. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹

Damian B¹czkiewicz – wiceprezes Oddzia³u Lubuskiego TPPW w otoczeniu m³odzie¿y podczas
uroczystoœci przed Pomnikiem Dobosza w Zielonej Górze. Fot. Maciej Dobrowolski, gazetalubuska. pl
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œwiêt¹ w koœciele MB Czêstochowskiej, a po niej rozpoczê³y siê uroczystoœci pod Pomnikiem
Dobosza, który od 2013 roku stoi na placu Powstañców Wielkopolskich. Po odœpiewaniu hymnu narodowego minut¹ ciszy uczczono zmar³ych cz³onków TPPW oraz dzieci-ofiary konfliktów zbrojnych. Nastêpnie g³os zabra³ prof. Wies³aw H³adkiewicz, historyk i socjolog, który
podkreœli³ wyj¹tkowoœæ zwyciêskiego zrywu Wielkopolan. Z kolei o znaczeniu Powstania Wielkopolskiego dla m³odzie¿y mówi³a przedstawicielka M³odzie¿owej Rady Miasta Zielona Góra.
Kolejnym punktem uroczystoœci by³ program artystyczny w wykonaniu uczniów i uczennic ze
Szko³y Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, po którym nast¹pi³o z³o¿enie wi¹zanek kwiatów
pod pomnikiem. Uroczystoœci zakoñczy³o wspólne odœpiewanie „Marsylianki Wielkopolskiej”.
W wydarzeniu wziê³o udzia³ ponad stu uczestników, a uroczystoœæ poprowadzi³ Damian B¹czkiewicz – wiceprezes Oddzia³u Lubuskiego TPPW.
19 grudnia 2019 r. – ju¿ po raz drugi lubuscy seniorzy i juniorzy mieli mo¿liwoœæ podjêcia
miêdzypokoleniowego dialogu o tym, co nas ³¹czy i jest dla nas wszystkich wa¿ne – o patriotyzmie i pielêgnowaniu rodzimej tradycji. Dziêki Urzêdowi Marsza³kowskiemu w Zielonej Górze,
do jego Sali Kolumnowej przyby³o 200 uczestników, którzy nie tylko obejrzeli piêkny program
artystyczny, ale równie¿ uczestniczyli w wielu wa¿nych rozmowach. Pierwszym akcentem, prowadzonego przez Damiana B¹czkiewicza – wiceprezesa Oddzia³u Lubuskiego, wydarzenia by³y przemowy: El¿biety Anny Polak – marsza³ek województwa lubuskiego, Tadeusza Musia³a –
prezesa Zarz¹du G³ównego TPPW oraz Jerzego Przybeckiego – honorowego prezesa Oddzia³u Lubuskiego. Nastêpnie, w³aœnie Jerzemu Przybeckiemu oraz Tytusowi Fokszanowi –
cz³onkowi Ko³a TPPW w Sulechowie, wrêczono specjalne podziêkowania. Uczniowie ze Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Wiechlicach k. Szprotawy zaprezentowali wystêp artystyczny, „Wariacjê na temat. Niepodleg³ej”, bêd¹c¹ po³¹czeniem obrazu, œpiewu, tañcu i s³owa. W miêdzyczasie, równie¿ podczas przerw kawowych, zapewnionych przez
uczniów zielonogórskiego „Gastronomika”, m³odsi i starsi uczestnicy dyskutowali o przesz³oœci
i przysz³oœci kraju, wspominali swoje historie i wymieniali siê doœwiadczeniami. Na koniec odby³a siê krótka debata, moderowana przez B³a¿eja Moœcipana, w trakcie której czterech uczestni-

Uczestnicy drugiej Lubuskiej Biesiady Pamiêci. Fot. Maciej Dobrowolski, gazetalubuska. pl
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ków mówi³o o receptach na kryzys w pielêgnowaniu rodzinnych tradycji i obywatelskiego patriotyzmu.
20 grudnia 2019 r. – przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej o. prof. Eustachy Rakoczy ZP – jasnogórski kapelan ¯o³nierzy Niepodleg³oœci, kapelan ZG TPPW poprowadzi³ Apel Jasnogórski, poœwiêcony pamiêci Powstañców Wielkopolskich i ich rodzin. Wœród
wielu goœci obecny by³ wiceprezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW Roman Grewling. Na uroczystoœci przyby³y tak¿e delegacje grup rekonstrukcyjnych z Wolsztyna oraz Jarocina, w historycznych mundurach Armii Wielkopolskiej wraz z historycznymi sztandarami powstañców
wielkopolskich. Maciej Myczka, który wcieli³ siê w rolê gen. Józef Dowbor – Muœnickiego, z³o¿y³ raport Królowej Korony Polskiej.
26 grudnia 2019 r. – w przededniu 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, na Dworcu
Letnim w Poznaniu mia³a miejsce inscenizacja przyjazdu Jana Ignacego Paderewskiego, polskiego kompozytora, pianisty i dzia³acza niepodleg³oœciowego. Podobnie jak w ubieg³ym roku, w jego rolê wcieli³ siê aktor Andrzej Lajborek. Na widok wje¿d¿aj¹cego poci¹gu na dworcu wznoszono powitalne okrzyki, a nastêpnie t³um odœpiewa³ hymn Polski. Podobnie jak przed laty, m¹¿
stanu przemówi³ do zebranych. G³os zabra³ tak¿e zastêpca Prezydenta Poznania Jêdrzej Solarski. Zgromadzeni odœpiewali, wspólnie z chórem, pieœni powstañcze i patriotyczne. Widowisko
obejrza³y t³umy mieszkañców, wœród których nie zabrak³o cz³onków Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Inscenizacjê wspó³organizowa³y: Poznañski Chór
Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego, Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskie
Muzeum Niepodleg³oœci.
27 grudnia 2019 r. – w Poznaniu odby³y siê g³ówne uroczystoœci z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W godzinach przedpo³udniowych delegacja Zarz¹du
G³ównego TPPW z prezesem Tadeuszem Musia³em na czele oraz Artur Rogalski, wystêpuj¹cy
w imieniu Wojewody Wielkopolskiego, z³o¿yli kwiaty przed pami¹tkowym obeliskiem na poznañskiej Cytadeli, oddaj¹c ho³d bohaterom walk o niepodleg³oœæ w latach 1918-1920. Nastêpnie odby³a siê uroczystoœæ na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan na poznañskim Wzgórzu
œw. Wojciecha, gdzie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów na mogi³ach genera³a Stanis³awa Taczaka oraz
pu³kownika Wincentego Wierzejewskiego. Ho³d oddano równie¿ Franciszkowi Ratajczakowi,
dowódcom Powstania Wielkopolskiego, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, 15. Pu³kowi U³anów Poznañskich oraz marynarzom – powstañcom wielkopolskim, sk³adaj¹c kwiaty przy pami¹tkowych tablicach. W Farze Poznañskiej odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji powstañców wielkopolskich. Po po³udniu rozpoczê³a siê uroczystoœæ przy Pomniku Powstañców
Wielkopolskich. Punktualnie o godz. 16.40 rozleg³ siê dŸwiêk syren i zabi³y dzwony, a kibice
„Lecha” Poznañ odpalili race, upamiêtniaj¹c w ten sposób moment rozpoczêcia Powstania
Wielkopolskiego. Jako pierwszy g³os zabra³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek
WoŸniak, który w swoim wyst¹pieniu zaakcentowa³ w sposób szczególny donios³¹ rolê kobiet
w przygotowaniu powstania i podczas dzia³añ bojowych. W trakcie uroczystoœci odczytane zosta³y listy od: prezydenta Andrzeja Dudy (list odczyta³ minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera), premiera Mateusza Morawieckiego (list odczyta³a Marlena Mal¹g – minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej) i wicemarsza³ek Sejmu Ma³gorzaty Kidawy-B³oñskiej (list odczyta³ pose³ na Sejm RP, przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej w poznaniu – Rafa³ Grupiñski).
W imieniu Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego g³os zabra³ dr Zdzis³aw Koœciañski – przewodnicz¹cy Komisji Historycznej Zarz¹du G³ównego. Nastêpnie mjr Krzysztof Sa³ata odczyta³ Apel Pamiêci, po którym oddana zosta³a salwa honorowa. Delegacje z³o¿y³y pod
pomnikiem wieñce i kwiaty. Wieczorem na Placu Wolnoœci zaprezentowano widowisko mul-
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G³ówna uroczystoœæ przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich. w Poznaniu. Fot. Z. Koœciañski

timedialne ŒWIAT£O ZWYCIÊSTWA Poznañ 2019, podczas którego – za pomoc¹ efektów
œwietlnych i pirotechnicznych oraz gry laserów – przypomniano najwa¿niejsze wydarzenia
z czasów Powstania Wielkopolskiego. W Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza odby³ siê równie¿ uroczysty koncert pt. „Gdy szed³em raz od Warty”. Organizatorami g³ównych uroczystoœci obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego byli Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego oraz Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.
27 grudnia 2019 r. – z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w studiu
poznañskiego oddzia³u TVP3 odby³y siê debaty i przeprowadzone zosta³y wywiady m. in.
z cz³onkami Prezydium TPPW – Wawrzyñcem Wierzejewskim i Zdzis³awem Koœciañskim.
Prowadzone by³y na ¿ywo, w formule studia otwartego, w ramach programów „Wielkopolska
Warta Poznania” oraz „Lustra”.
27 grudnia 2019 r. – odby³y siê obchody rocznicowe w wielu miastach województwa wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego i lubuskiego, a tak¿e w Szczecinie i Legnicy, m. in.:
– w Bydgoszczy – obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
rozpoczê³a msza œwiêta w koœciele garnizonowym przy ul. Bernardyñskiej. G³ówna czêœæ uroczystoœci, w asyœcie kompanii honorowej Wojska Polskiego, odby³a siê przed Grobem Nieznanego Powstañca Wielkopolskiego. Wziêli w niej udzia³ kombatanci, przedstawiciele Urzêdu
Marsza³kowskiego i w³adz miasta, delegacja Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego TPPW z prezesem S³awomirem £anieckim, Ma³gorzat¹ Dzióbkowsk¹ i Andrzejem Grubczyñskim na czele
oraz poczty sztandarowe. Przemówienia wyg³osili: wicemarsza³ek województwa Zbigniew
Ostrowski, zastêpca prezydenta Bydgoszczy Miros³aw Koz³owicz oraz prezes Oddzia³u Lubuskiego TPPW S³awomir £aniecki. Uroczystoœæ zakoñczy³a salwa honorowa, z³o¿enie kwiatów
i zapalenie zniczy.
– w Pile – w ramach obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, któr¹
organizowa³y w³adze miasta oraz pilskie Ko³o Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 odby³a siê przed pomnikiem uroczystoœæ patriotyczna. Przeprowadzono rów-
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nie¿ zbiórkê na renowacjê powstañczych grobów, któr¹ koordynowa³a grupa „Pilscy Patrioci”,
reprezentuj¹ca œrodowisko kibiców.
– w Swarzêdzu – uroczystoœci¹ na Rynku, cz³onkowie Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919, razem z w³adzami gminy i mieszkañcami, uczcili 101. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tradycyjnie odby³a siê ona pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ miejsce, w którym ponad sto lat temu gromadzili siê Polacy, przygotowuj¹c siê do przejêcia
w³adzy w Swarzêdzu. Z Rynku, po udziale we mszy œwiêtej w koœciele œw. Marcina, wymaszerowa³a te¿ 16 stycznia 1919 roku grupa swarzêdzkich ochotników do powstañczej walki.
W swoim wyst¹pieniu podczas uroczystoœci prezes swarzêdzkiego Ko³a TPPW przypomnia³
m. in. o wydaniu w mijaj¹cym roku drugiego wydania biogramów pt. „Uczestnicy Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 zwi¹zani z ziemi¹ swarzêdzk¹” oraz ods³oniêciu tablic upamiêtniaj¹cych powstañców spoczywaj¹cych na cmentarzach parafialnych w gminie Swarzêdz. Po
uroczystoœciach na Rynku cz³onkowie Ko³a TPPW udali siê na swarzêdzkie cmentarze – przy
koœciele œw. Marcina oraz koœciele pw. Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych przy Poznañskiej – i zapalili znicze przy pami¹tkowych tablicach.

Uroczystoœci przed tablic¹ pami¹tkow¹ na swarzêdzkim Rynku. Fot. H. Staniewska

– W Œremie – bardzo uroczyœcie obchodzono 101. rocznicê Powstania Wielkopolskie.
W Parku Miejskim im. Powstañców Wielkopolskich, przy Pomniku Dobosza, z wart¹ honorow¹ grupy rekonstrukcyjnej w mundurach powstañczych, w ho³dzie poleg³ym, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Œremskiej oraz m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych im. Powstañców
Wielkopolskich w Œremie przygotowa³y program okolicznoœciowy, który poprowadzi³a Henryka Socha – przewodnicz¹ca Klubu Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, dzia³aj¹cego od 1996
roku przy Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Œremskiej. Cz³onek Klubu Sebastian Ignasiak,
w swoim wyst¹pieniu, mówi³ o œremskim powstañcu W³. Radomskim. Program wype³ni³a poezja i muzyka patriotyczna. Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz delegacje wielu instytucji i organizacji pozarz¹dowych z³o¿yli wieñce i kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem
œremskiego Dobosza. Na zakoñczenie wspólnie odœpiewano „Rotê”. Bezpoœrednio po uroczystoœci udano siê na most na kanale Warty, który otrzyma³ imiê mjra Stefana Chos³owskiego –
powstañca wielkopolskiego, bohaterskiego dowódcy batalionu œremskiego. Historiê ¿ycia
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i dzia³alnoœci mjra Chos³owskiego przedstawi³ pracownik Muzeum Rados³aw Franczak, a przeciêcia wstêgi dokonali: Burmistrz Œremu Adam Lewandowski, Jerzy Naskrêt – prezes Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Œremskiej i Tomasz Paw³owski – wnuk stryjeczny Stefana Chos³owskiego.
– w Szczecinie – w koœciele garnizonowym pw. œw. Wojciecha przy Placu Zwyciêstwa odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji poleg³ych i zmar³ych powstañców wielkopolskich, któr¹ odprawi³ proboszcz ks. mjr Artur Majorek, kapelan Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-Wschodniego. W godzinach popo³udniowych, cz³onkowie i sympatycy szczeciñskiego Ko³a
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego tradycyjnie spotkali siê pod tablic¹ edukacyjno-pami¹tkow¹ „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” przy bramie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Uroczyœcie zatkniêto flagi powstañców wielkopolskich i z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. W siedzibie szczeciñskiej Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK odby³o siê tradycyjne spotkanie rocznicowe. Po wieczornej mszy œwiêtej w koœciele garnizonowym pw. œw. Wojciecha, uczestnicz¹cy w niej cz³onkowie i sympatycy szczeciñskiego Ko³a TPPW, wraz z celebransem ks. ppor. £ukaszem Wêg³owskim, zapalili znicze i z³o¿yli kwiaty w kruchcie koœcio³a, pod tablic¹ „Dla upamiêtnienia czynu zbrojnego Powstañców
Wielkopolskich 1918-1919”. W tegorocznych obchodach – oprócz cz³onków i kandydatów
szczeciñskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego – udzia³ wziê³o wielu
sympatyków z organizacji wspó³pracuj¹cych w ramach szczeciñskiego „Porozumienia Œrodowisk Patriotycznych”.
– na ziemi ¿erkowskiej – obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczê³y siê na cmentarzu we Lgowie, z udzia³em delegacji w³adz samorz¹dowych gminy ¯erków i ¿erkowskiego Ko³a TPPW. W trakcie uroczystoœci z³o¿ono kwiaty na grobie mjr. Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga, dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego
oraz na symbolicznej mogile poœwiêconej mieszkañcom Lgowa, poleg³ym w latach 1914-1920.
Dalsze uroczystoœci mia³y miejsce na rynku w ¯erkowie, gdzie przy pomniku poleg³ych i pomordowanych mieszkañców miasta, zgromadzi³y siê delegacje w³adz samorz¹dowych gminy
¯erków z burmistrzem Micha³em Surm¹ na czele, Szko³y Podstawowej w Komorzu Przyby-

Delegacje podczas uroczystoœci przed pomnikiem w ¯erkowie. Fot. Urz¹d Miasta i Gminy w ¯erkowie
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s³awskim, 33. Wielopoziomowej Dru¿yny Harcerskiej im. M. Kopernika w ¯erkowie, Ko³a
TPPW w ¯erkowie z prezesem Robertem Rogackim, Zwi¹zku Emerytów i Rencistów z ¯erkowa oraz poczty sztandarowe z ¯erkowa wraz z delegacjami Szko³y Podstawowej im. A. Mickiewicza, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Delegacje z³o¿y³y
pod pomnikiem wi¹zanki kwiatów, wœród których zap³on¹³ znicz pamiêci.
– w Jaraczu (gm. RogoŸno) – uczczono pamiêæ miejscowych powstañców wielkopolskich
Józefa Cybulskiego, Jana Ernsta, Maksymiliana Jasiñskiego, Boles³awa Kuliñskiego i Jana Mazura, ods³aniaj¹c przy œwietlicy wiejskiej pami¹tkowy obelisk. Podczas uroczystoœci odznaczono
osoby zas³u¿one w pracach zwi¹zanych z jego powstaniem. Aktu dekoracji dokona³ pp³k Bogdan Mrowiec – dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarz¹du Wojewódzkiego LOK w Poznaniu.
Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ Marian Winiecki – prezes Zarz¹du Ko³a Rodzin Marynarzy
przy Towarzystwie Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19.
28 grudnia 2019 r. – w Warszawie uczczono 101. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Obchody rocznicowe poprzedzi³a msza œwiêta w koœciele OO. Dominikanów pw.
œw. Jacka. W uroczystoœci na placu Pi³sudskiego przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza, która odby³a siê w oprawie wojskowej, wziêli udzia³: przedstawiciele w³adz i instytucji pañstwowych, samorz¹du województwa wielkopolskiego, miasta Warszawy, miast i gmin Wielkopolski, Wojska Polskiego, duchowieñstwa, cz³onkowie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/18, przedstawiciele grup rekonstrukcji historycznej oraz harcerze. Wœród goœci obecni
byli m. in.: Jan Dziedziczak – pose³ na Sejm RP i pe³nomocnik rz¹du ds. Polonii i Polaków za granic¹, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak oraz wicemarsza³kowie
Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski, Aneta Niestrawska – wicewojewoda wielkopolski,
wicewojewoda mazowiecki Sylwester D¹browski, metropolita warszawski kard. Kazimierz
Nycz, prezes ZG TPPW 1918/19 Tadeusz Musia³ wraz z delegacj¹ Zarz¹du G³ównego Towa-

Delegacja Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego z marsza³kiem Markiem WoŸniakiem i Zarz¹du
G³ównego TPPW z prezesem Tadeuszem Musia³em przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza
podczas obchodów 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Fot. Alina Kucharska
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rzystwa oraz Zygmunt Porolniczak – prezes warszawskiego Klubu Wielkopolan EKA. Marsza³ek Marek WoŸniak w swoim wyst¹pieniu mówi³ m. in. o fundamentach zwyciêstwa Powstania
Wielkopolskiego, jakimi by³y nowoczesne, dobrze zorganizowane spo³eczeñstwo, powszechnoœæ powstania, doskona³a organizacja i solidarnoœæ spo³eczna. Przypomnia³ tak¿e o udziale
Wielkopolan w powstaniach œl¹skich, odsieczy Lwowa i wschodniej Ma³opolski. Kardyna³ Kazimierz Nycz poprowadzi³ modlitwê w intencji powstañców wielkopolskich. Nastêpnie odby³ siê
Apel Pamiêci i oddano salwê honorow¹. Delegacje z³o¿y³y przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza wieñce i kwiaty. Tradycyjnie uczestnicy obchodów udali siê na pow¹zkowski Cmentarz
Wojskowy, gdzie przed odnowionym Pomnikiem Powstañców Œl¹skich i Wielkopolskich
uczczono pamiêæ powstañców spoczywaj¹cych na tamtejszej kwaterze.
3 stycznia 2020 r. – w Nowym Tomyœlu zorganizowano Piknik Powstañczy z okazji 101.
rocznicy wyzwolenia miasta przez powstañców. Jego czêœci¹ by³ marsz terenowy, w którym
uczestniczy³a m³odzie¿ z nowotomyskich szkó³. W czêœci podsumowuj¹cej to wydarzenie goœæmi specjalnymi m³odzie¿y byli m. in. cz³onkowie Kapeli „Zza Winkla”, grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca oraz dr Zdzis³aw Koœciañski – cz³onek Prezydium ZG TPPW 1918/19.
4 stycznia 2020 r. – w przededniu rocznicy wyzwolenia Wolsztyna przez powstañców wielkopolskich z³o¿ono kwiaty przy tablicy pami¹tkowej na wolsztyñskiej poczcie, poœwiêconej pu³kownikowi Stanis³awowi Siudzie – dowódcy odcinka wolsztyñskiego Powstania Wielkopolskiego oraz podpu³kownikowi Stanis³awowi Tomiakowi – dowódcy kompanii wolsztyñskiej, przy
tablicy na Szkole Podstawowej nr 4 poœwiêconej Antoniemu Przybylskiemu – pierwszemu powstañcowi, który zgin¹³ w walkach o Wolsztyn oraz przy tablicy na Szkole Podstawowej nr 2,
przy figurze NMP Niepokalanie Poczêtej. Wi¹zanki z³o¿ono równie¿ na grobach powstañców
na wolsztyñskim cmentarzu.
5 stycznia 2020 r. – w Wolsztynie obchodzono 101. rocznicê wyzwolenia miasta. W koœciele farnym odprawiono uroczyst¹ mszê œwiêt¹. Po jej zakoñczeniu delegacje, na czele
z Wolsztyñsk¹ Orkiestr¹ Dêt¹, przesz³y na Rynek, gdzie przed Pomnikiem Powstañca Wielkopolskiego z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów. W Wolsztyñskim Domu Kultury wyst¹pili m. in. uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Wolsztynie. W wydarzeniu uczestniczyli cz³onkowie TPPW na czele z cz³onkiem ZG
TPPW Ryszardem Wosiñskim oraz prezesami kó³ z Przemêtu (Antonim Fornalskim), Siedlca
(Dariuszem Poszwiñskim), Wolsztyna (Zbigniewem Kowalewiczem i Hubertem Rokoszewskim).
6 stycznia 2020 r. – koŸmiñski samorz¹d, Towarzystwo Mi³oœników KoŸmina Wielkopolskiego i Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego zorganizowa³y uroczystoœci rocznicowe w KoŸminie. Rozpoczê³a je msza œwiêta w koœciele farnym. Eucharystiê w intencji
powstañców wielkopolskich odprawi³ proboszcz parafii ks. Zygmunt Lewandowski, a okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ ks. kanonik Andrzej Patecki. Po mszy œwiêtej radni, cz³onkowie towarzystw, delegacje szkó³ i zaproszeni goœcie z³o¿yli wi¹zanki kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ zryw niepodleg³oœciowy na Ziemi KoŸmiñskiej. Koñcowym akordem uroczystoœci by³o
otwarte zebranie TPPW. Pierwszym referentem, w tej czêœci obchodów, by³ cz³onek pocztu
sztandarowego Alfred Kapa³a, który przedstawi³ historiê sztandaru 25. Pu³ku, zaprezentowanego przez grupê rekonstrukcyjn¹. Nastêpnie g³os zabra³ Wojciech Koterba – za³o¿yciel Grupy Rekonstrukcyjnej Powstañców Wielkopolskich im. gen. Taczaka, cz³onek Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919. Omówi³ genezê i pocz¹tki Powstania Wielko-
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polskiego, podkreœlaj¹c decyduj¹c¹ rolê ochotników z prowincji. R. Grygiel, pracownik poznañskiego Muzeum Narodowego, wyg³osi³ referat „Powstanie Wielkopolskie w zbiorach Muzeum
Narodowego w Poznaniu”, stanowi¹cy uzupe³nienie jego ubieg³orocznego wyst¹pienia. Uwypukli³ w nim m. in. postaæ, urodzonego w KoŸminie Wlkp., p³k. Bronis³awa Sikorskiego, jednego z organizatorów Powstania Wielkopolskiego. Zebranie zakoñczy³o wyst¹pienie prezesa
koŸmiñskiego Ko³a TPPW A. Joachimiaka.
6 stycznia 2020 r. – w Przemêcie obchodzono 101. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w koœciele farnym msz¹ œwiêt¹. za Ojczyznê, któr¹ celebrowa³ o. Józef Wcis³o, rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego w Obrze. Na mszy œwiêtej, oprócz zaproszonych goœci, obecne by³y liczne delegacje oraz poczty sztandarowe szkó³
i organizacji spo³ecznych. Po raz drugi udzia³ w uroczystoœci wziê³a Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z pocztem sztandarowym 3. Dywizjonu Artylerii Rakietowej w Sulechowie.
Podczas mszy œwiêtej Antoni Fornalski, prezes Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w Przemêcie, mówi³ o przebiegu Powstania Wielkopolskiego na ziemi przemêckiej
i kultywowaniu pamiêci o jego bohaterach. Uczestnicy przemaszerowali na przemêcki Rynek,
na którym odby³a siê druga czêœæ uroczystoœci. Po z³o¿eniu meldunku wojskowego, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemêcie odegra³a hymn pañstwowy. Wœród przyby³ych goœci by³ senator Jan Filip Libicki. Nie zabrak³o tak¿e przedstawicieli powiatu wolsztyñskiego i gmin w jego sk³ad wchodz¹cych, a tak¿e delegacji szkó³ i przedszkoli, organizacji spo³ecznych, s³u¿b mundurowych i ochotniczych stra¿y po¿arnych. W uroczystoœci udzia³ wziêli równie¿ harcerze z 7. Przemêckiej Dru¿yny Harcerskiej im. Jana Paw³a
II, którzy wspólnie z wojskiem pe³nili wartê honorow¹ przy tablicach pamiêci. Gospodarzami
uroczystoœci byli: Wójt Gminy Przemêt Janusz Fr¹ckowiak, zastêpca wójta Waldemar Kalitka,
prezes Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w Przemêcie Antoni Fornalski,
przewodnicz¹ca Rady Gminy w Przemêcie El¿bieta Wita oraz mjr W³odzimierz Wiœniewski –
zastêpca dowódcy 3. Dywizjonu Artylerii Rakietowej w Sulechowie. Wójt Przemêtu wyg³osi³
okolicznoœciowe przemówienie. Plut. £ukasz Kos odczyta³ apel pamiêci ku czci poleg³ych w wal-

Uczestnicy uroczystoœci rocznicowej na przemêckim Rynku - Fot. Tomasz Paterka
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kach narodowowyzwoleñczych. Oddana zosta³a salwa honorowa. Przyby³e na uroczystoœæ delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów i zapali³y znicze pod tablicami pamiêci, poœwiêconymi „poleg³ym mieszkañcom Ziemi Przemêckiej”. Uroczystoœæ zakoñczy³o odœpiewanie „Roty” oraz
odegranie pieœni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
6 – 7 stycznia 2020 r. – Pakoœæ, podobnie jak wiele miast i miasteczek w Wielkopolsce, na
Kujawach i Pa³ukach, w³¹czy³a siê do uroczystych obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Corocznie ³¹cz¹ siê one ze Œwiêtem Patrona Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich. Wœród uczestników tegorocznych uroczystoœci byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z burmistrzem Zygmuntem Groniem, wiceburmistrzem Szymonem
£epskim, przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Micha³em Siembabem oraz radni Rady Miejskiej,
kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kombatanci, spo³ecznoœæ miasta, m³odzie¿
szkolna, cz³onkowie ko³a TPPW, emerytowani i czynni nauczyciele oraz rodzice uczniów.
W koœciele parafialnym pw. œw. Bonawentury, gwardian pakoskiego klasztoru o. Kamil Paczkowski odprawi³ uroczyst¹ mszê œwiêt¹ w intencji poleg³ych i zmar³ych powstañców wielkopolskich z kompanii pakoskiej oraz cz³onków ich rodzin. 7 stycznia uczczono pamiêæ bohaterów
przed odœwiêtnie udekorowanym Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym. Wys³uchano okolicznoœciowego wyst¹pienia wiceburmistrza Pakoœci, odczytano
apel pamiêci i z³o¿ono kwiaty. Dalsza czêœæ uroczystoœci mia³a miejsce w miejscowej Szkole
Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich. Licznie przybyli na ni¹ goœcie mieli okazjê obejrzeæ program artystyczny, w którym przypomniano wydarzenia z okresu Powstania Wielkopolskiego oraz podkreœlono znaczenie odzyskania upragnionej niepodleg³oœci. Program zosta³
przygotowany przez uczniów klas trzecich, ich wychowawczynie oraz chór szkolny. Tradycyjnie organizatorami uroczystoœci rocznicowych byli: Burmistrz Pakoœci, Szko³a Podstawowa im.
Powstañców Wielkopolskich i pakoskie Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919.
9 – 10 stycznia 2020 r. – w Mia³ach, jak co roku, zorganizowano uroczyste obchody Œwiêta Patrona Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich 1918-1919. Tym razem nawi¹zano do 100. rocznicy powrotu po³udniowo-zachodniej ziemi wieleñskiej w granice Rzeczypospolitej i 101. rocznicy zwyciêskiej wyprawy powstañców z Wronek do Mia³ów. 9 stycznia
odby³ siê w mialskiej szkole Powiatowy Miêdzyszkolny Konkurs Historyczny „Powstañczym
szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej”, w którym wziê³o udzia³ 24 uczestników, reprezentuj¹cych siedem szkó³ z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Konkurs uzyska³ honorowy patronat Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu, Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, dyrektora poznañskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej, Zarz¹du G³ównego
i Zarz¹du Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918
– 1919 oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. Konkursowi
towarzyszy³o otwarcie wystawy poœwiêconej Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919, wypo¿yczonej przez Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu. 10 stycznia na dworcu kolejowym, pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ potyczkê powstañców z Niemcami 101 lat temu, tradycyjnie zapalono znicze i z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. W miejscowym koœciele ks. proboszcz Andrzej Leda celebrowa³ nabo¿eñstwo, podczas którego przypomnia³ dzieje wyzwoleñczych
zmagañ Wielkopolan. Uroczyst¹ oprawê zapewni³y poczty sztandarowe czterech szkó³
i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Towarzyszy³o im dwóch mialskich uczniów ubranych w uniformy, nawi¹zuj¹ce do mundurów u¿ywanych podczas walk powstañczych. Po mszy œwiêtej wszyscy uczestnicy uroczystoœci udali siê pod Pomnik Powstañców Wielkopolskich, gdzie odby³ siê
Apel Poleg³ych. Nieco póŸniej ods³oniêto rzeŸbê – ³aweczkê, przedstawiaj¹c¹ siedz¹cego ¿o³nierza wielkopolskiego. Fundatorem by³a Rada So³ecka wsi Mia³y, a wykonawc¹ Jerzy Kopeæ,
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artysta-rzeŸbiarz z Przytocznej w województwie lubuskim. Przeciêcia symbolicznej wstêgi dokona³a Kazimiera Korpys, córka i synowa powstañców wielkopolskich. Kulminacyjnym momentem uroczystoœci w Mia³ach by³a akademia w szkolnej sali widowiskowo-sportowej. G³os
zabrali: Anna Pani¹czyk – dyrektor Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich
w Mia³ach, Jan Graczyk – wiceburmistrz Wielenia, Ryszard Jab³onowski – naczelnik Wydzia³u
Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, Adam Bogrycewicz – radny Sejmiku Wielkopolskiego, Tadeusz Stachowski – przedstawiciel Zarz¹du G³ównego i równoczeœnie prezes Ko³a Ziemi Czarnkowskiej TPPW 1918/19 i Kamil Górski – pe³nomocnik pos³a Krzysztofa Paszyka. Dokonano oficjalnego rozstrzygniêcia konkursów tematycznych: polonistycznego i plastycznego, a tak¿e oficjalnego og³oszenia wyników konkursu historycznego. W czêœci artystycznej uczniowie szko³y w Mia³ach, przygotowani przez zespó³ nauczycieli: Magdalenê S³abig, Gra¿ynê Korpys, Jolantê Œciegienn¹ i Arkadiusza S³abiga, zaprezentowali program ukazuj¹cy starania mieszkañców dawnego powiatu wieleñskiego o powrót w granice Rzeczypospolitej. Chóralnym pieœniom patriotycznym i ¿o³nierskim towarzyszy³a lektura fragmentów dokumentów z lat
1919 – 1920. Symbolicznym fina³em uroczystoœci by³o wspólne zapalenie, przez przedstawicieli najm³odszego i najstarszego pokolenia, œwiate³ pamiêci. Zaproszeni goœcie zwiedzili równie¿ wystawy – historyczn¹ i plastyczn¹.
10 stycznia 2020 r. – w ¯ninie odby³y siê powiatowe obchody 101. rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci. Zaproszeni goœcie, delegacje szkó³, zak³adów pracy, przedstawiciele jednostek
samorz¹dowych na czele z wójtami i burmistrzami oraz mieszkañcy powiatu ¿niñskiego spotkali siê w koœciele pw. œw. Floriana, gdzie ks. Tadeusz Nowak przewodniczy³ liturgii poœwiêconej
powstañcom wielkopolskim. Po mszy œwiêtej, w asyœcie wojska, wszyscy uczestnicy uroczystoœci udali siê ulicami miasta na teren Szko³y Podstawowej nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich..
Przyby³ych goœci powita³ dyrektor szko³y Marek Orzechowski, prosz¹c druhów Bractwa Kurkowego z Piechcina o honorow¹ salwê z historycznej armaty. Nastêpnie rozpocz¹³ siê ceremonia³ wojskowy, zwi¹zany z wystawieniem – przez ¿o³nierzy 2. Batalionu Logistycznego Ziemi
¯niñskiej – posterunku przed pomnikiem i wci¹gniêciem flagi na maszt. Reprezentacyjna Orkiestra Wojskowa odegra³a hymn pañstwowy W dalszej czêœci g³os zabra³ Starosta ¯niñski Zbigniew Jaszczuk. Delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ oswobodzenie
¯nina spod pruskiego zaboru, a orkiestra odegra³a „Rotê”. Kolejnym punktem uroczystoœci by³
monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów. Podczas akademii wiceprezes
Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego TPPW, a jednoczeœnie prezes Ko³a TPPW w ¯ninie – Jacek Pietraszko, w uznaniu zas³ug w utrwalaniu pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim, wrêczy³
Kazimierzowi Pietrzyñskiemu Odznaczenie Honorowe TPPW „Wierni Tradycji”.
10 stycznia 2020 r. – w Spo³ecznej Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu (Spo³ecznej
„Czwórce") odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcona pamiêci powstañców wielkopolskich. Wyst¹pi³
chór szkolny z repertuarem pieœni patriotycznych i powstañczych. M³odzie¿ szkolna i cz³onkowie ko³a historycznego „Historia dla ciekawych” prezentowali swoje przemyœlenia na temat Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników, podkreœlaj¹c udzia³ w tym zrywie wielkopolskiej
m³odzie¿y. Prelekcjê pt. „Geneza Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i udzia³ skautów poznañskich w Powstaniu” wyg³osi³ druh phm. Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Zarz¹du Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W spotkaniu, którego wspó³organizatorami byli instruktorzy i harcerze Chor¹gwi Wielkopolskiej
i wielkopolski kr¹g seniorów ZHP, uczestniczyli licznie uczniowie oraz dyrekcja i nauczyciele
szko³y, a tak¿e grono starszyzny i seniorów harcerskich. Animatorem uroczystoœci, we wspó³pracy z dyrekcj¹ i gronem pedagogicznym, by³a druhna przewodnik El¿bieta ¯yma³kowska-Lik.
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10 – 19 stycznia 2020 r. – do miejskich obchodów 100 – lecia przy³¹czenia Bydgoszczy do
Macierzy w³¹czy³o siê bydgoskie Ko³o TPPW, organizuj¹c w bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wystawê fotografii „Bydgoskie pu³ki o rodowodzie Powstania Wielkopolskiego”. Przedstawiono na niej fotografie pozyskane od rodzin by³ych ¿o³nierzy 2/16 Pu³ku U³anów Wielkopolskich, 7/61 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej, 8/62 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej oraz 15. Wielkopolskiego Pu³ku Artylerii Lekkiej. Drugim zrealizowanym projektem by³
„Punkt werbunkowy do Wojska Polskiego” w zabytkowym tramwaju, zorganizowany 19
stycznia w trakcie g³ównych uroczystoœci w mieœcie. Wystawiano w nim ksi¹¿eczki wojskowe
ze zdjêciem wykonanym w tramwaju, w mundurze i rogatywce. Czekaj¹cym w kolejce przygrywa³a kapela, a ma³y Ignaœ rozdawa³ œpiewniczki z tekstami piosenek powstañczych.
11 stycznia 2020 r. – ju¿ po raz szesnasty Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Pakoœci by³a organizatorem rajdu „Powstañczym szlakiem”, który zakoñczy³ obchody
Œwiêta Patrona Szko³y. Obok uroczystej akademii, mszy œwiêtej i z³o¿enia kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich, sta³ siê on nieod³¹czn¹ tradycj¹ szko³y. Rajd zgromadzi³ rekordow¹ liczbê uczestników z ca³ej gminy, na miejsce startu przyby³o 106 uczniów oraz 16
opiekunów, nauczycieli, rodziców i sympatyków. Bardzo mi³ym akcentem by³ udzia³ absolwentów szko³y. Rajd po³¹czony jest z marszami na orientacjê, rozpoczyna siê zawsze w miejscu –
przy pomniku or³a z zerwanymi kajdanami – sk¹d 101 lat temu, w styczniu, wyruszyli do Inowroc³awia powstañcy z Pakoœci. Po powitaniu przez Burmistrza Pakoœci Zygmunta Gronia, z³o¿ono pod pomnikiem kwiaty, przypomniano ten fragment historii i uczestnicy ruszyli w teren.
W Koœcielcu czeka³ na nich ciep³y poczêstunek i ognisko z pieczonymi kie³baskami. Podsumowano konkurs na orientacjê, a przed powrotn¹ drog¹ uczniowie zapalili jeszcze znicze na grobach poleg³ych powstañców na koœcieleckim cmentarzu. Naoczni uczestnicy tamtych bohaterskich wydarzeñ ju¿ nie ¿yj¹, wiêc rol¹ nauczycieli, rodziców i dziadków jest przypominanie, ¿e
równie¿ w pakoskich dzieciach p³ynie powstañcza krew.
14 – 21 stycznia 2020 r. – odby³y siê obchody 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy.
W Archiwum Pañstwowym w Lesznie otwarta zosta³a wystawa pt. „Leszno w latach 19201939 w zbiorach fotografii i widokówek”. Nastêpnego dnia w Bibliotece Ratuszowej odby³a siê
prezentacja zbiorów filatelistycznych, zwi¹zana tematycznie ze 100-leciem powrotu Leszna do
Macierzy. Równie¿ Biblioteka Ratuszowa by³a miejscem promocji ksi¹¿ki Agnieszki Glapiak
„Legenda o Lesznie”, a Wy¿sza Szko³a Humanistyczna promocji drugiego tomu ksi¹¿ki „Ludzie
i czasy. Leszno we wspomnieniach mieszkañców”. W programie obchodów znalaz³ siê tak¿e
wernisa¿ wystawy Darii Grabsztunowicz „Nukleacja”.
17 stycznia 2020 r. – odby³y siê g³ówne uroczystoœci, w których wziêli udzia³ m. in. przedstawiciele Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego na czele z przedstawicielami Zarz¹du G³ównego TPPW 1918/19 – Wawrzyñcem Wierzejewskim i prof. Micha³em Umbreitem. W leszczyñskiej bazylice odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji Ojczyzny i powrotu
Leszna do Macierzy. Nastêpnie w auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej Leszna. Dalsze uroczystoœci patriotyczne, z udzia³em orkiestry wojskowej, s³u¿b mundurowych i grupy rekonstrukcyjnej, mia³y miejsce przy Pomniku ¯o³nierzy
Garnizonu Leszczyñskiego. Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, odby³ siê w hali „Trapez” jubileuszowy koncert dla mieszkañców. 18 stycznia w Alei Gwiazd ¯u¿la zorganizowano
piknik dla mieszkañców, na który z³o¿y³y siê m. in. pokazy sprzêtu wojskowego, stra¿ackiego,
policyjnego, WOPR-u i stra¿y miejskiej gra terenowa. Na zakoñczenie obchodów, 21 stycznia,
w Muzeum Okrêgowym w Lesznie otwarta zosta³a wystawa „Styczeñ 1920 – wolnoœæ i co dalej? Leszno w latach 1920 – 1939”.
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16 stycznia 2020 r. – na terenie Zespo³u Pa³acowo-Parkowego w Biedrusku odby³o siê uroczyste posiedzenie plenarne Wielkopolskiego Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Poznaniu, z udzia³em m. in. delegacji Zarz¹du G³ównego i Zarz¹du Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918 -1919. Zebrani z³o¿yli wi¹zanki kwiatów oraz zapalili znicze przy Narodowym Panteonie
Powstañców Wielkopolskich, którego inicjatorem i budowniczym by³ dr Jan Kucharski, wyró¿niony medalem honorowym TPPW „Wierni Tradycji”. Uczestnicy zwiedzili równie¿ wystawê
poœwiêcon¹ Powstaniu Wielkopolskiemu i poligonowi wojskowemu w Biedrusku.
18 stycznia 2020 r. – w sali koncertowej Poznañskich Ogólnokszta³c¹cych Szkó³ Muzycznych I i II stopnia odby³ siê doroczny, ju¿ trzeci, uroczysty koncert pieœni patriotycznych i zwi¹zanych z Wielkopolsk¹. W programie koncertu zatytu³owanego „Œpiewnik domowy” zaprezentowany zosta³ szeroki repertuar pieœni polskich, o Polsce, kolêd i pastora³ek. Wœród wykonawców byli uczniowie, nauczyciele, absolwenci i przyjaciele szko³y. Koncert prowadzi³a
Agnieszka Koz³owska-D¹bek, a uczniów przygotowywali: Jolanta Kajdasz – œpiew, Anna Dolecka – chór i Marek Gidaszewski – fortepian. Organizatorem koncertu by³ Oddzia³ TPPW w Poznaniu, z prezesem Wawrzyñcem Wierzejewskim, wspó³organizatorem natomiast Komenda
Chor¹gwi Wielkopolskiej Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, któr¹ reprezentowa³ dh phm. Piotr
Pers. Z ramienia szko³y wspó³organizatork¹ by³a Joanna Majewska.
18 stycznia 2020 r. – w ramach obchodów 100 – lecia powrotu Zb¹szynia do Macierzy,
uczniowie nale¿¹cy do M³odzie¿owego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu, uczestniczyli w zajêciach zorganizowanych przez Bibliotekê Publiczn¹ w Zb¹szyniu. Wziêli oni udzia³ w grze „Let's Play”, z pomoc¹ której, mogli poznawaæ historiê Zb¹szynia oraz regionu. Gra zosta³a przygotowana przez
grupê osób zwi¹zanych z miastem, które zadba³y nie tylko o szatê graficzn¹, lecz równie¿
o przygotowanie kart z pytaniami dotycz¹cymi miasta.
18 stycznia 2020 r. – z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Zarz¹d Ko³a
TPPW w Inowroc³awiu oraz inowroc³awski oddzia³ PTTK zorganizowa³y XXII Nocny Rajd

Uczestnicy XXII Nocnego Rajdu Szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Fot. Mieczys³aw Kamiñski
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Szlakiem Powstania Wielkopolskiego na trasie: Koœcielec Kujawski – Mimowola – Inowroc³aw.
W marszu wziê³o udzia³ ponad 200 osób, dzieci i m³odzie¿ z miasta i powiatu inowroc³awskiego, wraz z opiekunami oraz turyœci indywidualni. Po zapaleniu zniczy przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich w Inowroc³awiu oraz wykonaniu grupowego zdjêcia, uczestnicy udali siê
autokarami do Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Paw³a II w Koœcielcu Kujawskim. Po
zwiedzeniu szko³y wziêli udzia³ w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a tak¿e
w konkursie w ³adowaniu magazynka do karabinka na czas. Fundatorami nagród dla zwyciêzców konkursów byli: Zarz¹d Ko³a TPPW w Inowroc³awiu, pose³ na Sejm RP Magdalena £oœko, radny powiatu inowroc³awskiego Henryk Procek oraz Lech Murawski – prezes Ko³a nr
7 Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego w Inowroc³awiu. W uznaniu zas³ug w utrwalania pamiêci i tradycji Powstania Wielkopolskiego Ma³gorzata Dzióbkowska – wiceprezes Oddzia³u
Kujawsko – Pomorskiego TPPW odznaczy³a odznakami honorowymi „Wierni Tradycji” Jerzego Ekerta, wieloletniego pedagoga ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. œw. Wojciecha w Inowroc³awiu oraz Rados³awa Balmowskiego z 2. Pu³ku In¿ynieryjnego im. gen. Jakuba Jasiñskiego w Inowroc³awiu, wiceprezesa inowroc³awskiego Oddzia³u PTTK. Zgodnie z tradycj¹ rajdu
nagrodzono równie¿ najm³odszego uczestnika imprezy. Po zakoñczeniu nast¹pi³ wymarsz
uczestników z pochodniami przez Mimowolê do Inowroc³awia. Marsz zakoñczy³ siê w Parku
Solankowym.
21 stycznia 2020 r. – w poznañskim Odwachu odby³o siê pierwsze w tym roku spotkanie
przygotowane przez Komisjê Historyczn¹ Zarz¹du G³ównego TPPW. Na temat stanu badañ,
mitów oraz warsztatu pracy historyka Powstania Wielkopolskiego mówi³ podczas kolejnej prelekcji dr Marek Rezler – historyk, badacz dziejów Poznania i Wielkopolski oraz publicysta z bogatym dorobkiem naukowym. Wœród zapowiadanych, maj¹cych ukazaæ siê drukiem, prac Ÿród³owych, nad którymi pracuje historyk, znalaz³ siê Dziennik Urzêdowy Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. By³ on wydawany od 16 stycznia do 31 grudnia 1919 roku. Od numeru 11,
z 20 marca 1919 r. oku, ukazywa³ siê pod nazw¹ Tygodnik Urzêdowy. Zawiera³ podstawowe
akty normatywne oraz informacje i zarz¹dzenia centralnej w³adzy polskiej na obszarze zajêtym
przez powstañców wielkopolskich. W spotkaniu uczestniczyli cz³onkowie TPPW oraz mi³oœnicy historii, w tym m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Komunikacji w Poznaniu.
23 stycznia 2020 r. – na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszaliñskiej odby³o siê kolejne spotkanie grona historyków i pasjonatów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Tym
razem tematem wiod¹cym by³ „Front pó³nocny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Referat wprowadzaj¹cy wyg³osi³ prof. Bogus³aw Polak, wybitny historyk i jednoczeœnie prezes Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów przy Politechnice Koszaliñskiej. Sylwetki dowódców przedstawili: prof. Micha³ Polak – gen. Kazimierza Grudzielskiego, a Wawrzyniec Wierzejewski – kpt.
Paw³a Cymsa. Spotkaniu towarzyszy³ pokaz filatelistyczny, na którym zaprezentowano zbiory
poœwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu. Referat na temat „Powstanie Wielkopolskie i jego
dowódcy w dokumentacji pocztowo-filatelistycznej” wyg³osi³ p³k Leszek Bednarek, wiceprezes
Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów. Z okazji tego wydarzenia wydano równie¿ spersonalizowane znaczki pocztowe, kartê pocztow¹ i okolicznoœciowy datownik. W spotkaniu uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób.
25 stycznia 2020 r. – w siedzibie Pilskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Pile odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia Ko³a nr 9 TPPW im. kpt. Teofila Spycha³y. Wœród zaproszonych goœci byli: cz³onkowie Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski
(by³y starosta pilski) oraz Jacek Bogus³awski, by³y prezydent Pi³y Zbigniew Kosmatka, zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Miasta Pi³y Kazimierz Sulima, wicestarosta pilski Arkadiusz Kubich
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oraz delegacja Towarzystwa z Prezesem Honorowym TPPW Stefanem Bar³ogiem, prezesem
Zarz¹du G³ównego TPPW Tadeuszem Musia³em i sekretarzem generalnym ZG TPPW Piotrem Wojtczakiem. W swoim jubileuszowym wyst¹pieniu prezes Jan Ryszard Garbarczyk
przypomnia³ okolicznoœci powstania Ko³a oraz najwa¿niejsze wydarzenia i osi¹gniêcia w jego
dzia³alnoœci. W uznaniu zas³ug w utrwalaniu pamiêci i tradycji Powstania Wielkopolskiego pilskie ko³o zosta³o decyzj¹ Kapitu³y – Prezydium ZG TPPW – wyró¿nione Honorow¹ Odznak¹
TPPW „Wierni Tradycji”. Podczas uroczystoœci zas³u¿eni cz³onkowie Ko³a otrzymali Z³ote
i Srebrne Honorowe Odznaki „Wierni Tradycji”. W tym dniu do Ko³a przyjêto kolejne osoby,
wrêczaj¹c im legitymacje cz³onkowskie. Uroczystoœæ zakoñczono odœpiewaniem „Roty”.
Z okazji jubileuszu ukaza³o siê wydawnictwo „W trosce o pamiêæ”. Szerzej o wydarzeniu na
str. 130.
26 stycznia 2020 r. – w 101. rocznicê przysiêgi Wojsk Wielkopolskich, w Poznaniu na Placu Wolnoœci odby³a siê uroczystoœæ, podczas której p³k Rafa³ Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanis³awa Taczaka odebra³ z r¹k ministra obrony
narodowej Mariusza B³aszczaka, sztandar wojskowy. Ojcem chrzestnym sztandaru jest Jerzy
Gogo³kiewicz, wnuk genera³a, pierwszego dowódcy Powstania, a matk¹ chrzestn¹ – El¿bieta
Wawrzynkiewicz, prezes Wojskowych Zak³adów Motoryzacyjnych. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, symbolem s³awy wojennej i tradycji oraz wiernoœci, honoru i mêstwa, których Ojczyzna wymaga od swych ¿o³nierzy. W uroczystoœci wziê³o udzia³ kilkuset ¿o³nierzy 12.
Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele w³adz administracyjnych i samorz¹dowych, wojska i s³u¿b mundurowych oraz wielu stowarzyszeñ i organizacji, a tak¿e kombatanci, rodziny ¿o³nierzy oraz wielu mieszkañców Poznania. W sk³ad Spo³ecznego Komitetu
Fundatorów Sztandaru weszli: El¿bieta Wawrzynkiewicz – prezes Wojskowych Zak³adów
Motoryzacyjnych w Poznaniu, Zbigniew Hoffmann – by³y wojewoda wielkopolski, obecnie pose³ na Sejm IX kadencji, Tadeusz Jeziorowski – honorowy prezes Towarzystwa By³ych ¯o³nierzy i Przyjació³ 15. Pu³ku U³anów Poznañskich, Krzysztof K³oskowski, Krzysztof Dembiñski,
p³k dr hab. Juliusz Tym oraz prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski.
28 stycznia 2020 r. – w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Ko³a TPPW 1918/1919. Uczestniczy³o w nim 16
osób, deklaruj¹cych przyst¹pienie do Towarzystwa. Zebranie otworzy³ prezes honorowy Lubuskiego Oddzia³u Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Zielonej Górze Jerzy Przybecki. Zebrani w trakcie dyskusji podjêli wiele zagadnieñ i zaproponowali kierunki dzia³ania, a tak¿e zadeklarowali chêæ pracy na rzecz Towarzystwa i swojego œrodowiska. Nastêpnie wybrano Zarz¹d Ko³a w sk³adzie: Micha³ Klisiñski – prezes, Andrzej Nawojczyk – sekretarz, Dorota Cio³ka Wiœniewska – skarbnik i Barbara Zwoliñska – cz³onek Zarz¹du.
4 lutego 2020 r. – swarzêdzkie Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918 -1919, wspólnie z Bibliotek¹ Publiczn¹ w Swarzêdzu, zorganizowa³o prelekcjê Wawrzyñca Wierzejewskiego pt. „Wspomnienie o Wincentym Wierzejewskim”. Bohaterem spotkania by³ artysta- malarz i rzeŸbiarz, wspó³twórca skautingu i harcerstwa w Poznaniu i Wielkopolsce, za³o¿yciel i komendant Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego i zbrojnej konspiracji przygotowuj¹cej Powstanie Wielkopolskie. W grudniu 2019 roku prochy Wincentego
Wierzejewskiego (1889-1972) zosta³y sprowadzone do Polski i uroczyœcie pochowane na
Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan na Wzgórzu œw. Wojciecha w Poznaniu. W czasie spotkania prezes swarzêdzkiego Ko³a TPPW Arkadiusz Ma³yszka wrêczy³ legitymacjê nowemu
cz³onkowi Towarzystwa.
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5 lutego 2020 r. – w rocznicê lokalnych walk powstañczych, w Potulicach odby³y siê obchody 101. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci i Powstania Wielkopolskiego. Uroczystoœci zorganizowa³o Ko³o Gminne Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w W¹growcu z prezesem Januszem Sieroniem, przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Wiejskim
„Strzecha” w Potulicach i Szko³¹ Podstawow¹ im. Stanis³awa Staszica w ¯elicach. Obchody rozpoczê³y siê od z³o¿enia kwiatów i zapalenia zniczy na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczywaj¹ szcz¹tki powstañców wielkopolskich oraz mszy œwiêtej w koœciele parafialnym. Nastêpnie zebrani, przy udziale grupy rekonstrukcyjnej „Rogatywka 1918-1919” z dowódc¹ Tomaszem
Kaczmarkiem, z³o¿yli wi¹zanki kwiatów przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Potulicach. W miejscowej œwietlicy odby³o siê uroczyste, siódme ju¿, spotkanie Rodzin Powstañczych, podczas którego m³odzie¿ prezentowa³a biogramy powstañców z okolicznych terenów,
a tak¿e odby³ siê koncert pieœni patriotycznych. Troje cz³onków TPPW, potomków powstañców zosta³o wyró¿nionych Odznaczeniem Honorowym „Wierni Tradycji”. W uroczystoœci
wziêli udzia³ przedstawiciele powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych z wójtem gminy
Przemys³awem Majchrzakiem, cz³onkowie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego,
grupy rekonstrukcyjne, m³odzie¿ i mieszkañcy. Zarz¹d Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW reprezentowa³ prezes Wawrzyniec Wierzejewski.
11 lutego 2020 r. – w Zespole Szkó³ Politechnicznych im. Powstañców Wielkopolskich
w Œremie odby³o siê kolejne spotkanie pokoleñ potomków Powstañców Wielkopolskich organizowane przez Klub Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 przy Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Œremskiej wspólnie z ZSP w Œremie i zwi¹zkami kombatanckimi.
W spotkaniu, w którym uczestniczyli licznie potomkowie rodzin Powstañców Wielkopolskich
ze Œremu i okolic, wziêli udzia³ przedstawiciele powiatowych i miejscowych w³adz samorz¹dowych oraz delegacje szkó³, organizacji i stowarzyszeñ. Prezes Henryka Socha podsumowa³a
dzia³alnoœæ Klubu w ostatnim okresie. Tradycyjnie, zaprezentowano szerzej postaæ kolejnego
œremskiego Powstañca Wielkopolskiego, tym razem Stanis³awa Posielskiego. Spotkanie mia³o
uroczysty charakter. W czêœci artystycznej, w programie nawi¹zuj¹cym do Powstania Wielkopolskiego, zaprezentowa³y siê dzieci z przedszkola „S³oneczna Gromada” oraz uczniowie ZSP
im. Powstañców Wielkopolskich w Œremie. Spotkanie zwieñczy³o z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich symbolizowanych przez Dobosza Powstania Wielkopolskiego. W imieniu Towarzystwa uczestniczy³ cz³onek Zarz¹du G³ównego TPPW, literat Pawe³ Kuszczyñski, który zaprezentowa³ zebranym kilka w³asnych wierszy nawi¹zuj¹cych do tematyki powstañczej.
15 lutego 2020 r. – w 101. rocznicê jego œmierci Józefa Kunerta, który zgin¹³ pod Grójcem
Wielkim, a którego grób znajduje siê w Swarzêdzu na cmentarzu przy ul. Poznañskiej, swarzêdzkie Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego zaprosi³o na mszê œwiêt¹ do
koœcio³a pw. Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych. Po mszy œwiêtej zapalono symboliczny
znicz na grobie wojennym Józefa Kunerta.
16 lutego 2020 r. – w 151. rocznicê urodzin majora Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga –
dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego oraz w 101. rocznicê rozejmu
w Trewirze, koñcz¹cego Powstanie Wielkopolskie, z inicjatywy Ko³a TPPW w ¯erkowie w koœciele pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny we Lgowie odprawiona zosta³a msza œwiêta
z ceremonia³em wojskowym. Mszê odprawi³ i homiliê wyg³osi³ ksi¹dz proboszcz Przemys³aw
Kubiak. W mszy œwiêtej uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe Miasta i Gminy ¯erków z burmistrzem Micha³em Surm¹, w³adze powiatu jarociñskiego ze starost¹ Lidi¹ Czechak, przedstawiciele so³ectwa Lgów, harcerze ¿erkowskiej 33. Wielopoziomowej Dru¿yny Harcerskiej im. M.
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Kopernika oraz delegacje kó³ Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z Jarocina
i ¯erkowa. Uroczystoœæ uœwietni³y poczty sztandarowe: 16. Jarociñskiego Batalionu Remontu
Lotnisk im. gen. bryg. Stanis³awa Taczaka, Kurkowych Bractw Strzeleckich z Jarocina i ¯erkowa, Zespo³u Szkó³ Przyrodniczo-Biznesowych im. J. Dziubiñskiej w Tarcach, Szko³y Podstawowej im. A. Mickiewicza w ¯erkowie oraz Szko³y Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w DobieszczyŸnie. Mszê zakoñczy³o odœpiewanie „Roty”. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê na
przykoœcielnym cmentarzu, gdzie przy kwaterze Gorzeñskich i Skar¿yñskich wartê honorow¹
wystawili ¿o³nierze jarociñskiego batalionu. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego, odby³a siê
modlitwa w intencji majora Gorzeñskiego i jego podkomendnych, wys³uchano tak¿e wyst¹pieñ
burmistrza Micha³a Surmy i starosty Lidii Czechak. Salutem armatnim ho³d powstañcom oddali cz³onkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z ¯erkowa. Nastêpnie delegacje z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze na mogile dowódcy jarociñskich oddzia³ów powstañczych, a poczty sztandarowe odda³y nale¿ny mu honor. Na zakoñczenie uroczystoœci w³adze samorz¹dowe gminy
¯erków i powiatu jarociñskiego, w wojskowej asyœcie honorowej, z³o¿y³y kwiaty na grobie poleg³ych mieszkañców ziemi lgowskiej.
16 lutego 2020 r. – w 101. rocznicê zakoñczenia zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego
cz³onkowie witnickiego Ko³a TPPW udali siê do s¹siedniego Dêbna, gdzie spotkali siê z przedstawicielami Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” RP – kpt. Zwi¹zku Strzeleckiego Markiem Aleksandrowiczem (wystêpuj¹cym tego dnia w mundurze podporucznika Wojsk Wielkopolskich)
mjr. Zwi¹zku Strzeleckiego Józefem Cierlukiem ps. „Czarny”, ppor. Zwi¹zku Strzeleckiego Felicjanem Cholewiñskim i potomkami ppor. Józefa Zieliñskiego – powstañca wielkopolskiego,
uczestnika wojny 1920 roku, sybiraka i ¿o³nierza I Armii Wojska Polskiego, który po zakoñczeniu II wojny œwiatowej osiad³ w Dêbnie) – na czele z wnuczk¹ Ew¹ Cholewiñsk¹. Podczas spotkania sekretarz Ko³a TPPW Marek £opatka omówi³ kwestiê zwi¹zan¹ z oznaczaniem mogi³
powstañców wielkopolskich specjalnymi tabliczkami. Nastêpnie wszyscy udali siê na Cmentarz
Komunalny przy ul. Koœciuszki, gdzie znajduje siê mogi³a rodziny Zieliñskich, by z³o¿yæ wi¹zanki kwiatów przepasane szarfami w bia³o-czerwonych barwach.
17 lutego 2020 r. – w Poznaniu odby³a siê uroczysta inauguracja angielskojêzycznego portalu Instytutu Pamiêci Narodowej o Powstaniu Wielkopolskim. Uroczystoœæ otworzy³ dyrektor
Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz £êcki. O idei portalu i instytucjach wspó³tworz¹cych projekt opowiedzia³ dr hab. Rafa³ Reczek – dyrektor Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu, który zaprezentowa³ zgromadzonym anglojêzyczn¹ wersjê portalu oraz nowe materia³y dodane do portalu. Z kolei Jaros³aw £uczak – kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, opowiedzia³ o roli Muzeum Narodowego w upamiêtnianiu Powstania Wielkopolskiego
oraz o wystawie prezentuj¹cej odznaki przyznawane powstañcom. Prof. dr hab. Filip Kaczmarek reprezentuj¹cy Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk przybli¿y³ wk³ad tej instytucji
w zawartoœæ portalu. Wydarzenie zakoñczy³o siê wyk³adem prof. dr. hab. Konrada Bia³eckiego z IPN-u, który zarysowa³ historiê dzia³añ rozejmowych koñcz¹cych Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wœród instytucji wspó³tworz¹cych portal znajduje siê m. in. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. W wydarzeniu uczestniczyli prezes ZG TPPW
– Tadeusz Musia³, prezes Oddzia³u Wielkopolskiego – Wierzejewski, cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego – Zdzis³aw Koœciañski oraz cz³onek ZG TPPW – Piotr Stachecki.
17 lutego 2020 r. – z okazji rocznicy podpisania rozejmu w Trewir po raz kolejny odby³o
siê w Poznaniu spotkanie Klubów M³odzie¿owych TPPW. Organizatorami spotkania byli: Rada
M³odzie¿owa TPPW oraz XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Poznani Spotkanie rozpoczê³o siê
od powitania licznie przyby³ych goœci: ks. pra³ata Jana Stanis³awskiego – delegata Jego Ekscelen-
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cji Ksiêdza Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego Stanis³awa G¹deckiego, Anetty Szurkowskiej – przedstawiciela Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty oraz reprezentanta Wydzia³u
Oœwiaty Urzêdu Miasta Poznania, a tak¿e uczestników panelu eksperckiego: Marcina Wiœniewskiego – kierownika Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Macieja Elantkowskiego i Grzegorza Jazdona – przedstawicieli Muzeum Powstañców Wielkopolskich w Lusowie
oraz Waldemara Jankowiaka ze Stowarzyszenia Poznañska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
WARTA. Jako gospodarze wydarzenia g³os zabrali: dyrektor liceum Gra¿yna Lach oraz przedstawiciel TPPW Marek Urbanowicz. Nastêpnie ks. pra³at Jan Stanis³awski podzieli³ siê refleksj¹
na temat roli Koœcio³a w odzyskaniu niepodleg³oœci i sukcesie Powstania Wielkopolskiego.
W kolejnej czêœci wydarzenia g³os zabierali naukowcy, eksperci zajmuj¹cy siê histori¹ Powstania Wielkopolskiego. Jako pierwszy dzia³ania Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
przedstawi³ jego kierownik – Marcin Wiœniewski. W drugim wyst¹pieniu Maciej Elantkowski
i Grzegorz Jazdon zaprezentowali ofertê edukacyjn¹ i zbiory, które dostêpne s¹ w Muzeum Powstañców Wielkopolskich w Lusowie. Drug¹ czêœæ Forum rozpoczê³o wyst¹pienie przedstawiciela Stowarzyszenia Poznañska Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARTA, który przedstawi³
dzia³alnoœæ stowarzyszenia oraz najwa¿niejsze fakty z historii Powstania. Nastêpnie wyst¹pili
przedstawiciele Klubów M³odzie¿owych z XV Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz Zespo³u Szkó³
Komunikacji. Na zakoñczenie Forum Karol Przes³awski wrêczy³ dyplom z podziêkowaniami
Przewodnicz¹cemu Klubu w XV LO oraz przekaza³ legitymacje dla nowych cz³onków Klubów.
W spotkaniu bra³o udzia³ oko³o 140 uczniów z szeœciu poznañskich szkó³.
17 lutego 2020 r. – w Szkole Podstawowej im. 15. Pu³ku U³anów Poznañskich w Mosinie
odby³ siê wernisa¿ wystawy pod nazw¹ „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!”, na której zaprezentowane zosta³y dokumenty z Powstania Wielkopolskiego ze zbiorów Archiwum Pañstwowego i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wystawa by³a prezentowana m. in. w Sejmie RP,
w ró¿nych œrodowiskach i szko³ach na terenie Wielkopolski i kraju, a mieszkañcom Mosiny
i m³odzie¿y szkolnej zaprezentowana zosta³a dziêki staraniom Burmistrza Mosiny i dyrektor
szko³y Karinie Rzepeckiej. Goœcie wernisa¿u wys³uchali prelekcji na temat materia³ów Ÿród³owych do historii Powstania Wielkopolskiego. O znaczeniu Powstania Wielkopolskiego dla odrodzenia Polski po okresie zaborów mówi³ Wawrzyniec Wierzejewski. Na uroczystym otwarciu wystawy, oprócz w³adz samorz¹dowych gminy Mosina, rodzin powstañców wielkopolskich, przedstawicieli so³ectw, osiedli, gminnych organizacji, stowarzyszeñ oraz spo³ecznoœci
szkolnej, goœcili m. in.: pose³ na Sejm RP Katarzyna Kretkowska, Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Pañstwowego w Poznaniu, Marcin Wiœniewski – kustosz Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddzia³u TPPW w Poznaniu, Andrzej Walter
z Towarzystwa By³ych ¯o³nierzy i Przyjació³ 15. Pu³ku U³anów Poznañskich, Kacper Awzan
z Oddzia³owego Biura Upamiêtniania Walk i Mêczeñstwa IPN w Poznaniu. Koordynatorem
wydarzenia by³a Joanna Nowaczyk. W trakcie uroczystoœci w holu szko³y ods³oniêto mural,
upamiêtniaj¹cy Patrona Szko³y – 15. Pu³k U³anów Poznañskich. Autorem muralu jest Pawe³
Gregor. M³odzie¿ szkolna zaprezentowa³a zebranym program artystyczny o tematyce patriotycznej.
17 lutego 2020 r. – odby³a siê uroczysta sesja Rady Gminy Z³otniki Kujawskie, podczas której decyzj¹ Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919,
za kultywowanie pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wartoœci, które
przyœwieca³y bohaterskim czynom powstañców, Witold Cybulski – wójt Gminy Z³otniki Kujawskie oraz Mariusz Kopyd³owski – nauczyciel ze Szko³y Podstawowej im. Karola Urbañskiego w Z³otnikach Kujawskich zostali odznaczeni Honorow¹ Odznak¹ TPPW „Wierni Tradycji”.
Medale wrêczyli wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego TPPW Jacek Pietraszko oraz Andrzej Dargacz – prezes Ko³a TPPW w Inowroc³awiu.
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Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego TPPW Jacek Pietraszko i odznaczeni
Honorow¹ Odznak¹ „Wierni Tradycji”. Fot. Grzegorz Weber

17 lutego 2020 r. – przy pami¹tkowej tablicy i muralu w Czerwonaku odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce powstañców wielkopolskich z terenu gminy Do ods³oniêtej w ubieg³ym roku
tabli, zawieraj¹cej dwudziestu szeœciu nazwisk dopisano nazwiska oœmiu powstañców. W uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele w³adz gminy z wójtem Marcinem Wojtkowiakiem i przewodnicz¹cym Rady Gminy Wojciechem Skrzekutem, cz³onkowie rodzin powstañczych, harcerze, m³odzie¿ i mieszkañcy.

Uroczystoœæ przy pami¹tkowej tablicy i muralu w Czerwonaku. Fot. Barbara Wicher
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18 lutego 2020 r. – w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w G¹sawie odby³
siê fina³ V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. By³ to konkurs dwuetapowy, w ramach którego uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, a nastêpnie rozwi¹zywali test wiedzy. Do konkursu zg³osi³y siê szko³y podstawowe z: Lubostronia,
Janowca Wlkp., Goœcieszyna, Mamlicza, £abiszyna, Lasek Wielkich i gospodarz fina³u – Szko³a Podstawowa w G¹sawie. Stron¹ organizacyjn¹ konkursu zajê³y siê nauczycielki historii
w Szkole Podstawowej w G¹sawie – Aurelia Grajek i Katarzyna Kuchta-Tomaszewska, pod
czujnym okiem dyrektora Jacka Superczyñskiego. W jury zasiedli: przewodnicz¹ca Izabela
Budzyñska – nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Niepublicznych w G¹sawie, Jacek Pietraszko – wiceprezes Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego TPPW i Szymon Roso³owski – pracownik Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Grand Prix za najwy¿sz¹ liczbê punktów w obu
konkurencjach zdoby³a Marta Piechowicz z Lubostronia. Patronami konkursu i fundatorami
nagród byli: pose³ RP Dariusz Kurzaw, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Miko³aj Bogdanowicz, Starosta ¯niñski Zbigniew Jaszczuk, Wójt Gminy G¹sawa B³a¿ej £abêdzki, Instytut Pamiêci Narodowej, Jacek Superczyñski Jacek Superczyñski – dyrektor Szko³y Podstawowej
im. Wandy Dobaczewskiej w G¹sawie, Inter-Vax – Danuta i Wac³aw Górni ze ¯nina, Bank
Spó³dzielczy „Pa³uki” w ¯ninie i Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych Biuro Regionalne
w Bydgoszczy.
18 lutego 2020 r. – w Nowym Tomyœlu odby³a siê konferencja popularnonaukowa, zorganizowana przez Instytut Pamiêci Narodowej – Oddzia³ w Poznaniu, Centralne Muzeum
Po¿arnictwa w Mys³owicach, Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydzia³ Zamiejscowy w Nowym Tomyœlu oraz Zespó³ Szkó³ nr 2 im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyœlu i Wielkopolskie Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach. Kolejna „stra¿acka” Akademia Niepodleg³oœci pod has³em „Stra¿e Po¿arne w walce o granice w latach 1919- 1920”, wpisa³a siê
w ramy obchodów 101. rocznicy wyzwolenia przez powstañców Nowego Tomyœla. W spotkaniu wziêli udzia³ m. in: wicestarosta nowotomyski – Marcin Brambor, komendant powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu – st. kpt. mgr Marek Ko³dyk, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu – Dariusz Kolanko, redaktor
naczelny „Zeszytów Sierakowskich” – Jaros³aw £o¿yñski, wiceprezes Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego -Maciej Myczka oraz dyrektorzy szkó³ œrednich
– El¿bieta Helwing i Ireneusz Rajman. Ponadto konferencji przys³uchiwali siê licznie przybyli
s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Tomyœlu oraz m³odzie¿ Zespo³u Szkó³
nr 2 im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: cz³onek Prezydium ZG TPPW – Zdzis³aw Koœciañski oraz prezesi kó³ TPPW: Maksymilian Michalczak, Ma³gorzata Dudek, Ryszard Tratwal.
19 lutego 2020 r. – w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w ¯erkowie odby³a siê uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy zakoñczenia zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego. W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni goœcie, wœród których byli m. in. Starosta Jarociñski Lidia Czechak oraz Burmistrz Miasta i Gminy ¯erków Micha³ Surma. Monta¿ s³owno – muzyczny rozpocz¹³ siê od wyst¹pienia pocztu sztandarowego i odœpiewania
hymnu pañstwowego. Uczniowie przybli¿yli w nim przebieg powstania. Recytowali patriotyczne wiersze, oddaj¹c w ten sposób ho³d wszystkim powstañcom, którzy dzielnie walczyli i czêsto poœwiêcili swoje ¿ycie w obronie Ojczyzny. Podczas uroczystoœci wspólnie odœpiewano „Rotê”. Akademiê przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami – Robertem Rogackim i Ilon¹ Królak. Bez w¹tpienia udzia³ w akademii by³ dla m³odej widowni prawdziw¹ lekcj¹ historii.
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Uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w ¿erkowskiej
Szkole Podstawowej. Foto: £ukasz Jachimczak

20 lutego 2020 r. – w Szkole Podstawowej w Pora¿ynie odby³o siê XXIII Spotkanie Rodzin
Powstañczych. Przyby³ych powita³a prezes Zarz¹du Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Opalenicy – Lidia Szwech³owicz, a tak¿e dyrektor Szko³y
Podstawowej w Pora¿ynie – Longina Jakubowska. Na pocz¹tek uczniowie pora¿yñskiej placówki zaprezentowali, zwi¹zany z Powstaniem Wielkopolskim, program artystyczny pt. „Z Bogiem w sercu, z broni¹ w rêku, wobec wroga Ojczyzny bez lêku” wg scenariusza i w re¿yserii
Diany Koniecznej. Nastêpnie cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW dr Zdzis³aw Koœciañski wrêczy³ Honorow¹ Odznakê TPPW „Wierni Tradycji” kapelanowi Ko³a o. Alojzemu
Pañczakowi OFM, a tak¿e legitymacje nowym cz³onkom Ko³a, wœród których znaleŸli siê: Henryk KaŸmierski, Mieczys³awa KaŸmierska, Gra¿yna Wiatrowska, Andrzej Wiatrowski, Czes³aw
Ka³ek, Wanda Ka³ek, Zdzis³aw Pocztowy, Barbara Maria Dyderska- Wieczorek oraz Zbigniew
Wieczorek. Na zakoñczenie spotkania zebrani mogli wys³uchaæ wyst¹pienia Jeremiego Mroczka na temat wp³ywu czynników zewnêtrznych na Powstanie Wielkopolskie.
25 lutego 2020 r. – w Auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie z cyklu Akademia Niepodleg³oœci. Prof. Marek Figura wyg³osi³ wyk³ad „Przeciwko „czerwonej” bez „bia³ej” Rosji”. Akademia Niepodleg³oœci to ogólnopolski projekt Instytutu Pamiêci Narodowej, zaplanowany na lata 2017-2021. W wydarzeniu, obok studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczyli uczniowie Zespo³u Szkó³ nr
1 i Z espo³u Szkó³ nr 2 w Nowym Tomyœlu oraz goœcie przybyli z oœciennych gmin i powiatów.
Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: cz³onek Prezydium TPPW
– Zdzis³aw Koœciañski oraz prezesi Kó³ TPPW: Antoni Fornalski, Ma³gorzata Dudek, Ryszard
Tratwal. Wiceprezes Zwi¹zku Oficjów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego -Maciej Myczka zaprosi³ uczestników wydarzenia na VI Marsz Katyñski w Wolsztynie, który zaplanowano na 4 kwietnia 2020 roku. Poœwiêcony on jest upamiêtnieniu 22 tysiêcy oficerów, policjantów zamordowanych w Rosji sowieckiej w 1940 roku, w tym licznym powstañcom wielkopolskim.

209

27 lutego 2020 r. – Biblioteka Pedagogiczna im. Piotra Paliñskiego w W¹growcu zorganizowa³a wernisa¿ wystawy poœwiêconej swojemu Patronowi, dla uczczenia 70. rocznicy jego
œmierci. W czasie spotkania m. in., zaprezentowano fragmenty listów i kondolencji oraz film
przywo³uj¹cy postaæ Piotra Paliñskiego – nauczyciela, wychowawcy, redaktora oraz dzia³acza
oœwiatowego i niepodleg³oœciowego na terenie zaboru pruskiego. Piotr Paliñski, Mimo ¿e z powodu wygnania nie bra³ udzia³u w Powstaniu Wielkopolskim, jest uwa¿any za jedn¹ z wa¿niejszych postaci krzewi¹cych kulturê i to¿samoœæ narodow¹ oraz patriotyzm Polaków pod zaborem pruskim. Ta rola zosta³a doceniona m. in. przez nadanie mu Krzy¿a Niepodleg³oœci i Medalu „Za Zas³ugi dla Towarzystwa Wojaków i Powstañców.” Z³o¿ono równie¿ kwiaty na mogile Piotra Paliñskiego na Cmentarzu Komunalnym w W¹growcu. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -19 reprezentowa³ Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddzia³u Wielkopolskiego.
29 lutego 2020 r. – dla upamiêtnienia 101. rocznicy zakoñczenia zwyciêstwem Powstania
Wielkopolskiego oraz uczczenia 100-lecia odzyskania Nieodleg³oœci odby³ siê XVIII Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplañskiego Mimo wietrznej pogody, na starcie rajdu stawi³o siê blisko
150 uczestników. Rajd zorganizowa³ Zarz¹d Ko³a TPPW w Inowroc³awiu we wspó³pracy
z w³odarzami Miasta Gniewkowa z burmistrzem Adamem Straszyñskim oraz z-c¹ burmistrza
Jaros³awem Tomczykiem, ponadto po raz pierwszy piechurów goœci³a Szko³a Podstawowa
w G¹skach. Rajd rozpocz¹³ siê w Inowroc³awiu, sk¹d autokary przewioz³y uczestników do
S³oñska. Stamt¹d rajd ruszy³ w kierunku G¹sek. Podczas marszu rozegrano grê terenow¹ tematycznie zwi¹zan¹ z Powstaniem Wielkopolskim, a na miejscu rozstrzygniêto konkurs plastyczny. Historiê powstania tablicy pami¹tkowej w G¹skach, poœwiêconej trzem powstañcom
wielkopolskim z „Batalionu Nadgoplañskiego”, poleg³ym 7 lutego 1919 roku, przedstawi³a
uczestnikom rajdu Teresa Œwierszcz. Pod tablic¹ zosta³y zapalone znicze. Rajd niezmiennie cieszy siê du¿ym zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y. W tym roku uczestnikami byli: uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1, Szko³y Podstawowej nr 4, Szko³y Podstawowej nr 5, Szko³y Podstawowej nr 6, Szko³y Podstawowej nr 10, Szko³y Podstawowej nr 11, ZSI z Inowroc³awia, Szko³y Podstawowej ze Z³otnik Kujawskich, Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza OWDiR i turyœci indywidualni Na podsumowaniu rajdu obecni byli zaproszeni goœcie: Leszek Sienkiewicz –
radny Powiatu Inowroc³awskiego, zastêpca burmistrza Gniewkowa – Jaros³aw Tomczyk, Alicja Magdowska – sekretarz Gminy Gniewowa, Lidia Œwidorowicz – pracownik Miasta i Gminy
w Gniewkowie. Wrêczono nagrody zwyciêzcom gry terenowej i laureatom konkursu plastycznego. Fundatorami nagród byli: inowroc³awski Oddzia³ PTTK, starosta powiatu inowroc³awskiego Wies³awa Paw³owska, IPN w Poznaniu – Oddzia³owe Biuro Edukacji Narodowej, naczelnik Marta Szczesiak – Œlusarek oraz Witold Sobócki. Nagrody i dyplomy zwyciêzcom wrêczali zaproszeni goœcie. Sekretarz Gminy Alicja Magdowska wrêczy³a równie¿ szeœciu osobom
medale wydane z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oœci Gniewkowa.
5 marca 2020 r. – w Zespole Szkó³ nr 2 im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy pt. „Zaklête kar³y reakcji. Polskie Podziemie Niepodleg³oœciowe w latach 1944-1956”, poœwiêconej ¯o³nierzom Wyklêtym. Obecni byli m. in. dyrektor
Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu – dr hab. Rafa³ Reczek oraz cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW – dr Zdzis³aw Koœciañski. Nastêpnie w auli Wydzia³u Zamiejscowego
Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji odby³o siê spotkanie m³odzie¿y z Januszem Niemcem, synem mjra Antoniego ¯ubryda ps. Zuch, dowódcy Narodowych Si³ Zbrojnych, który
mówi³ o losach swojego ojca oraz swoich losach z nim zwi¹zanych. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 2 im. dra Kazimierza Ho³ogi oraz I Akademickiej Szko³y Podstawowej w Nowym Tomyœlu.
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6 marca 2020 r. – w Oœrodku Kultury i Turystyki w Pakoœci odby³ siê wernisa¿ wystawy poœwiêconej udzia³owi kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim. Wziêli w nim
udzia³ m. in. Zygmunt Groñ – burmistrz Pakoœci, radni, potomkowie powstañców, cz³onkowie Ko³a TPPW, spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im Powstañców Wielkopolskich oraz
mieszkañcy. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili wernisa¿ goœcie specjalni: wnuczka legendarnego
dowódcy kompanii pakoskiej W³adys³awa Poczekaja – Bogna Poczekaj -Ryszczuk, wnuk
dowódcy walk o Inowroc³aw kpt. Paw³a Cymsa – Rafa³ Cyms, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddzia³u TPPW – Jacek Pietraszko, prezes ko³a TPPW z £abiszyna – Ewa Le¿oñ, mi³oœnicy historii z Inowroc³awia, Janikowa i ¯nina. Otwarcie wystawy uœwietnili mini
koncertem pieœni patriotycznych uczniowie ze Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich. Inicjatorami przedsiêwziêcia byli: dyrektor Oœrodka Kultury i Turystyki – Sebastian Witkowski, dyrektor Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich – Miros³aw Gozdera oraz prezes pakoskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego – Ma³gorzata Dzióbkowska. Projekt wystawy wykona³ Arkadiusz Fryszka, militaria
i mundury udostêpni³ S. Witkowski. Sztandary i pami¹tki po powstañcach pochodzi³y ze
zbiorów Izby Tradycji Szko³y, Marka Puczkarskiego, Katarzyny Podczaskiej oraz od cz³onków pakoskiego ko³a TPPW. Wystawa w za³o¿eniu mia³a trwaæ od 6 marca do 3 kwietnia.
Zaistnia³a sytuacja epidemiologiczna jednak zweryfikowa³a plany organizatorów. Od 1 maja reporta¿ z wystawy mo¿na by³o ogl¹daæ na stronie okit. com. pl, a od 4 maja wystawa zosta³a ponownie otwarta dla zwiedzaj¹cych.

Goœcie i organizatorzy wystawy w pakoskim Oœrodku Kultury i Turystyki.
Fot. Oœrodek Kultury i Turystyki w Pakoœci

9 marca 2020 r. – spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach
zorganizowa³a uroczysty apel, na który zaprosi³a do szko³y badacza historii XX wieku – dra
Zdzis³awa Koœciañskiego, cz³onka Prezydium Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, który w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³ lokalne postacie
¯o³nierzy Wyklêtych, w tym m. in. powstañca wielkopolskiego pp³k. dypl. Józefa Skrzydlewskiego.
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3 maja 2020 r. – ze wzglêdu na trwaj¹c¹ pandemiê koronawirusa, nie organizowano w tym
roku w Poznaniu i innych miastach obchodów 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w tradycyjnej formie. Patriotyzm oraz szacunek do symboli narodowych manifestowano najczêœciej w symboliczny sposób. Na wielu budynkach, w oknach i na balkonach pojawi³y siê bia³o – czerwone flagi. Szereg inicjatyw zwi¹zanych z obchodami realizowanych by³o równie¿ online, w mediach spo³ecznoœciowych.
12 czerwca 2020 r. – w Tarcach ko³o Jarocina pamiêtano o dowódcy jarociñskich kompanii Powstania Wielkopolskiego. Delegacja uczniów, maturzystów i grona pedagogicznego z Zespo³u Szkó³ Przyrodniczo-Biznesowych z³o¿y³a okolicznoœciow¹ wi¹zankê kwiatów oraz zapali³a znicze w 94. rocznicê œmierci mjra Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeñskiego. Towarzyszyli im
przedstawiciele Klubu Regionalistów Ziemi Jarociñskiej oraz Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z Jarocina.
12 czerwca 2020 r. – w Jarocinie uczczono 94. rocznicê œmierci mjra Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeñskiego. Maciej Œledzianowski – przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej Rady Miejskiej,
który reprezentowa³ Burmistrza Jarocina, z³o¿y³ okolicznoœciow¹ wi¹zankê kwiatów przed pomnikiem dowódcy jarociñskich kompanii Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Przedstawiciele Klubu Regionalistów Ziemi Jarociñskiej oraz Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego tak¿e z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze.

Przedstawiciele Rady Miejskiej, Klubu Regionalistów Ziemi Jarociñskiej oraz Ko³a Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego pod pomnikiem mjr. Zbigniewa Ostroróg – Gorzeñskiego. Fot. Marian Broda

14 czerwca 2020 r. – w 94. rocznicê œmierci mjra Zbigniewa Ostroróg – Gorzeñskiego, dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego, w koœciele pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny we Lgowie, z inicjatywy Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w ¯erkowie, odprawiona zosta³a msza œwiêta w jego intencji oraz wszystkich jego podko-
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mendnych. Nabo¿eñstwo odprawi³ i homiliê wyg³osi³ ksi¹dz proboszcz Przemys³aw Kubiak.
Z uwagi na obowi¹zuj¹ce obostrzenia zwi¹zane z pandemi¹, w uroczystoœci nie wziê³y udzia³u
poczty sztandarowe. Ograniczona zosta³a równie¿ liczba zaproszonych delegacji do w³adz samorz¹dowych Miasta i Gminy ¯erków z wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej ¯erkowa Grzegorzem Andraszakiem i sekretarzem Gminy ¯erków Bart³omiejem Nowickim, reprezentanta
Rady Powiatu Jarociñskiego Jacka Jêdraszczyka, delegacji ¿erkowskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z prezesem Robertem Rogackim i wiceprezesem Barbar¹
Urbañsk¹ oraz przedstawicieli 16. Jarociñskiego Batalionu Remontu Lotnisk ze starszym chor¹¿ym sztabowym Maciejem Piekarskim na czele. Dalsza czêœæ obchodów przenios³a siê na
przykoœcielny cmentarz, gdzie przy kwaterze Gorzeñskich i Skar¿yñskich ksi¹dz proboszcz
przewodniczy³ modlitwie. Nastêpnie zgromadzone delegacje z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze na
mogile dowódcy frontu po³udniowego Powstania Wielkopolskiego oraz na grobie poleg³ych
mieszkañców ziemi lgowskiej. Pomimo trudnego czasu zwi¹zanego z epidemi¹, w uroczystoœci
wziêli udzia³ mieszkañcy Lgowa i okolic, manifestuj¹c tym samym sw¹ ¿yw¹ pamiêæ o tych, którzy przywrócili wolnoœæ kolebce polskiej pañstwowoœci.
15 czerwca 2020 r. – odby³o siê posiedzenie plenarne Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919. W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiologiczn¹,
uniemo¿liwiaj¹c¹ odbycie go w formie tradycyjnej, zastosowano formê zdaln¹ obrad. Przes³ane do cz³onków Zarz¹du sprawozdania z dzia³alnoœci Towarzystwa w roku 2019 w wersji elektronicznej, zosta³y przyjête jednomyœlnie w przeprowadzonym g³osowaniu. Przekazano równie¿ t¹ drog¹ swoje uwagi i wnioski, a tak¿e propozycje dzia³añ w bie¿¹cym roku.
27 czerwca 2020 r. – na terenie Zespo³u Pa³acowo-Parkowego w Biedrusku odby³y siê uroczystoœci z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodleg³oœci przez
Wielkopolskê. Mia³y one miejsce rok po ods³oniêciu w tym miejscu Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego. Pomys³odawc¹ i sponsorem budowy Panteonu jest dr in¿. Jan Ku-

Warta honorowa przy Narodowym Panteonie Powstania Wielkopolskiego w Biedrusku. Fot. Piotr Pers
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charski, wyró¿niony w 2019 roku Odznaczeniem Honorowym „Wierni Tradycji”, przyznawanym przez Prezydium Zarz¹du G³ównego TPPW. Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta, celebrowana przez miejscowego proboszcza ks. Tomasza Ibsza w kaplicy przy jednostce wojskowej. Nastêpnie delegacje i indywidualni uczestnicy uroczystoœci z³o¿yli pod pomnikiem wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze. Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili gospodarze i organizatorzy uroczystoœci. G³os zabra³ równie¿ przedstawiciel Towarzystwa – Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW 1918 -1919. Ceremoniê wzbogaci³ wystêp chóru „Akord” ze Swarzêdza z bogatym repertuarem pieœni patriotycznych oraz okolicznoœciowa
prezentacja baletowa w wykonaniu dzieci. W uroczystoœci wziêli udzia³ m. in. przedstawiciele
miejscowych w³adz samorz¹dowych z wójtem gminy Suchy Las Grzegorzem Wojter¹, gen. Jan
Podhorski, pp³k dypl. Jaros³aw Muszyñski z Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, w tym delegacja Wielkopolskiego Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych z wiceprezesem Miros³awem
Grzêdowskim na czele, cz³onkowie Stowarzyszenia Biedrusko, harcerze z phm. Piotrem Persem, reprezentuj¹cym Komendê Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP, przedstawiciele wielkopolskiego „Soko³a” i inni.

Dziêkujemy za nades³ane informacje i zdjêcia. Zosta³y one wykorzystane w kronice na stronie internetowej Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego (www. powstaniewielkopolskie. pl) oraz w kronice „Wielkopolskiego Powstañca”.
Relacje z wydarzeñ nades³ali m. in.:
Piotr Adamczewski, Ryszard Andrzejewski, Jan Balcerzak, Damian B¹czkiewicz, Bartosz Borowiak, Kamila Czechowska, Andrzej Dargacz, Ma³gorzata Dzióbkowska, Antoni Fornalski,
Adam Galus, Robert Gawe³, Wies³awa Grobelna, Tadeusz KaŸmierczak, Zdzis³aw Koœciañski,
Kazimierz Krawiarz, Jacek Krzy¿añski, Waldemar Kwieciñski, Andrzej Lindecki, Arkadiusz Ma³yszka, Tadeusz Musia³, Maciej Myczka, Marian Pi¹tkowski, Karol Przes³awski, Robert Rogacki,
Beata Sieradzka, Arkadiusz S³abig, Piotr Stachecki, Robert Strzelecki, Jacek Superczyñski, Krystian Szymczak, Anna Wach, Wawrzyniec Wierzejewski.
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