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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni 
Państwo!

W 2007 roku z inicjatywy Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego i Wojewody 
Wielkopolskiego rozpoczęły się działania, 
które zmierzały do nadania przypadającej 
27 grudnia 2008 roku 90. Rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego wyjątkowej oprawy 
i charakteru. Ich pierwszym efektem było 
objęcie patronatu nad tym niezwykłym 
wydarzeniem przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Lecha Kaczyńskiego, Jego Eminen-
cję Kardynała Józefa Glempa, Marszałka 
Sejmu RP Bronisława Komorowskiego oraz 
Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewi-
cza, także Prezesa Rady Ministrów Donalda 
Tuska oraz przedstawicieli rządu, samo-
rządu, świata kultury i nauki z profesorem 
Lechem Trzeciakowski, wybitnym poznań-
skim historykiem. Zamierzeniem komitetu 
organizacyjnego obchodów było przede 
wszystkim przypomnienie formatu Wielko-
polskiej Insurekcji, wszędzie tam, gdzie o 
niej zapomniano i przywrócenie należnej 
powstaniu rangi w skali ogólnopolskiej.

Na początku 2008 roku Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek 
Woźniak skierował do lokalnych władz 
samorządowych apel o podjęcie działań 
zmierzających do uczczenia 90. Rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego w sposób, 
który przypomni piękne polskie tradycje 
niepodległościowe, tak żywe i z dumą 
kultywowane w wielkopolskich domach. 

Odpowiedzią społeczności gminy Rokiet-
nica było zawiązanie w dniu 11 marca 2008 
roku Komitetu Organizacyjnego Obchodów, 
nad którym wraz z Proboszczem Parafii p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwi-
cy, księdzem Krzysztofem Młynarczykiem, 
z dumą objąłem patronat. Komitet skupia 
przedstawicieli placówek oświatowych, in-
stytucji kulturalnych, stowarzyszeń, parafii, 
osób prywatnych. Jego koordynatorami zo-

stali radni: Pan Ryszard Lubka i Arkadiusz 
Klapiński, sołtys wsi Mrowino-Cerekwica, 
Pani Róża Lubka, Dyrektor Biblioteki Gmin-
nej, Pani Teresa Wieczorek wspomagani 
przez Urząd Gminy w Rokietnicy. Na jednym 
z pierwszych spotkań Komitetu, został opra-
cowany bardzo bogaty, różnorodny, skiero-
wany do szerokiego grona naszych miesz-
kańców plan przedsięwzięć. Objął on swym 
zasięgiem teren całej gminy Rokietnica, a 
pierwsze działania rozpoczęto już w marcu.

Jako Kulminacja obchodów została 
zaplanowana uroczystość w dniu 28 grudnia 
2008 r. Rozpocznie ją Apel Poległych z 
udziałem Kompanii Honorowej Wojska 
Polskiego przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich na Starym Cmentarzu w 
Cerekwicy i złożenie wieńców i kwiatów 
na mogile, zakończone salwą honorową. 
Następnie w kościele p.w. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Cerkwicy zostanie odprawiona 
uroczysta msza święta w intencji pole-
głych Powstańców Wielkopolskich, której 
przewodniczyć będzie ks. Rafał Pajszczyk, 
Wiceoficjał Sądu Metropolitarnego. Całość 
uświetni patriotyczny koncert w wykonaniu 
Jacka Kortusa, laureata Konkursu Chopi-
nowskiego, w Klubie Sołeckim w Cerkwicy. 
W znajdującej się tam filii biblioteki gminnej 
zostanie otwarta wystawa „Wielkopolan 
drogi do Niepodległości”, będąca podsumo-
waniem działań prowadzonych na terenie 
gminy Rokietnica od początku 2008 roku.

Drodzy Państwo, 
Wspólny udział w organizacji obchodów 

90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 
jednego z najbardziej istotnych wydarzeń 
w historii Polski, jest dowodem wielkiej 
dojrzałości, patriotyzmu i szacunku dla tych 
tradycji, które stanowią o naszej wielkopol-
skiej, a przez to i narodowej tożsamości.

„Wyrazić głęboki szacunek 
dla patriotyzmu, poświęcenia 
i żołnierskiej odwagi Wielkopolan”

++ Leć Orle Biały

Leć orle biały nad polską ziemię, chroń 

twymi skrzydły piastowskie plemię.

I ponad szare Giewontu skały  

i ponad Bałtyk leć orle biały.

Leć orle biały nad polskie łany, które 

uprawia nasz lud kochany.

Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę, 

skrzydła twe białe trzymaj rozwarte.

Szarpały ciebie trzy orły czarne, chciały 

cię wtrącić w groby cmentarne.

Potęgi wrogów już się rozchwiały  

ale ty żyjesz orle nasz biały.

kopia munduru podarowanego gen. Józefowi Dow-
borowi Muśnickiemu przez jego podkomendnych 
z Toruńskiego Pułku Strzelców (63 pp).
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Drodzy Czytelnicy!
Próba odpowiedzi na pytanie o najskuteczniejszą metodę walki o 
odzyskanie niepodległości, była przedmiotem nie tylko poważnych 
dysput historycznych, ale przede wszystkim kroniką konkretnych 
wydarzeń. Ich uczestnicy – przedstawiciele nigdy nie zgnębionego 
do końca narodu polskiego starali się znaleźć najwłaściwszy i 
najszybszy sposób na odzyskanie utraconej państwowości, będącej 
synonimem niezależności narodu, jego suwerenności, wielowiekowej 
ciągłości kulturowej. Także Wielkopolanie objęci od samego początku 
bezwzględną i wielopłaszczyznową pruską polityką zaborczą szybko 
przestali być jej bezwolnym przedmiotem, stając się aktywnymi 
kreatorami własnych losów. Ich kilkudziesięcioletnie wysiłki polegające 
na organizowaniu działań obejmujących wszystkie niemal dziedziny 
życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego, a określane wspólnym mianem pracy organicznej, 
stały się specyficzną wielkopolską drogą do 
niepodległości. Jej zwieńczeniem było zwycięskie 
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 roku.
 
Jego wyjątkowość i siła wypływała ze swoiście 
pojmowanego patriotyzmu. Wynikał on z oddania idei 
polskości poprzez zintegrowaną, zdyscyplinowaną, 
wspaniale zorganizowaną i konsekwentną walkę. Sprawność organizacyjna, ofiarność i bitewny duch były 
podstawowymi elementami sukcesu jedynego w dziejach Polski zwycięskiego powstania.
Właśnie te przesłanki legły u podstaw inicjatywy władz województwa wielkopolskiego zmierzającej 
do nadania obchodom 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wyjątkowej oprawy i 
charakteru. Nie chodziło więc o zorganizowanie jednej hucznej imprezy, ale szeregu długofalowych 
działań edukacyjnych, mających przybliżyć Wielkopolanom nie tylko samo powstanie, ale i historię 
walki z zaborcą, dbałość o rozwój regionu, jego gospodarkę, naukę, kulturę.
 

„Rokickie Wiadomości” od samego początku aktywnie 
włączyły się w obchody 90. Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego, szczególnie te organizowane na 
terenie Gminy Rokietnica, patronując wszystkim 
ciekawym inicjatywom, podejmowanym akcjom 
edukacyjnym i popularyzatorskim, skierowanym do 
wszystkich mieszkańców począwszy od najmłodszych 

przedszkolaków po seniorów i szczegółowo o nich informując.
Przygotowany i oddany w Państwa ręce specjalny numer naszego czasopisma jest hołdem złożonym 
Powstańcom Wielkopolskim, których groby znaczą każdy kawałek wielkopolskiej ziemi, także tej 
rokietnickiej. Jest też podziękowaniem złożonym Państwu za pomoc, wsparcie, zainteresowanie, a przede 
wszystkim czynny udział w różnego rodzaju inicjatywach. 

Specjalne podziękowania redakcja „Rokickich Wiadomości” 
kieruje w stronę Pana Stanisława Floriana Sikorskiego, 
którego comiesięczne historyczne refleksje potrafiły 
wskrzesić w nas świętą miłość do kochanej Ojczyzny. Panu 
doktorowi Zdzisławowi Kościańskiemu, Przewodniczącemu 
Komisji Historycznej Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego dziękujemy za fachową opiekę, Panu 
Eligiuszowi Tomkowiakowi za inspirację, fascynację i pasję 
zbierania pamiątek z przeszłości, księdzu Krzysztofowi 
Młynarczykowi za przywołanie pamięci o łączących nas 
wartościach i tradycji, cenne pamiątki i dokumenty.
Zapraszamy do lektury.

Danuta Potrawiak
pełniąca obowiązki 

redaktora naczelnego
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

„Czemu mi serce tak bije ogromnie,

Że aż w uszach czerwona krew dzwoni,

Czemu słońcem się pali wkoło mnie

Blask, co srebrem jaśnieje na broni...

Czemu rwą się tak potężne ramiona,

Samsonową wzbierając wciąż mocą;

Jakieś Orły się w górze trzepocą

Jakaś myśl się w nas rodzi szalona.

Za dzień jeden, za moment, za chwilę,

Coś się stanie, coś w gruzy się zwali,

Może ziemia się żarem rozpali,

Może słońce rozpali się w pyle.-

Za dzień jeden, za moment, za chwilę...”

(Roman Wilkanowicz  

w: Józef Ratajczak  

„Krople wrzącej krwi”... s. 111)

Patriotyzm to więź i jedyna wartość,  
której prawdziwemu Polakowi nikt z serca nie wyrwie.
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NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 było 
ważnym ogniwem w łańcuchu polskich dą-
żeń niepodległościowych. Było piątym z ko-
lei Powstaniem Wielkopolskim. Nie bez zna-
czenia były również pozostałe powstania na 
ziemiach polskich, z których potrafiono wy-
ciągnąć stosowne wnioski. Jest jednym  ze  
zwycięskich zrywów narodowych obok po-
wstań: 1806 r. w Wielkopolsce i III Powstania 
Śląskiego – 1921r.
Znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 nie wolno sprowadzać do przywróce-
nia niepodległości tylko Wielkopolsce. Mia-
ło wielki znaczenie polityczne i moralne dla 
mieszkańców Śląska, Pomorza  oraz Warmii. 
Ponadto miało ogromny wpływ na ukształ-
towanie się zachodniej i północnej granicy II 
Rzeczypospolitej.
Żywa idea niepodległościowa oraz doskonałe 
przygotowanie moralne społeczeństwa Wiel-
kopolski przed wybuchem wielkopolskiego 
czynu zbrojnego było jedną z głównych przy-
czyn powodzenia Powstania Wielkopolskiego 
1918 – 1919. Przyczyniło się do tego krzewie-
nie polskości przez wiele pokoleń Wielko-
polan co dało m.in. rezultaty w latach 1901 

– 1907, kiedy to w zaborze pruskim miały 
miejsce strajki szkolne protestujące przeciw-
ko nasilającej się germanizacji. Było to rów-
nież wynikiem atmosfery i pracy domu ro-
dzinnego, który miał bezwzględny  priorytet  
w wychowaniu młodego człowieka.

Powstanie miało znaczenie nie tylko dla ziem 
wielkopolskich, przyczyniło się bowiem w 
znaczący sposób do stworzenia II Rzeczypo-
spolitej. Szybkie oswobodzenie Wielkopol-
ski znacznie powiększyło polityczny, gospo-
darczy i militarny potencjał odradzającego 
się państwa.  Wniosło w wianie rdzenne pol-
skie ziemie, z wysoko rozwiniętą gospodar-
ką, z nowoczesnym przemysłem, wydajnym 

rolnictwem i prężnym handlem oraz znacz-
ne kwoty kapitałowe, które później zasiliły 
Bank Polski.
Także dywizje piechoty 14., 15., 17. i 16. oraz 
VII rezerwowa brygada  stanowiły niemal 
jedną czwartą polskich sił, bez których wal-
ki na froncie wschodnim w latach 1919-19120 
oraz wojna polsko – bolszewicka 1920 r. mo-
głaby mieć zupełnie inny przebieg. Wielko-
polanie uczestniczyli w powstaniach śląskich 
i w przeprowadzaniu plebiscytów na Śląsku 
oraz Pomorzu. Śląskie zrywy niepodległoś-
ciowe były wspierane przez Wielkopolan ma-
terialnie i organizacyjnie.
Powstanie wykazało politykom i wojskowym, 
m.in. Józefowi Piłsudskiemu, chwilową  sła-
bość Rzeszy Niemieckiej. W rezultacie  spo-
wodowało budowę granicy zachodniej oraz  
pokojowy odpływ znacznej ilości  Niemców z 
Wielkopolski. 

Dr Zdzisław Kościański 
Przewodniczący Komisji Historycznej  

Zarządu Głównego 
Towarzystwa Pamięci  

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
w Poznaniu 

Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919
od rozbiorów do rozejmu w Trewirze
I.  Czasy zaborów

W wyniku rozbiorów, potwierdzonych postanowienia-
mi Traktatu Wersalskiego z 1815 roku, porządkującego 
Europę po klęsce Napoleona, zachodnie ziemie polskie 
znalazły się w rękach niemieckich, tworząc tzw. Prusy 
Zachodnie i Wielkie Księstwo Poznańskie. Początko-
wo cieszyły się dość dużą autonomią, ograniczaną i w 
końcu drastycznie zlikwidowaną po 1870 roku. Wpro-
wadzenie przez premiera Prus, Otto von Bismarcka za-
ostrzonej polityki germanizacyjnej podyktowane było 
z jednej strony odwetem za wsparcie udzielone przez 
Wielkopolan powstaniu listopadowemu, Wiośnie Lu-
dów i powstaniu styczniowemu, a z drugiej – założe-
niami politycznymi zmierzającymi do centralizacji władzy  i stworzenia jednolitego narodowo 
państwa niemieckiego, w którym nie było miejsca na stale domagającą się swoich praw mniej-
szość polską. Ograniczanie prawa używania języka polskiego, prześladowanie kościoła katoli-
ckiego, działalność Komisji Kolonizacyjnej, to najbardziej wymowne przejawy konsekwentnie 
stosowanej polityki germanizacyjnej.
Odpowiedzią Wielkopolan było tworzenie, w zawoalowanej formie legalizmu, wszelkiego ro-
dzaju stowarzyszeń, o charakterze sportowym, skautingowym, kulturalnym, gospodarczym, 
samopomocowym czy spółdzielczym, których głównym celem było podtrzymywanie ducha 
narodowego i przygotowywanie się do walki o niepodległość w najbardziej sprzyjającym mo-
mencie.
Takim niewątpliwie był wybuch I wojny światowej. Po raz pierwszy bowiem po 
przeciwnej stronie barykady stanęły państwa zaborcze. Nasileniu działań nie-
podległościowych sprzyjał również wybuch rewolucji listopadowej w 1918 roku 
w Berlinie, będącej reperkusją rewolucji październikowej 1917 roku w Rosji.

Hymn  
do miłości Ojczyzny

„Święta miłości kochanej Ojczyzny, 
Czują cię tylko umysły poczciwe! 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny 
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe. 
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, 
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.” 

Święta Miłości – pierwszy utwór  
należący do liryki patriotycznej  
w czasie rozbiorów. Pełnił rolę  
hymnu narodowego tego okresu.  
Napisany w 1774 roku  
przez Ignacego Krasickiego.
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I. 11 listopada  1918 roku 
- klęska Niemiec. Niepodległa 
bez Wielkopolski - co dalej?
 Kapitulacja Niemiec 11 listopada 1918 roku 
i podpisany z aliantami rozejm w Compieg-
ne wcale nie oznaczał końca panowania Nie-
miec w Wielkopolsce. Mieszkający tu Polacy 
nie mieli w związku z tym powodów do rado-
ści. Ale nastrój wśród Wielkopolan był pod-
niosły – niemal wszyscy wierzyli, ze powrót 
prastarych piastowskich ziem do Polski jest 
sprawą chwili.
Zresztą do działań rozstrzygających przygoto-
wywali się już przed I wojna światową. Prze-
łomowym był rok 1917 i 1918, kiedy to z po-
wodu przedłużających się działań wojennych 
nasiliły się dezercje z wojska pruskiego. Ich 
efektem było utworzenie, właśnie przez de-
zerterów, Polskiej Organizacji Wojskowej Za-
boru Pruskiego. Jej inicjatorami i przywódca-
mi byli m. in. Wincenty Wierzejski i Henryk 
Śniegocki. Od 1918 roku wzrosło też tempo 
militarnych przygotowań  towarzystwa gim-
nastycznego „Sokół”. Jego członkowie, powo-
łani do armii niemieckiej, masowo wracali do 
Poznania tworząc zręb Straży Obywatelskiej, 
a później Straży Ludowej, które uśpiły czuj-
ność Niemiec dzięki swemu wielonarodowoś-
ciowemu charakterowi; jej członkami byli bo-
wiem nie tylko Polacy, ale też Niemcy i Żydzi. 
Ich zwierzchnością polityczną były Rady Lu-
dowe – wszak w Niemczech trwała rewolu-
cja.
20 listopada 1918 roku, w Warszawie, pod-
czas expose rządu, Jędrzeja Moraczewskiego, 
pochodzącego z wielkopolskiego Trzemesz-
na, padły znamienne słowa: „przyłącze-
nie Wielkopolski będzie jednym z naszych 
pierwszych zadań”. Wywołało to w grudniu 
nasilenie działań mających na celu stworze-
nie tajnej armii polskiej.

II. Polski Sejm Dzielnicowy 
(3 – 5 grudnia 1918 r.) – „Tu 
wkrótce znowu będzie Polska”

Udział w nim niemal 1400 delegatów, w tym 
także z Pomorza, Śląska, War-
mii, Mazur, a nawet z głębi Nie-
miec, był wyraźnym dowodem 

na to, że Wielkopolanie myślą o 
niepodległości. Zaniepokojeni 

tym Niemcy zorganizowali w Poznaniu wiel-
ką manifestację, zakończoną przemarszem 
6 tys. żołnierzy. Miała ona być demonstra-
cją niemieckiego panowania w Wielkopolsce 
i jej stolicy – wszak 40% ludności stanowili 
tu Niemcy, mający poparcie kapitału, admi-
nistracji i stacjonującej w Prowincji Poznań-

skiej armii. Najważniejszą podjętą w tych 
dniach uchwałą była zawierająca przesłanie 
„tu wkrótce znowu będzie Polska”, zdecy-
dowanie wyrażające wolę przyłączenia  ziem 
zachodnich prowincji niemieckich do nie-
podległego państwa polskiego. Wówczas też 
potajemnie został nakreślony pierwszy plan 
zbrojnego przejęcia Wielkopolski, w oparciu 
o przebywającą we Francji armię gen Hallera, 
a po jego niepowodzeniu zakładający aktywi-
zację zbrojną Polaków z Pomorza i Śląska.  
Sejm wybrał nowy skład Naczelnej Rady Lu-
dowej (NRL), w której ręce trafiła całość fak-

tycznej władzy i jego organ wykonawczy -  
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. NRL 
oficjalnie nie wypowiedziała się za walka 
zbrojną, inaczej niż działające w zaborze pru-
skim konspiracyjne organizacje wojskowe, 
zwłaszcza POW. 
Także w Poznaniu do walki parli młodzi 
oficerowie pod wodza Bohdana Hulewicza 
i Mieczysława Palucha. 13 grudnia 1918 r. do-
konali oni  tzw. „zamachu na ratusz” - zbroj-
nego najścia na obradującą tu Radę Żołnierzy, 
kontrolującą armię niemiecką w Wielkopol-
sce. Hulewicz został przewodniczącym Rady, 
a Paluch jego zastępcą. W ten sposób, prze-
chwytując meldunki z Berlina i posiadając 
kontrolę nad niemieckimi garnizonami mo-
gła powstać Straż Służby i Bezpieczeństwa – 
druga, obok Straży Ludowej, formacja, w któ-
rej prym wiedli Polacy. W grudniu 1918 roku 
było już 3 tys. uzbrojonych ludzi, którzy ode-
grali najważniejsza rolę 27 grudnia 1918 
roku, kiedy na ulicach Poznania padły pierw-
sze strzały.

III. Paderewski w Poznaniu 
– „Niech żyje zjednoczona, 
wolna i wielka Polska z włas-
nym wybrzeżem morskim”

Iskrą zapalną był przyjazd do Poznania Ig-
nacego Jana Paderewskiego. Poznaniacy po-
stanowili zgotować pianiście uroczyste po-
witanie. Niemcy obawiając się politycznej 
demonstracji postanowili zakazać Paderew-
skiemu wjazdu. Jednak 26 grudnia pociąg 
wiozący tego wybitnego męża stanu  przybył 
do Poznania. Entuzjastycznie witany, prze-
jechał do Hotelu Bazar, skąd po uroczystym 
bankiecie powitalnym, wygłosił płomienne 
przemówienie, zakończone owacją i wielką 
manifestacją polityczną. Polacy demonstra-
cyjnie wywieszali amerykańskie, brytyjskie 
i francuskie flagi.

„Dymy i mgły Europę zasnuwały,
Wracali z frontów żołnierze,
Politycy radzili
Schyleni nad mapami. (...)
Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność
Nagle - jak chmura złotych ptaków?
Kto podaruje nam prawo
Do domu naszego i ziemi?
Czy zerwie się gniew buntowniczy,
Czy wszystko w sercach wygasło?
Kto o swą wolność nie walczy,
Ten widać nie jest jej wart.
Zbierali się młodzi i starzy,
Liczyli kule i broń.
Kto krzyknie? Kto rzuci hasło?”

(Ewa Najwer  
„Tryptyk powstańczy 1918-1919”  
– fragm. W: Józef Ratajczak  
„Krople wrzącej krwi”... s. 158)

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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V. 27 grudnia 1918 roku  
– wybucha powstanie.

Niemcy wzbu-
rzeni polskimi 
uroczystościami 
towarzyszący-
mi wizycie Pa-
derewsk iego, 
zorganizowa-
li przemarsz 
przez miasto 
200 niemie-
ckich żołnierzy, którzy ze śpiewam na ustach 
wpadli do siedziby Naczelnej Rady Ludowej, 
następnie prywatnych mieszkań, wszędzie 
zrywając i depcząc alianckie i polskie flagi. 
Z ustawionych pod budynkiem  Prezydium 
Policji dwóch karabinów maszynowych roz-
począł się ostrzał Bazaru. Wzburzeni Polacy 
skierowali Straż Ludową do ataku na gmach 
Prezydium Policji, w którym zginął Fran-
ciszek Ratajczak – pierwsza ofiara walk po-
wstańczych. Niemcy szybko zaczęli się wyco-
fywać z centrum Poznania, zdobyty zostaje 
Dworzec Główny, poczta i kilka redut fortecz-
nych Poznania.

VI. 28 grud-
nia 1918 -  
6 stycznia 1919
– oswobodzenie Po-
znania i okolic, po-
wstanie rozszerza się 
na teren całej Wiel-
kopolski i poza nią. 
Tymczasowym na-
czelnym dowódcą 
powstania zostaje mianowany przez Naczel-
ną Radę Ludową kapitan Stanisław Taczak.

VII. 8 stycznia 1919 roku

Józef Piłsudski po-
wołuje na naczelnika 
powstania gen. Józefa 
Dowbór-Muśnickie-
go; funkcję tę obej-
muje 16 stycznia 1919 roku. 
Jego działania od samego 
początku zmierzają do 
przekształcenia ochot-
niczych oddziałów po-
wstańczych w regular-
ną armię wielkopolską, 
w której szeregowy żoł-
nierz jest traktowa-
ny z wielką troskliwoś-
cią, jak brat. 21 stycznia 
1919 r. NRL ustanowiła 
tekst roty przysięgi wojsk 
powstańczych, którą żołnie-
rze Armii Wielkopolskiej wraz z 
gen, Dowborem-Muśnickim złożyli 26 stycznia 
na placu Wilhelmowskim, przemianowanym 
wówczas na plac Wolności w Poznaniu.

VIII. Do połowy stycznia 1919 r.

sytuacja na podzielonym na kilka odcinków 
(północny, zachodni, południowo-zachodni) 
froncie powstańczym ustabilizowała się, docho-
dząc na najkrwawszym -  północnym do linii 
Noteci, na zachodzie – do linii jezior zbąszyń-
skich i Obry, zaś na południu – do dawnej gra-
nicy prowincji poznańskiej ze Śląskiem.

Ý  Plac Wolności - miejsce przysięgi żołnierskiej

++ Gdy szedłem raz od warty

Gdy szedłem raz od warty, 
sam jeden w ciemną noc,

Stał o swą broń oparty 
Wielkopolski strzelec nasz.

Ty młody strzelcze powiedz nam, 
co robisz tu w tak późny czas ?

Ja stoję dla Ojczyzny mej, 
Ojczyzno moja żyj !

Co robisz tu w tak późny czas, 
sam jeden w ciemną noc ?
Na niebie śliczne gwiazdy, 

promienista jest ich moc.
Gdy wspomnę o rodzinie mej 

i o mej lubej, kochanej,
Ja stoję dla ojczyzny mej, 

Ojczyzno moja żyj !

„Przyjechał ambasador Muzyki,
Emisariusz polskości,

Paderewski;
Poznań w chorągwiach i światłach

Na powitanie śpieszy.
Pod Bazarem chrzęst kroków i śpiew

Wielotysięcznej rzeszy.”
 

(Ewa Najwer 
„Tryptyk powstańczy 1918-1919” 
- fragm. w: Józef Ratajczak  
„Krople wrzącej krwi”...s. 159)
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IX. 16 lutego 1919 roku  
– rozejm w Trewirze
przedłużający rozejm Niemiec z 
państwami Ententy, spowodował 
stopniowy spadek napięcia na polach 
walki. Układ ten obejmując także li-
nię frontu w Wielkopolsce spowo-
dował, że armia powstańcza została 
uznana za wojsko sprzymierzone.
Mimo to stan zagrożenia i lokal-
ne walki, szczególnie pod Rynarze-
wem, nad Notecią, pod Chodzieżą, 
Bydgoszczą utrzymuje się aż do podpisa-
nia 28 czerwca 1919 roku traktatu pokojowe-
go w Wersalu.

X. Traktat Pokojowy  
w Wersalu
28 czerwca 1919 r. podjęte 
w Wersalu decyzje przyzna-
ły Polsce obszar wyzwolony 
przez powstańców, łącznie z 
miastami (nie wyzwolony-
mi) takimi jak: Bydgoszcz, Leszno i 
Rawicz, Zbąszyń, a także część Pomorza. Po-
stanowienia traktatu wersalskiego weszły w 
życie dopiero 10 stycznia 1920 roku. Na ich 
mocy oddziały z Wielkopolski przejęły pozo-
stające w rękach niemieckich przyznane Pol-
sce fragmenty Wielkopolski i Pomorza. Front 
wielkopolski został ostatecznie zlikwido-
wany 8 marca 1920 roku.

W Armii Wielkopolskiej, włączonej 28 sierp-
nia 1919 roku rozkazem dziennym nr 216 Na-
czelnego dowództwa Wojska Polskiego w 
skład Wojska Wielkopolskiego, służyło 
ponad 100 tysięcy żołnierzy i oficerów, 
z których w powstaniu poległo 1700. 
Stworzenie tak licznej armii było wy-

razem ogrom-
nego patrioty-
zmu, sprawności 
organizacyjnej i 
ofiarności Wiel-

kopolan. Doborowe poznańskie jednostki 
okazały się później najbardziej zintegrowaną 
i zdyscyplinowaną częścią Wojska Polskiego, 
czego dowiodły w walkach z Ukraińcami i w 
wojnie z bolszewikami 1919 – 1920 roku.
Dawni powstańcy wielkopolscy wzięli licz-
ny udział w akcji plebiscytowej i powstaniach 
śląskich 1919-1921 roku.

Dwadzieścia lat później, we wrześniu 1939 
roku, „Armia Poznań” – złożona w większo-
ści z oddziałów o powstańczym rodowodzie 
– znowu stanęła do walki broniąc niepodle-
głości Polski przed hitlerowskim najeźdźcą, 
dając dowód męstwa, ofiarności i bezgranicz-
nego poświęcenia Ojczyźnie.

W dniu 24 marca 2005 roku, w wieku 106 lat, 
zmarł ostatni Powstaniec Wielkopolski, po-
rucznik Jan Rzepa.

Oprac.: D. Potrawiak

Ý ze zbiorów Władysława Sklepika

Û Podzial opanowanego terytorium na okregi wojskowe  
w styczniu 1919 r.

Autorzy Traktatu Wersalskiego:  
George Dawid Lyoyd – premier 

Wielkiej Brytanii,  
Thomas Woodrow Wilson – prezydent 

Stanów Zjednoczonych,  
Georges Clemenceau – premier Francji

Wielka Czwórka – Orlando, Lyoyd George, Clemenceau i Wilson

„W śmiertelny bój z Niemcami,
W zwycięski, krwawy bój

Rzucił się w krąg miastami
Powstańców polskich rój...

Z Poznania hasło pada:
Za wolność! W bój! - Za broń!

W ulicach kanonada...
Grzmią krzyki: Niemców goń!

I żołnierz, harcerz, sokół
Wraz biegną w ognia grad...

I w ciągu nocy wokół
Znikł Niemca w mieście ślad.
Już wolne Poznań, Września
I Gniezno - Chrobrych gród,

Jarocin, Ostrów, Pleszew...
W moc rośnie zbrojny lud”.

(Leon Bochenek  
„O cześć Powstańcom, sława!..”  

– fragm. w: Józef Ratajczak  
„Krople wrzącej krwi”... s. 131)

Fragmenty układu o przedłużeniu rozejmu  
– Trewir 16 lutego 1919 

„(...) Niemcy powinni niezwłocznie zaprzestać 
wszelkich działań ofensywnych przeciwko Polakom w 
Poznańskiem i we wszystkich innych okręgach. W tym 
celu zabrania się wojskom niemieckim przekraczania 

następującej linii: dawna granica Prus Wschodnich 
i Prus Zachodnich z Rosją aż do Dąbrowy Biskupiej, 
następnie zaczynając od tego punktu linii na zachód 

od Dąbrowy Biskupiej, na zachód od Nowej Wsi 
Wielkiej, na południe od Brzozy, na północ od Szubina, 

na północ od Kcyni, na południe od Szamocina, na 
południe od Chodzieży, na północ od Czarnkowa, na 

zachód od Miał, na zachód od Międzychodu, na zachód 
od Zbąszynia, na zachód od Wolsztyna, na północ 
od Leszna, na północ od Rawicza, na południe od 

Krotoszyna, na zachód od Odolanowa, na zachód od 
Ostrzeszowa, na północ od Wieruszowa, a następnie aż 

do granicy śląskiej.”

„Sprawy polskie na konferencji pokojowej  
w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały”  

T. 1. Warszawa 1965, s. 385.
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SYNOWIE ROKIETNICKIEJ ZIEMI
„Nikt im iść nie kazał…poszli – bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk…
Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli,
Za co idą walczyć, komu płacić dług.” 1

„Na drugi dzień po wybuchu rewolucji w ar-
mii niemieckiej p. Leon Pluciński, ziemianin 
ze Swadzimia (...), zwołał zebranie obywate-
li powiatu (zachodnio-poznańskiego red.) na 
dzień 12 listopada 1918 roku do Poznania, do 
swojego prywatnego mieszkania”.2

Jego celem było przeprowadzenie wyborów 
do Powiatowej Rady Ludowej – ogniwa Na-
czelnej Rady Ludowej w terenie. W jej skład, 
obok pięciu innych wchodził okręg Rokiet-
nicki, do którego wybrani zostali:

1. p. Maciej Koczorowski z Pamiątkowa,
2. p. hr Szołderski zŻydowa,
3. p. Ludwik Nowak z Mrowina,
4. p. Cieślak z Krzyszkowa
5. p. Grześkowiak z Cerekwicy,
6. p. Jan Maćkowiak z Soboty.

Za swe główne zadanie Powiatowa Rada Lu-
dowa uznała przygotowanie się do przejęcia 
władzy w powiecie z rąk niemieckich oraz 
zorganizowanie Straży Ludowej, aby była, 
jak polecił Pan Leon Pluciński, wybrany Pre-
zesem Powiatowej Rady Ludowej, „gotowa 
na każde zawołanie”. 3

Organizacja Straży Ludowej w powiecie za-
chodnio-poznańskim, na której czele stał 
Naczelnik Straży Ludowej Powiatu, odbywa-
ła się następująco: podzielono jego teren na 
pięć okręgów i miasto Stęszew. Na czele każ-
dego okręgu, podzielonego z kolei na wsie, 
stał komendant. Na czele każdej wsi zaś – ko-
mendant wsi, mający swoją drużynę Straży 
Ludowej. Na komendanta okręgu Rokietni-
ckiego wyznaczony został p. Maciej Koczo-
rowski właściciel majątku Pamiątkowo i p. 
hr. Szołderski, właściciel majątku Żydowo.
Z materiałów źródłowych 
wynika, że do 25 listopa-
da 1918 roku Straż Ludo-
wa została zorganizowana 
w każdej wsi, mając do dys-
pozycji po kilku członków 
gotowych na każde zawo-
łanie i przeprowadzając re-
gularne zbiórki i ćwiczenia. 

Ludwik Nowak z Mrowina  
i Maciej Koczorowski z Pamiątkowa 

członkowie Powiatowej Rady Ludowej

Naczelnikiem Straży Ludowej na powiat za-
chodnio-poznański został p. Andrzej Kopa z 
Trzcielina, którego staraniem udało się wy-
posażyć podległe mu okręgi w broń i amuni-
cję, tak że „kiedy nastał ów pamiętny dzień 
27 grudnia 1918 roku, można było poważny 
oddział wystawić”4.
Rankiem 28 grudnia 1918 roku przyszedł roz-
kaz gromadzenia wojska. Natychmiast wyda-
no telefonicznie i przez umyślnych posłańców 
rozkaz do poszczególnych okręgów, aby prze-
prowadzić zbiórkę Straży Ludowej i ochotni-
ków. Do godziny dziewiątej wieczorem tego 
dnia 100 ochotników przybyło do Dopiewa. 
Brak odpowiedniej liczby karabinów i amuni-
cji spowodował, że starszych i poniżej 18-tego 
roku życia odesłano do domu z poleceniem 
gotowości na każde zawołanie. Ostatecznie 
stworzony oddział liczył 600 osób.

Pytanie o powody jakimi kierowali się 
nasi przodkowie idący walczyć o przyna-
leżność prastarych piastowskich ziem do 
państwa polskiego, zwłaszcza po tym jak 
decyzją wielkich mocarstw podczas rozej-
mu w Compiegne 11 listopada 1928 roku, 
nadal wchodzić miały one w skład Nie-
miec, jest bezzasadne. Miłość do Ojczy-
zny, przekazywana z pokolenia na po-
kolenie i praca, której podstawowym 
celem było podtrzymywanie niepodle-
głościowych tradycji i przygotowywanie 
się do walki o odzyskanie prawa przyna-
leżności do państwa polskiego, była in-
stynktowna, bezwarunkowa, intuicyjna 
– naturalna. Kiedy więc nastał stosowny 
moment, pielęgnowana i podsycana cią-
gle nadzieja, kierowała postępowaniem 
gotowych do walki Wielkopolan, także 
mieszkańców Rokietnickiej Ziemi.



„Zapał i zrozumienie sprawy było tak wiel-
kie, że kiedy nazajutrz oddziałowi wyjaśnio-
no, że idziemy walczyć za Ojczyznę naszą, bez 
żadnych upewnień czy rodziny po poległych 
lub inwalidzi otrzymają zapomogę, że na to 
w żadnym razie liczyć nie możemy i jeżeli kto 
na to liczy, niech lepiej wróci do domu; dwóch 
czy trzech tylko wróciło. Pozostali szli walczyć 
za swą Ojczyznę z odwagą i wiarą w sercu, 
że zwyciężą. Tacy byli ci powstańcy (podkr.
red.)” 5.
 
Oddział zorganizowano według okręgów w 
pięć kompanii, a powstańcom wyjaśniono, 
że są żołnierzami Rzeczypospolitej i podlega-
ja przepisom wojskowym. Na czele oddziału, 
który otrzymał nazwę: „Oddział wojskowy po-
wiatu zachodnio-poznańskiego”stanął p. An-
drzej Kopa z Trzcielina. Miejscem zakwate-
rowania zaś było Dopiewo. Drugą kompanię 
oddziału tworzył okręg Rokietnicko-Tar-
nowski z dowódcą p. Zygmuntem Pluciń-

skim z Lusówka. Stawi-
li się do niego mi.in p. 
Maciej Koczorowski z 
Pamiątkowa i hr. Szoł-
derski z Żydowa. 
Początkowo oddział po-
wiatu zachodnio-po-
znańskiego decyzją do-
wództwa powstania 
wielkopolskiego nie brał 
udziału w bezpośrednich 

walkach tworząc rezerwę. Dopiero 5 stycz-
nia 1919 roku część oddziału wzięła udział w 
walkach o lotnisko Ławica, druga w walkach 
pod Wolsztynem, a trzecia pod Zbąszyniem. 
Właśnie pod Zbąszyniem walczyła kompa-
nia, w skład której wchodził okręg Rokiet-
nicko-Tarnowski pod dowództwem Zyg-
munta Plucińskiego.

Po tych potyczkach oddział powiatu zachod-
nio-poznańskiego liczący 500 żołnierzy do-
zbrojono (m.in. 6 karabinów c.k.m.) i prze-
formowano w 3 kompanie piechoty. W dniu 
9 stycznia 1919 roku w kościele w Konarze-
wie na uroczystym nabożeństwie została 
złożona przysięga na sztandar, który ofia-
rowała oddziałowi p. Zygmuntowa Plu-
cińska z Lusówka. Został on poźniej złożo-
ny przez Zygmunta Plucińskiego do Muzeum 
Wielkopolski. Sam sztandar niestety zginął, a 
jego drzewce znajdują się w Muzeum Wojsko-
wym w Poznaniu.

Û
Towarzystwo Powstańców 
i Wojaków w Pamiątkowie

Ü
Drugi rząd pierwszy od 

flagi na prawo - Stanisław 
Chmielarz z drugiej strony 

od flagi - Józef Stróżyk 
i Wincenty Stróżyk
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Û ze zbiorów Władysława Sklepika

„Wszystkim Tym, którym w sercach
Nie wygasła miłość Ojczyzny -

Wszystkim Tym, co nie dali się zwieść -
Tym - co odnieśli krwawe blizny -

I tym - co polegli... Cześć!
Tym - co chwycili za broń -

Tym - co nie stracili nadziei -
Tym - co szli i walczyli - jak lew -
Tym - co ranami okryci pomarli -

Tym - co byli jak gniew boży
I Tym - których dumna postawa

We wrogach budziła strach.
...Cześć i  Sława!”

 
(Bolesław Karpiński „Cześć i Sława”  

- fragm. w: Józef Ratajczak  
„Krople wrzącej krwi”... s. 103)

++ Już lipa roztula
Już lipa roztula słoneczny swój puch,  

a dalej tam z ula na pracę na ruch !
A dalej tam z ula, na pole, na znój.

Ref. Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój, 
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój.

Ta stara pasieka na plon czeka nasz,  
my lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz,

My lecim od wieka i trud niesiem swój.
Ref. Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój, 

Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój.
I brzęczy i radzi złocisty nasz wiec,  

jak bożej czeladzi pracować, jak lec,
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść bój.

Ref. Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój, 
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój.

Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,  
gdy z lipy ojczystej żar bierze i moc,

Moc życia, żar czynu, na mir i na bój.
Ref. Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój, 

Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój.

1 Słoński Edward, „A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć”;
2 Muzeum Powstańców Wielkopolskich i ich Dowódców w Lu-

sowie – materiały pt.: „Udział Powiatu Zachodnio-Poznań-
skiego w Powstaniu Wielkopolskim z lat 1918 – 1919”;

3 tamże, s..3;
4 tamże, s. 4;
5 tamże, s. 6;
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Kim byli?

„Jan Bocian był jednym z dziesięciorga dzie-
ci moich dziadków mieszkających w Pamiąt-
kowie, przy ul. Szamotulskiej. Mój ojciec, 7 
lat młodszy brat Jana, jako 12 letni chłopak, 
doskonale pamiętał chwile pożegnania brata 
z rodziną i w sprzyjających okolicznościach 
wspominał o tym.
Jan miał 19 lat. Postanowił wziąć udział w Po-
wstaniu. Rodzice niezbyt przychylnie ustosun-
kowali się do Jego decyzji, ale On był pełen za-
pału i otymizmu. Przekonał Ich, że Powstanie 
szybko się skończy i nie miną dwa tygodnie, a 
On wróci do domu (...), ale już w pierwszych 
dniach Powstania Rodzice Janka otrzymali 
informację o śmierci syna. Ojciec Janka końmi 
pojechał do Poznania i przywiózł zwłoki syna 
w trumnie. 
Janek nie doczekał upragnionej wolności – 
zginął za Ojczyznę.
Chwała mu za to.

P.S. W 1939 roku mój ojciec (Antoni Bocian) 
zamalował napis na płycie pomnika w oba-
wie przed Niemcami, aby nie prowokować do 
świadomego zniszczenia. Być może fakt ten 
sprawił, że pomnik przetrwał II Wojnę Świa-
tową.”

Barbara Maluska 
z domu Bocian.

BOCIAN Jan (1895-1919) brał udział w wal-
kach powstańczych w składzie batalionu po-
znańskiego ppor. Stanisława Śliwińskiego w 

Pamięci Józefa Grzesiaka i Jana Bociana Poległych w walkach 
o Niepodległość w r. 1919 – Wdzięczni Rodacy”
Na Starym Cmentarzu w Cerekwicy, w centralnej jego części, znajduje się 
pomnik wystawiony nad mogiłą pochowanych tu w 1919 roku dwóch po-
wstańców wielkopolskich.

Pośmiertnie odznaczony krzyżem za boha-
terską śmierć na polu chwały 12.01.1919. Ko-
mitet Krzyża i Medalu Niepodległości 24/26 
168 przyznał Krzyż Niepodległości na posie-
dzeniu w dniu 12 czerwca 1938r. Prot. pos. Nr 
129 str.140. Odznaczenie przyznano zarzą-
dzeniem Prezydenta Rzplitej z dnia 27 czerw-
ca 1938r. i ogłoszono w Monitorze Polskim nr 
177 z dnia 05.08.1938 r. poz. 323, s.2. CAW, 
akta odznaczeniowe KN ...; Akta parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy; 
T. Jabłoński, Lista strat Powstania Wielkopol-
skiego, Warszawa 1936, s.7; Mogiły Powstań-
ców Wielkopolskich poległych i zmarłych w 
czasie walk powstańczych(Stan badań nad 
grobownictwem Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 na koniec 2002 roku). Pod red. Z. 
Kościańskiego, Z. Wartela. Poznań 2002, s.4, 
58; Zachowane mogiły powstańców wielko-
polskich poległych i zmarłych w czasie walk 
powstańczych 191 8/1919. Poznań 2003, s. 34   
Autor: Anita Płachetka

Û List z frontu  
od Bociana

Jan Bocian

stopniu szeregowca. 
Urodził się 11 sierp-
nia 1895 w Pamiąt-
kowie w powiecie 
szamotulskim, syn 
rolników z Pamiąt-
kowa Franciszka i 
Franciszki z domu 
Mąkowskiej. Prawdo-
podobnie ukończył Szkołę Podstawową w Pa-
miątkowie, po której rozpoczął pracę w gospo-
darstwie rodzinnym. Potem służył w wojsku 
niemieckim jako poborowy. Pochodził z wie-
lodzietnej rodziny, (dwoje dzieci zmarło, po-
zostałe rodzeństwo: Stanisława ur.1889, We-
ronika ur.1891, Marcin ur. 1899, Franciszek ur. 
1904, Antoni ur. 1906, Agnieszka ?, Stanisław 
? — zginął 1.09.1939 r. w czasie bombardowa-
nia na Ławicy, pochowany na Cytadeli, Anto-
nina?, Władysław ?). Walczył na froncie pół-
nocnym Powstania Wielkopolskiego; w boju o 
Szubin 11 stycznia 1919 roku atakował umoc-
nione punkty w mieście. Zmarł z ran 12 stycz-
nia 1919 roku pod Szubinem.
Zwłoki Jana Bociana pochowane są w Cere-
kwicy (gmina Rokietnica), na starym cmen-
tarzu. Akt zgonu znajduje się w księgach pa-
rafialnych parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Cerekwicy. Z Szubina zwłoki zo-
stały przywiezione do Cerekwicy przez brata 
Franciszka i jego zięcia Józefa Borowiaka, ten 
wpisany jest, jako zgłaszający zgon, w akta 
kościelne.
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Józef Grzesiak – bogata dokumentacja fotograficzna nie-
stety nie rekompensuje bardzo szczupłych danych źród-
łowych na jego temat. Udało się ustalić, że był pluto-
nowym I kompanii I Wielkopolskiego Batalionu 
Saperów. Poległ 18 lutego 1919 roku pod Rynarze-
wem, pow. Szubin. 

„1919 marzec 10, Poznań. – Z rozkazu dzien-
nego Nr 65 Dowództwa Głównego w sprawie 
zdobycia niemieckiego pociągu pancernego.
Przy zdobyciu pancernego dnia 17 lutego 
br. Odznaczyli się saperzy I. baonu sape-
rów wielkopolskich:
1. Plut. Grzesiak Józef – zabity (podreśle-

nie – red)
2. Szereg. Banaszak Stanisław – zabity
3. St. Żołnierz Murawski Marian – ranny,
4. Szereg. Horyszczak Jakub – ranny,
5. Szereg Sroka Stefan – ranny,
6. Szereg. Gryl Feliks – ranny,” 

Pomnik poswiecony 
pamięci poległych 

18 lutego 1919 r 
w Rynarzewie

„27 grudnia
nad sennym Poznaniem

chwiał się mglisto i blado
zimowym świtaniem

- aż w tłum serc
niespokojnych,

domów masę szarą
strzelił

biało-czerwoną symfonią sztandarów. (...)
Rozdygotanym sercom
Do grzmiącego wtóru

Huknął w drżących ulicach
Pierwszy strzał -

Jak piorun.
I tocząc się po mieście

Potęgą fatalną
Jeden strzał huczał salwą

I wybuchał salwą.
A już leciał przez Poznań

Wolności huragan,
Rozdudnił się tętentem

Serc do boju rwących
- próg każdy był bastionem,

a fortecą stragan.”

(Marian Włoszkiewicz  „Wiersz dla  
Poznania” - fragm. w: Józef Ratajczak  

„Krople wrzącej krwi”... s. 27-28)

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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Redakcja „Rokickich Wiadomości” zwróciła 
się do swoich czytelników z prośbą o nadsy-
łanie pamiątek dotyczących Powstania Wiel-
kopolskiego. Oto historia pewnej korespon-
dencji, która pozwala domniemywać, że na 
Starym Cmentarzu w Cerkwicy znajduje się 
mogiła jeszcze jednego powstańca - Marci-
na Rzepki, robotnika rolnego z Napachania, 
syna Franciszka Rzepki i Katarzyny Rzepki z 
domu Idaś. Zmarł 3 lipca 1925 roku w Napa-
chaniu, w wieku 30 lat, a jego zgon zgłosiła 
żona Władysława, z domu także Rzepka.

Wysłano:  �� maja �008 17:4�
Do:  urzad@rokietnica.pl
Temat: FW: powstanie wielkopolskie - Pani Potrawiak
Załączniki: skanujOOl 7.jpg; skanujOOl 8.jpg;  

skanujOOl �.jpg

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w 
załącznikach przesyłam zdjęcia i krzyż (obie 
strony). Na krzyżu jest widoczny numer. 
Z przekazów rodzinnych wiem, że Marcin 
Rzepka brał udział w Powstaniu Wielko-
polskim i za udział w nim otrzymał pokaza-
ny krzyż (oryginał jest w posiadaniu rodzi-
ny). Jest pochowany w Cerekwicy na starym 
cmentarzu. Nie znamy daty jego urodzin.(…). 
Będę wdzięczna za pomoc  w ustaleniu auten-
tyczności odznaczenia. 

Z poważaniem
Bogusława Rzepka

Dnia 6-06-�008 o godz. 15:59 Danuta Potrawiak napisał(a):
Witam Pana bardzo serdecznie,
Obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego w Rokietnicy angażują coraz więcej 
osób do poszukiwania pamiątek po powstań-
cach wielkopolskich wśród swoich najbliż-
szych. Zwróciła się do mnie o pomoc Pani 
Bogusława Rzepka. Jej przodek Marcin 
Rzepka, brał udział w Powstaniu Wielko-

polskim. Zmarł w wieku 30 lat 3 lipca 1925 
roku w Napachaniu i został pochowany na 
Cmentarzu w Cerekwicy, na którym znajdu-
ją się także mogiły dwóch innych powstanców. 
Rodzina jest w posiadaniu odznaczenia, 
które otrzymał Marcin Rzepka za udział w 
Powstaniu, nie wie jednak czy jest ono au-
tentyczne.
Zwracam się więc do Pana z wielką prośbą o 
pomoc w ustaleniu danych na temat tego od-
znaczenia  i przesyłam jego fotografię.

Łączę pozdrowienia,
Danuta Potrawiak Referat Organizacyjny 

i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Od: EligiuszTomkowiak
Do: „Danuta Potrawiak”
Wysłano: 7 czerwca �008 1�:18
Temat: Odp: Rokietnica nowa mogiła na cmentarzu 

w Cerekwicy

Szanowna Pani!
Krzyż Walecznych - bo tak nazywa się to od-
znaczenie - jest oryginalny. Był nadawany 
za zasługi bojowe na polu wałki, m.in. za Po-
wstanie Wielkopolskie 1918-1919 oraz za woj-
nę 1920 r z Rosjanami.
Zdjęcie (trochę mało czytelne) przed-
stawia żołnierzy 1 i 3 pułku artyle-
rii polowej wielkopolskiej. Myślę, że 
jest to pierwsza połowa 1919 r. (przed 
czerwcem 1919) gdzieś na froncie wiel-
kopolskim (może Front Północny?).

Pozdrawiam,
Eligiusz Tomkowiak 

(Eligiusz Tomkowiak jest wiceprezesem To-
warzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskie-
go, historykiem wojskowości – przypis – redak-
cja RW.)

Tajemniczy stangret prowdzący zaprzęg konny 
wiozący Ignacego Paderewskiego z dworca głównego do Bazaru – 26.12.1918 r.

Rokickie Wiadomości – Grudzień �008

++ Siwy konik siwy

Siwy konik siwy, czerwona uzdeczka, 
Spodobała mi się,  

spodobała mi się poznańska dzieweczka.

Nie tak ta dzieweczka, jako ten jej wieniec, 
Com ją odprowadził,  

com ją odprowadził za biały gościniec.

Za biały gościniec, za zieloną łączkę, 
Podajże mi dziewczę, podajże mi dziewczę 

ostatni raz rączkę.

Rączkę mu podała, trzy razy omdlała, 
Lepiej żebym była,  

lepiej żebym była kochania nie znała.

Bo kochanie gorsze, niżeli więzienie, 
Z więzienia wyjść może, z więzienia wyjść 

może, kochania broń Boże.

Kto kochania nie zna, od Boga szczęśliwy, 
Ma nockę spokojną, ma nockę spokojną,  

dzionek nietęskliwy.

Kochanie, kochanie, co kochanie może, 
Bo ja za kochanie,  

bo ja za kochanie siedział trzy dni w kozie.

Siedział trzy dni w kozie, a cztery w areszcie, 
A jak mnie wypuszczą,  

a jak mnie wypuszczą, kochał będę jeszcze.

Dworzec kolejowy w Poznaniu

Ze wspomnień o pobycie  
Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.
„Dziadek mój Franciszek Bujny (1873 – 
1959) był przed laty stangretem w majątku 
hrabiego Koczorowskiego w Pamiątkowie.
Z jego dawnych wspomnień wynika, że to on 
właśnie w grudniu 1918 r. dostąpił zaszczy-
tu przewiezienia z Dworca Głównego w Po-
znaniu do hotelu „Bazar” wybitnego polity-
ka i pianistę Ignacego Paderewskiego wraz 
z małżonką. 
Bogato zdobiona kareta zaprzężona była 
w czwórkę siwych, prawie białych koni (kare-
ty i koni użyczył hr. Koczorowski). Kierowanie 
takim zaprzęgiem było nie lada wyczynem, 

wymagało bowiem odpowiedniego sterowa-
nia osobnymi dla każdego konia lejcami, ma-
jącymi swe zakończenie na palcach obu rąk. 
Powagi całości dodawał cylinder na głowie.
Uwiarygodnieniem tego zdarzenia jest zacho-
wana do dziś fotografia, która kiedyś wśród 
rzędu innych zdobiła ściany pałacu dziedzi-
ca w Pamiątkowie, a która także wielokrotnie 
prezentowana była w telewizji z okazji rocz-
nicy tego historycznego dla poznaniaków wy-
darzenia.”

Zenona Maćkowiak
Z domu Bujna

Pamiątkowo, ul. Szkolna 21

Marcin Rzepka – powstaniec wielkopolski, robotnik rolny z Napachania.  
Czy jego grób znajduje się na Starym Cmentarzu w Cerekwicy?
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Powstańcy Wielkopolscy spoczywający na cmentarzu  
grzebalnym w Cerekwicy – ze wspomnień mieszkańców

Jan Maternik – ur. 20.12.1888, zmarł 13.07.1945 r. – mieszkaniec Rokietnicy.

Władysław Sklepik – ur.: 1.10.1894, zmarł 
28.11.1976 r. – mieszkaniec Mrowina.

Stanisław Chmielarz – ur.: 28.03.1899, zmarł 
06.04.1975 r. „Naukę w zawodzie zdobywał w Pnie-
wach, jako mistrz kowal-
stwa u Pana Bogajewi-
cza. I również w tym 
zakładzie pracował 
do 30.03.1927 r. Od 
1.04.1927 r. prze-
niósł się do Cere-
kwicy i pracował w 
majątku u właścicie-
la Rymana. W roku 
1957 zamieszkał w 
Mrowinie i został 
tam już do śmierci. 
Pracował tam jako ko-
wal w zakładzie karnym 
w Mrowinie.”

Władysław Sklepik - od lewej

Stanisław Chmielarz

Stanisław Wojciechowski  
– zmarł 14.07.1919 r.

pierwszy z prawej  
- Stanisław Wojciechowski

++ Pamiętne dawne Lechity

Pamiętne dawne Lechity,  
żyły męstwem i cnotą,

wolność kochaną i złotą,  
nad wszystkie kładły zaszczyty
Bo w cnotliwym zawsze łonie,  

do wolności ogień płonie,
Do wolności ogień płonie,  
do wolności ogień płonie.

Rycerstwo w zbroi sypiało,  
trąbką zbudzone do chwały,

Lasy przebyło i skały,  
za bóstwem swoim, za chwałą.

Bo gdy zbroja chwałę daje,  
stal się lekkim skrzydłem staje,
Stal się lekkim skrzydłem staje,  
stal się lekkim skrzydłem staje.

A wrogom bronią zabraną,  
młodzież tęskniąca do sławy,

W czasie swych ojców wyprawy,  
ćwiczyła dłoń młodocianą.

Męski zapał ssała z mlekiem,  
w męską siłę rosła z wiekiem,

W męską siłę rosła z wiekiem,  
w męska siłę rosła z wiekiem.

Antoni Najderek  
– ur.: 20.06.1900 r., zmarł 
22.03.1962 r. w Rokietnicy. 
Ojciec – Stanisław Najderek, 
pracownik rolny. Matka – 
Marianna zd. Poprawska.

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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Przez długie lata o powstaniu wielkopolskim 
pamiętano tylko w naszym regionie. Podczas 
hucznie obchodzonych kolejnych rocznic od-
zyskania przez Polskę niepodległości zdawa-
no się nie pamiętać, że dzięki niemu w skład 
odrodzonego państwa polskiego weszły zie-
mie zachodnie, na których narodziła się 10 
wieków temu nasza państwowość, i których 
potencjał miał bardzo istotny wpływ na kon-
dycję gospodarczą oraz polityczną i kultural-
ną spuściznę II Rzeczypospolitej, a także na 
przetrwanie narodowego ducha w trudnych 
czasach powojennych. 
Już w okresie międzywojennym oddanie na-
leżnej czci powstańcom wielkopolskim na-

potykało na liczne przeszkody spo-
wodowane polemiką polityczną 

dwóch przeciwstawnych 

sobie obozów politycznych – narodowej de-
mokracji i obozu piłsudczykowskiego. W 
okresie powojennym na krótko zaczęto do-
strzegać znaczenia powstania wielkopolskie-

go, wygodnego to wytłumaczenia 
powrotu ludowego państwa pol-
skiego na prastare piastowskie zie-
mie zachodnie (tzw. ideologia pia-
stowska), w zamian za rezygnację z 
kresów wschodnich. Od 1948 roku 
wraz z pogłębiającymi się proce-
sami stalinizacji i wzrostu zależ-
ności od Związku Radzieckiego, o 
powstaniu wielkopolskim nie moż-
na było mówić - propagowanie po-

staw narodowych i niepodległościowych było 
zakazane. Dopiero zmiany 1956 roku, zapo-
czątkowane kolejnym poznańskim powsta-
niem z 28 czerwca tego roku, zmieniły kli-
mat wokół powstania wielkopolskiego. I choć 
traktowano je bardzo instrumentalnie zali-
czając do „chlubnych tradycji walk ludu pol-
skiego o społeczne i narodowe wyzwolenie”  i 
wykorzystywano na rzecz krytyki „rewizjo-
nistycznej” polityki RFN, podkreślając jego 
„plebejski rodowód”, którego tylko za sprawą 
prawicowych przywódców nie udało się prze-
kuć w rewolucję społeczną, to o powstańcach 
wielkopolskich wreszcie można było mówić, 
a nawet budować im okazałe pomniki.

ZAPOMNIANE  POWSTANIE?

Dobosz Powstania Wielkopolskiego – usta-
nowiona przez Zarząd Główny Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego w dniu 

16 grudnia 1996 roku Nagroda 
Honorowa, przyznawana oso-

bom i instytucjom, które w 
sposób szczególny zasłużyły 
się w upowszechnianiu wie-
dzy i tradycji Powstania Wiel-

kopolskiego 1918/1919r. 
Statuetka wykonana 

na wzór części Po-
mnika Dobosza w 
Śremie, pochodzą-
cego z 1925 roku. 

Jako pierwszy zo-
stał nią uhonoro-
wany prof. Antoni 
Czubiński, historyk 
Uniwersytetu im, 

Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, autor wielu 
książek i opracowań 
na temat powstania 
wielkopolskiego.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielko-
polskiego - powstało 30 stycznia 1989 roku, 
w odpowiedzi na potrzeby społeczne i oczeki-
wania żyjących wówczas powstańców wielko-
polskich. Ogółem do Towarzystwa należy po-
nad 1600 członków skupionych w 63 kołach. 

Towarzystwo zajmuje się krzewieniem wie-
dzy i kultywowaniem pamięci o Powstaniu 
Wielkopolskim, popularyzowaniem wśród 
młodego pokolenia Polaków wartości, któ-
re przyświecały bohaterskim czynom i życiu 
powstańców poprzez działalność naukowo-

badawczą organizowanie prelekcji, wystaw, 
konkursów, odczytów, uroczystości, współ-
pracę ze szkołami, harcerzami.

Zarząd Główny Prezes Stefan Barłóg
61-487 Poznań, ul. Rolna 51

tel. (061) 857 33 85.

Eligiusz A. Tomkowiak 
(ur. 1958) – historyk woj-
skowości. Jest członkiem 
Oddziału Poznańskiego 
Stowarzyszenia Miłośni-
ków Dawnej Broni i Barwy, 
Klubu Miłośników Daw-
nych Militariów Polskich 
w Warszawie, wicepreze-
sem Towarzystwa Pamię-
ci Powstania Wielkopol-
skiego. Od trzydziestu lat 
zbiera wszystko, co zwią-
zane jest z dziejami Wojska 
Polskiego od Insurekcji Kościuszkow-
skiej po czasy współczesne. Kolekcjonuje 
ordery, odznaczenia, odznaki, medale, 
dokumenty, fotografie, mundury, czę-
ści oporządzenia i uzbrojenia. Jest au-
torem ponad 80 publikacji z zakresu 
historii wojskowości, współautorem 4 
tomów słownika biograficznego „Kawale-
rowie Virtuti Militari 1792-1945” i „Słownika 
biograficznego powstania wielkopolskiego”. 
Autor ponad trzydziestu wystaw, referatów i 

odczytów, założy-
ciel prywatnego muzeum ”Ga-
binet Pamiątek Historycznych” 
w Dopiewie.
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Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk 
Niepodległościowych. Mieści się w na Starym Rynku w Poznaniu w budynku staromiejskiego 
Odwachu. Stała ekspozycja poświęcona dziejom Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. Mu-
zeum gromadzi pamiątki, dokumenty, fotografie, militaria, grafiki, obrazy, publikacje, prasę, 
fotografie, zdjęcia filmowe dokumentujące tradycję niepodległościową Wielkopolski od I pol. 
XIX w. Poprzez Powstanie Wielkopolskie do końca dwudziestolecia międzywojennego. Muze-
um czynne jest codziennie oprócz poniedziałków godzinach 10.00-17.00, w środy w g. 10.00-
18.00, w soboty i w niedziele w g. 10.00-15.00.

Wielkopolski Krzyż Powstańczy – 
ustanowiony dekretem Rady Państwa 
w dniu 1 lutego 1957 roku w celu nagro-
dzenia zasług uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918 – 1919. Odznaczo-
no nim ponad 22 tysiące osób. Z dniem 8 
maja 1999 nadawanie Krzyża uznano za 
zakończone. W latach 70-tych, nawiązu-
jąc do tradycji sprzed 1939 roku wobec 
kombatantów powstania styczniowego, 
nadano żywym powstańcom wielkopol-
skim stopnie oficerskie.

Krzyż Niepodległości i Medal Niepodle-
głości – polskie wojskowe odznaczenia pań-
stwowe okresu międzywojennego ustanowio-
ne rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 

października 1930 dla uho-
norowania osób zasłużonych 
w walkach o niepodległość 
Polski przed I Wojną świa-
tową, podczas jej trwa-
nia, w latach 1918-1921, 
z wyjątkiem wojny pol-
sko-rosyjskiej na obsza-
rze Polski.
Odznaczenie posiadało 
trzy klasy:
l Krzyż Niepodległości 
z Mieczami 

l Krzyż Niepodległości 
l Medal Niepodległości. 
W latach 1930 – 1938 nadano:
Krzyż Niepodległości z Miecza-
mi – 1816 osobom, w tym 323 
razy pośmiertnie 
Krzyż Niepodległości – 35 258 
osobom, w tym 7917 razy po-
śmiertnie 
Medal Niepodległości – 51 735, 
w tym 3019 razy pośmiertnie 
Odznaką Krzyża Niepodległo-

Krzyż Niepodległości z Mieczami

Baretka

Wielkopolski Krzyż Powstańczy

ści jest krzyż równoramienny wykonany z brązu pozłacany i ema-
liowany o wymiarach 42 x 42 mm. Ramiona krzyża mają przekrój 
spłaszczonego ośmioboku, rozszerzonego na krawędziach, są złą-
czone pośrodku kwadratową tarczą. Na awersie ramiona krzyża są 
pokryte czarną emalią, przedzieloną paskiem złoconym, na któ-
rym, na ramionach poziomych, jest wybity napis: BOJOWNIKOM 
– NIEPODLEGŁOŚCI. W tarczy środkowej jest umieszczony styli-
zowany orzeł, wykonany na zasadzie wklęsłego reliefu. Na rewersie 
cała powierzchnia krzyża jest złocona.
Odznaką Krzyża Niepodległości z Mieczami jest taki sam krzyż z 
tym, że między krzyżem a wstążką są umieszczone dwa skrzyżowa-
ne, złocone miecze, połączone ażurowym ornamentem.
W kolejności polskich odznaczeń, Krzyż Niepodległości zajmował 
miejsce przed Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (II 
klasy), a Medal Niepodległości przed Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krzyż Niepodległości

Medal Niepodległości

„Tylko w ciemne nocki, kiedy po ugorze
szedł spod czarnych borów głuchy armat huk,

ktoś się cicho modlił w murowanym dworze,
ktoś w bielonej izbie głową bił o próg.

A gdy do Warszawy, do samej Warszawy
dojść we krwi i ranach pozwolił im Bóg,

witał ich milczeniem tłum zawsze ciekawy,
milcząc deptał serca rzucone na bruk.” 

W tomiku Edwarda Słońskiego  
Ta, co nie zginęła

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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„Zapomniane Powstanie” 
Na 30 grudnia 2008 roku w programie I 
TVP, została zaplanowana premiera fabu-
laryzowanego filmu dokumentalnego w 
reżyserii cenionego poznańskiego doku-
mentalisty, Krzysztofa Magowskiego. „Za-
pomniane Powstanie”, którego osią będą 
wydarzenia i walki odbywające się nie w Po-
znaniu, ale na terenie całej Wielkopolski, 
zwłaszcza na froncie północnym (Rynarze-
wo) i południowym (Osieczna), ma uświado-
mić rolę powstania wielkopolskiego zwłasz-
cza Połakom spoza terenu Wielkopolski i 
zamknąć etap obchodów 90. jego rocznicy. 

Jak przyznaje reżyser, film został pomyśla-
ny przede wszystkim o młodym widzu, ma-
jącym z powstaniem wielkopolskim jedynie 
pobieżną styczność podczas szkolnych lekcji 
historii; ma też być klamrą spinającą w jedną 
całość wszystko to, co przy okazji tegorocznej 
rocznicy zostało o nim powiedziane i napisa-
ne. Krzysztof Magowski, autor pokazanego 
dwa lata temu w telewizji obrazu „Poznańskie 
Powstanie 1956”, zaprosił do współpracy przy 
realizacji „Zapomnianego Powstania” niemal 
wyłącznie poznańskich filmowców. War-
to podkreślić, że autorem zdjęć jest Miro-
sław Skrzypczak, mieszkający w Napacha-
niu operator filmowy.

Wydawnictwa naukowe poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919:
• Słownik Biograficzny Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 pod redakcją 
Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka. 
Stanowi wynik wieloletniej pracy pięćdziesię-
ciu autorów, znawców biografistyki powstań-
czej. Ukazał się w 2002 roku. 
• Janusz Karwat, Od idei do czynu - myśl 
i organizacje niepodległościowe w Poznań-
skiem w latach 1887-1919. Wraz ze „Słowni-
kiem Biograficznym Powstańców Wielkopol-
skich 1918-1919”, publikacja uznana została 
za najlepszą książkę roku 2002 o Poznaniu i 
Wielkopolsce. 
• Antoni Czubiński, Powstanie Wielko-
polskie. 1918 – 1919 - Geneza - charakter - 
znaczenie. Poznań 2002. Powstańcza pozycja 
Antoniego Czubińskiego - jednego z najwy-
trawniejszych badaczy historii Polski - uka-
zuje zagadnienia rzeczowo i z pełnym sza-
cunkiem dla uczestników wielkopolskiego 
czynu zbrojnego. 
• Bogusław Polak, Generał Stanisław Ta-
czak 1874-1960. Koszalin 1998. Wydanie II 
poszerzone biografii gen. Taczaka, uzupeł-
nione o szereg ciekawych materiałów archi-
walnych.
• Pozycja książkowa wydana przez Towa-
rzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919: Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919- Katalog źródeł i materiałów, 
pod redakcją Stanisława Sierpowskiego Po-
znań 2003, będąca swoistym przewodnikiem 
- w postaci ogólnopolskiego katalogu źródeł 
i materiałów - po pozostałościach material-
nych po powstaniu.
• Miejsca pamięci Powstania, Wielkopol-
skiego, wyd. II zmienione, opracował Paweł 
Anders, Poznań 2003. Wydawnictwo Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. Książka jest 
zwięzłym, rzeczowym i pouczającym zary-
sem miejsc pamięci Powstania Wielkopol-
skiego. Przeciętnemu czytelnikowi wydawni-
ctwo to pozwala, w ogólnym zarysie, poznać 

miejsca pamięci. 
Może także służyć 
jako popularny prze-
wodnik po polach bi-
tew i nekropoliach 
powstania.
• Od 1995 roku 
ukazuje się informa-
cyjny rocznik oświa-
towo - historyczny 
„Wielkopolski Po-
wstaniec” wydawa-
ny jest przez Zarząd 
Główny Towarzy-
stwa Pamięci Po-
wstania Wielkopol-
skiego 1918/1919. Do 
2004 roku wydanych 
zostało dziesięć ze-
szytów pisma, w któ-
rych umieszczono 
ponad dwieście ar-
tykułów o bogatej i 
różnorodnej treści 
dotyczących dziejów 
powstania, zwłaszcza 
w przypadku mniej 
znanych faktów, syl-
wetek powstańców, a 
także wszystkiego, co 
w literaturze, sztuce i 
działaniach społecznych zostało poświecone 
Powstaniu Wielkopolskiemu. Na jego łamach 
zostały upowszechnione inicjatywy i przed-
sięwzięcia podejmowane przez władze samo-
rządowe i państwowe. Na łamach rocznika 
przedstawiano artykuły biograficzne.
• J. Dowbor-Muśnicki, „Wspomnienia”, 
Warszawa 2003, Wydawnictwo „Bellona”. 
Wspomnienia generała, uczestnika walk o 
niepodległość Polski, dowódcy Powstania 
Wielkopolskiego, współtwórcy Armii Wiel-
kopolskiej, są przypomnieniem postaci dru-
giego głównodowodzącego powstaniem.

++ Nie masz nad żołnierza   
dzielniejszego człeka

Nie masz nad żołnierza dzielniejszego człeka, 
chociaż kule świszczą, to on nie ucieka.
A chociaż go nawet trafi kulek trzysta,  
maszeruje dalej i tak sobie śwista …..

Zimno, mróz na dworze, wiatr śniegiem zacina,  
w obcisłym mundurku idzie chłopaczyna. 

Drwi z mrozu i śniegu, bo to legionista,  
maszeruje dalej i tak sobie śwista………

Haniś, moja Haniś, ty moje kochanie,  
pożycz mi sto złotych na ślubne ubranie. 

Pieniądze mu dała a on spekulista,  
idzie sobie w światy i tak sobie śwista….

Nie płaczże, dziewczyno, jeszcze się nie topię, 
ożenię się z tobą zaraz po urlopie.

Syna wychowamy, będzie legionista,  
niechaj maszeruje i tak sobie śwista…
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Stanowią element organizacji przestrzeni wielu miast, spotyka się je na cmentarzach, rozstajach dróg, pla-
cach, miejscach bitew, czy ważkich wydarzeń. Na co dzień umykają naszej uwadze – ludzi zabieganych, 
pochłoniętych przyziemnymi sprawami. Zwracamy na nie uwagę w większości tylko przy okazji rocznic, 
świąt, czy marszruty podczas zorganizowanych wycieczek. Czym więc są dla nas, albo raczej czym powin-
ny być? Dlaczego je stawiamy? 

Słowo „pomnik” wywodzi się od przestarzałego już dzisiaj słowa „pomnieć”, czyli zachować 
w pamięci, nie zapomnieć. I choć przez lata zawieruchy dziejo-

wej próbowano z nich czynić narzędzie polityki i 
manipulacji wpływając na lokalizację, formę i na-
ciąganą po  wielokroć wymowę pomników, dla nas 
potomnych powinny być przede wszystkim  znaka-
mi pamięci – świadkami ważkich wydarzeń, wyra-
zem czci wobec znanych osób i bezimiennych bo-
haterów. Spróbujmy podążyć ich śladem.

ZACHOWAĆ W PAMIĘCI – Pomniki ku czci Powstańców Wielkopolskich

NAJWAŻNIEJSZE POMNIKI POZNANIA.
1. POMNIK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
NA CMENTARZU   GÓRCZYŃSKIM.
Zamysł wzniesienia pomnika upamiętniającego zwy-
cięski zryw Wielkopolan przeciw zaborcy w Pozna-
niu, miejscu gdzie powstanie się rozpoczęło, zrodził 
się w kręgach uczestników powstania już w 1921 roku. 
Stanąć miał przed Bazarem lub na placu Wolności 
(dawniej nosił nazwę Wilhelmowskiego). Niestety ze 
względu na spory polityczne toczone w Polsce między-
wojennej między zwolennikami dwóch przeciwstaw-
nych obozów politycznych: prawicowej endecji i lewicy 
skupionej wokół Józefa Piłsudskiego, nie doszło do jego 
realizacji. Nie oznacza to, że w Wielkopolsce o powsta-
niu zapomniano. Do 1939 roku ufundowano ponad 20 
tablic pamiątkowych oraz wzniesiono raczej skrom-
ne pomniki. Pierwszym był obelisk postawiony stara-
niem mieszkańców w nadgranicznym Zbąszyniu. 
W Poznaniu zaś szczególną rolę zaczął odgrywać monument odsłonięty w sierpniu 1924 roku 
na cmentarzu górczyńskim, staraniem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, w miejscu spo-
czynku sześciu pierwszych ofiar powstania, w tym Franciszka Ratajczaka i Antoniego Andrze-
jewskiego, których ekshumowano z różnych miejsc i uroczyście tu pochowano 1 stycznia 1923 
roku. „Pomnik kształtu cokoła z kulami i lufami armat zdobił orzeł” oraz napis: „Cześć Boha-
terom”.  Na płycie grobu widnieje metalowy odlew krzyża powstańczego. Zniszczony w okre-
sie okupacji hitlerowskiej został odbudowany i odsłonięty 19 XII 1968 roku, jednak w kształcie 
dalekim od pierwowzoru.  O jego znaczeniu i wymowie dla Poznaniaków świadczą corocznie 
licznie zapalane znicze i składane anonimowo wiązanki kwiatów zwłaszcza w Dniu Wszyst-
kich Świętych.
2. WZGÓRZE ŚW. WOJCIECHA – CMENTARZ ZASŁUŻONYCH. MOGIŁA GENERAŁA 
STANISŁAWA TACZAKA
30 listopada 1988 roku, w central-
nej części Cmentarza Zasłużonych 
na Wzgórzu Św. Wojciecha w Pozna-
niu uroczyście złożono ekshumowa-
ne z Malborka prochy generała bry-
gady Stanisława Taczaka (1874-1960), 
pierwszego dowódcy Powstania Wiel-
kopolskiego. Na granitowej płycie zo-
stał postawiony na czterech nogach 
kamienny sarkofag w kształcie pro-

stopadłościanu, a w jego 
czterech rogach znaj-
dują się odlane z żeli-

wa orły z rozpostartymi 
skrzydłami.

Ty wnuku władasz
Numerycznym kodem

Dla ciebie hasła
W znakach algorytmu

I polem bitwy
Gra w układach struktur

Lecz gdy zwycięstwem
Uwieńczysz pomysły

Znajdź taką chwilę
Ludzkiego wytchnienia

Podejdź pod pomnik
CZYNU TWOICH OJCÓW

I wstrzymaj pamięć
W minucie skupienia”

(Eugeniusz Wachowiak „Przesłanie  
dla wnuka”. W: Eugeniusz Wachowiak  

„Powstańczy polem wiedzie ślad”... s. 64)

Pomnik na Górczynie

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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3.  CYTADELA POZNAŃSKA
Na jej stokach, w górnej części starego cmen-
tarza garnizonowego znajduje się kwatera 391 
mogił, w tym kilku zbiorowych, powstańców 
wielkopolskich oraz żołnierzy poległych w 
latach 1928-1920. Kształt  nagrobków, wyko-
nanych ze sztucznego kamienia przypomi-
na krzyże o szerokich, ledwo zaznaczonych 
ramionach, ozdobione wizerunkiem orła w 
koronie. Tutaj też znajduje się grób ekshu-
mowanego w 178 roku poety Powstania Wiel-
kopolskiego Romana Wilkanowicza (1886-
1933) z niskim, krępym obeliskiem.

Cytadela Poznańska- -kwatera powstańczaFragment kwater na cytadeli poznańskiej – obelisk Romana Wil-
kanowicza, poety Powstania Wielkopolskiego

4.  POMNIK 15. PUŁKU UŁANÓW 
POZNAŃSKICH
Znajdujący się przy ul Ludgardy, obok bocz-
nej ściany kościoła Franciszkanów poświę-
cony został pierwszej jednostce kawalerii Po-
wstania Wielkopolskiego, powstałej w jego 
pierwszych dniach. W skład pułku, który 
swą nazwę otrzymał w momencie, kiedy sa-
modzielne dotąd wojsko wielkopolskie prze-
szło pod zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego, 
a pierwszy prezydent Poznania, Jarogniew 
Drwęski, zadbał o to, by nie zabrakło w niej 
słowa „poznański”, wchodzili zaprawieni w 
bojach I wojny światowej żołnierze oraz mło-
dzież. Poznańscy ułani wsławili się wyjątko-
wym męstwem w wojnie polsko-bolszewi-
ckiej, kampanii wrześniowej oraz w walkach 
pod Monte Cassino.

Pomnik ułanów, odsłonięty 22 X 1927 roku, 
jest bardzo wymowny. Na okrągłej kolumnie 
ozdobionej płaskorzeźbą orła w koronie znaj-
duje się postać ubranego w mundur ułański le-
gendarnego rycerza - św. Jerzego, który lancą 
przebija smoka. W wersji przedwojennej smok 
zabijany przez ułana  miał bolszewicką gwiaz-

dę na czole. We wrześniu 1939 roku Niemcy 
rozbili rzeźby ułana i orła, cokół zaś przez wie-
le lat stał pusty. Zrekonstruowano go (już bez 
gwiazdy na czole smoka) i odsłonięto ponow-
nie 10 IX 1982 roku. Od kilkunastu lat jest cen-
tralnym miejscem organizowanych w kwiet-
niu kolorowych i widowiskowych Dni Ułana.

5. POMNIK POWSTAŃCÓW WIELKO-
POLSKICH W POZNANIU
 
Długo wielkopolscy powstańcy musieli cze-
kać na powstanie pomnika w mieście, w któ-
rym wszystko się zaczęło. Sprzyjająca sytu-
acja polityczna powstała bowiem dopiero po 
1956 roku, kiedy to powstanie wielkopol-
skie przestało budzić polityczne i ideologicz-
ne kontrowersje. „Odgórnie” zaakceptowane 
stało się dla lokalnych władz partyjnych Po-
znania środkiem kreowania „właściwej” re-
gionalnej tożsamości. W powołanym w maju 
1961 roku Społecznym Komitecie Budowy 
Pomnika na 42 członków większość stanowi-
li działacze partyjni. Uczestnikom powstania 
przydzielono w nim zaledwie cztery miejsca, 
wyznaczając im rolę swoistej dekoracji.
Od samego początku mnóstwo zamieszania 
wywoływała kwestia lokalizacji pomnika. 
Pierwsza propozycja jego usytuowania na pl. 
Wiosny Ludów wywołała zdecydowany opór 

kierownictwa politycznego partii. Nie pomo-
gły argumenty o „centralnym” położeniu i 
„odpowiednim” nazewnictwie. Drugim miej-
scem, na którym planowano postawić po-
mnik był Plac Wolności, który zawdzięcza de 
facto swoją nazwę powstaniu. Ostatecznie lo-
kalizację pomnika wyznaczono w II poł.1961 
roku u zbiegu ulic: al. Niepodległości (daw-
niej ul. Stalingradzka), ul. Królowej Jadwigi 
(dawniej Marchlewskiego) i ul. Wierzbięcice 
(dawniej Gwardii Ludowej), mimo wielu pro-
testów wskazujących na brak jakiegokolwiek 
związku z powstaniem i jego peryferyjność w 
stosunku do centrum Poznania. Na rozpisa-
ny w grudniu 1961 roku konkurs wpłynęło 
51 prac o bardzo różnym charakterze i pozio-
mie artystycznym. Jeden z projektów zakła-
dał budowę okrągłej piramidy ze schodami 
na sam szczyt, inny przedstawiał strzelająca 
w niebo na kilkadziesiąt metrów iglicę. Zwy-
cięzcy konkursu nie udało się wyłonić także 
w drugim rozpisanym konkursie, choć prze-

Pomnik Powstańców Wielkopolskich 27.12.2007
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wodniczący komitetu budowy naciskał arty-
stów, by opracowali projekt pomnika jak naj-
szybciej tak, by móc go odsłonić najpóźniej 
22 lipca 1964 roku na 20. rocznicę „władzy 
ludowej”. Znamienne, że przypadająca w na-
stępnym roku 45. rocznica powstania wielko-
polskiego pełniła rolę drugorzędną. 
Na temat kształtu pomnika organizatorzy 
konkursów pozwolili się także wypowie-
dzieć Wielkopolanom, którzy projekty mo-
gli oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych, 
a później w salach Muzeum Narodowego. 
Uwagi na ich temat były delikatnie mówiąc 

krytyczne. Większość Wielkopolan chciała, 
by pomnik upodobniony był do postaci po-
wstańców wraz z wiernie oddanym umundu-
rowaniem i uzbrojeniem. Taką też wizję miał 
I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Poznaniu – Jan Szydlak i to właśnie jego 
sugestie zaważyły na ostatecznym kształcie 
pomnika. Jego autorem został Alfred Wiś-
niewski. Zatwierdzony w kwietniu 1963 roku 
projekt był właściwie zlepkiem sugestii kie-
rowanych pod adresem twórcy ze wszystkich 
stron, swoistym amalgamatem, sumą pomy-
słów przedstawianych przez innych artystów, 
władze i społeczeństwo.
Choć brakowało deficytowych materiałów, z któ-
rych miał zostać wykonany pomnik jego odsło-
nięcie, dzięki skutecznej akcji „organizowania” 
środków pieniężnych przy pomocy metod przy-
musu i perswazji stosowanych przez władzę lu-
dową, nastąpiło 19 września 1965 roku.
Na jego olbrzymiej 17-metrowej prostokąt-
nej bryle ze strzegomskiego granitu, umiesz-
czono wykonane z brązu odlewy płaskorzeźb 
mających wyobrażać drogę Wielkopolan do 
niepodległości zakończoną zwycięskim po-
wstaniem. Pierwsza przedstawia strajk dzie-
ci wrzesińskich, druga – postać Marcina Ka-
sprzaka, która w sposób dość karkołomny 
miała udowadniać potrzebę połączenia wal-
ki o wyzwolenie narodu z walką o jego „wy-
zwolenie” społeczne i ekonomiczne. Na trze-
ciej płaskorzeźbie jest Michał Drzymała i jego 

słynny wóz. Bohaterem czwartej jest Franci-
szek Ratajczak – pierwsza ofiara walk Powsta-
nia Wielkopolskiego, a wszystkie płaskorzeźby 
spina w całość umieszczona centralnie ostat-
nia – godło państwowe stylizowane na orła 
wielkopolskiego księcia Przemysła II. Dobór 
płaskorzeźb miał symbolizować tysiącletnie 
zmaganie polsko-niemieckie zakończone zwy-
cięskim powstaniem wielkopolskim, docenio-
nym dopiero przez władzę ludową.
Drugim członem pomnika jest umieszczo-
na na oddzielnym niskim cokole wolno stoją-
ca odlana z brązu rzeźba figuralna przedsta-
wiająca szeregowca z karabinem oraz oficera 
z szablą, stanowiąca hołd oddany wszystkim 
bezimiennym postaciom powstania.
Zlokalizowanie pomnika w miejscu, na któ-
rym stoi do dziś miało umożliwiać przepro-
wadzanie wielotysięcznych manifestacji z 
okazji rocznic państwowych i narodowych. 
Pierwsza i właściwie jedyna w takim wymia-
rze odbyła się 19 września 1965 roku w dniu 
odsłonięcia pomnika. Już jednak od roku 
1966 funkcje centralnego placu Poznania 
przejął plac Adama Mickiewicza, na którym 
odbyły się uroczystości poświecone tysiącle-
ciu państwowości polskiej. Pomnik Powstań-
ców Wielkopolskich, symbolizujący jedyne 
zwycięskie w historii Polski powstanie został 
przytłumiony przez okalające go wieżow-
ce hoteli i ruchliwe skrzyżowanie ulic tracąc 
bezpowrotnie charakter monumentu.

W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY
LUSOWO
Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób 
rodzinny, w którym spoczywa generał broni 
Józef Dowbór-Muśnicki (1867-1937), dowód-
ca Powstania Wielkopolskiego od 16 I 1919 
roku, organizator Armii Wielkopolskiej. Na 
mogile 20 X 1984 roku odsłonięto nowy gra-
nitowy nagrobek ufundowany przez człon-
ków byłej korporacji akademickiej „Lechia” 
z Poznania z niewielkimi metalowymi po-
dobiznami krzyża 1. Korpusu Polskiego w 
Rosji (dowborczyków) i odznaki pamiątko-
wej Wojsk wielkopolskich. Z tyłu zostawio-
no brzozowy krzyż i krzewy tui. W 2000 roku 
grób został odrestaurowany, a w dwa lata póź-
niej po jego bokach umieszczono urny z zie-
mią z Katynia i Palmir, gdzie w czasie II woj-
ny światowej zginęły dwie córki generała.

KAŹMIERZ
W południowej części tutejszego cmentarza 
obok centralnego krzyża i mogiły rozstrze-
lanych w 1939 roku urządzono kwaterę po-
wstańców wielkopolskich. Spoczywa tu sied-

miu uczestników powstania, 
zmarłych po 1958 roku. Cztery 
betonowe nagrobki są jednako-

we – przypominają Krzyż  Vir-
tuti Militari. Powstańcy Wielko-

polscy pochowani są też w innych częściach 
cmentarza.

„Przybyli ułani pod okienko, (bis) 
Pukają, wołają: „puść panienko! „(bis) 

Zaświecił miesiączek do okienka, 
W koszulce stanęła w nim panienka. 

„O Jezu, a cóż to za wojacy?” 
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!” 

„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?” 
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi. 

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. 

A z Wilna już droga jest gotowa, 
Prowadzi prościutko aż do Lwowa. 

„O Jezu, a cóż to za mizeria?” 
„Otwórz no, panienko! Kawaleria.” 

Przyszliśmy napoić nasze konie, 
Za nami piechoty pełne błonie.” 

„O Jezu! A cóż to za hołota?” 
„Otwórz panienko! To piechota!” 

Panienka otwierać podskoczyła, 
Żołnierzy do środka zaprosiła.” 

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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Szamotuły – 23 listopada 2008 roku zosta-
ły sprowadzone i uroczyście pochowane w 
Kwaterze Powstańców Wielkopolskich na 
szamotulskim cmentarzu szczątki najwy-
bitniejszego żołnierza tej ziemi – podpuł-
kownika Maksymiliana Ciężkiego. Jego 
życiorys jest najbardziej wymownym przy-

kładem bolesnych losów polskich żołnierzy, 
walczących za nasza wolność, którym przy-
szło umierać w zupełnej samotności i bie-
dzie.
Maksymilian Ciężki urodził się w Szamotu-
łach 110 lat temu, współtworzył w tym mie-
ście pierwsze drużyny skautów, a w Powstaniu 

Wielkopolskim do-
wodzony przez nie-
go oddział zatrzy-
mał w Szamotułach 
niemiecki pociąg z 
posiłkami z Krzyża 
i rozbroił Niemców. 

Jako oficer i Szef 
Biura Szyfrów 
Wojska Polskie-
go zorganizo-
wał dla studentów matematyki w Pozna-
niu kurs kryptologiczny, który wyłonił 
trójkę – w 1932 roku to oni z łamali kod 
niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy.
Maksymilian Ciężki zmarł w listopadzie 
1951 roku w zupełnej biedzie i zapomnie-
niu w Anglii. Nigdy nie przyjął obywatel-
stwa brytyjskiego. Inicjatorem sprowa-
dzenia jego zwłok właśnie do Szamotuł 
był Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak, Andrzej Grajek i 
rodzina podpułkownika. Na ulicy Dwor-
cowej, naprzeciwko budynku poczty, zo-
stał odsłonięty pomnik upamiętniający 
M. Ciężkiego.

KIEKRZ
W Kiekrzu, który wprawdzie dziś leży w ad-
ministracyjnych granicach Poznania, ale nie-
gdyś był częścią rokietnickiej społeczności 
znajduje się figura Chrystusa, na betonowym 
kwadratowym słupie. Ustawiona w 1929 roku 
odnowiona została w 1974. w jej górnej części 
znajduje się trzy marmurowe tablice: z przo-
du z napisem ku czci parafian poległych w 
dwóch wojnach światowych oraz w Powsta-
niu Wielkopolskim, a po bokach dwie z na-
zwiskami 61 poległych.

  Imię i Nazwisko stopień wojskowy lata życia miejsce pochodzenia Cmentarz
1 Czyż Stanisław   1890-1953   Kiekrz
2 Dreczkowski Stanisław  podporucznik 1901-1982   Kiekrz
3 Gowarzewski Jan   1892-1966   Kiekrz
4 Dudziński Stanisław  podporucznik 1885-1976   Kiekrz
5 Galas Józef podporucznik 1885-1976 Sobota Kiekrz
6 Fischer Andrzej   1890-1966   Kiekrz
7 Pawlak Edmund   1899-1970   Kiekrz
8 Białoszyński Adam kapitan WP 1890-1949   Kiekrz
9 Lehmann Józef   1903-1972   Kiekrz
10 Piechowiak Ignacy podporucznik 1898-1978 Złotniki Kiekrz

Źródło: Nawrot Edward, Dzieje Kiekrza i okolic, Poznań 2000

POMNIKI I MIEJSCA PAMIĘCI NA ZIEMI ROKIETNICKIEJ

++ Marsylianka Wielkopolska

Hasło dziś rozbrzmiewa, hej za broń powstańcy! 
Prusak zdzierać chce sztandary,  
padają ofiary, hej, za broń!

Łańcuch bohaterów, z piersi murowany, 
Braci z grobu Przemysława,  
cześć Powstańcom sława, hej, za broń!

Sieką w koło kule, łamią się bagnety, 
Hej na barykady druhy,  
marsz Powstańcy – zuchy, hej, za broń !

Niemca ogień praży, pękają granaty, 
Wielkopolski los się waży,  
więc wszyscy na straży, hej, za broń !

Krwawy bój się toczy, już wróg się poddaje, 
Wielkopolska ze swych mroczy,  
wolna zmartwychwstaje, hej, za broń !
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CEREKWICA

Wśród miejscowości gminy Rokietnica właś-
nie w Cerkwicy przetrwały do dnia dzisiej-
szego najbardziej wymowne dowody udzia-
łu mieszkańców tutejszej parafii w Powstaniu 
Wielkopolskim. Stało się tak zapewne z powo-
du wsparcia dla Powstania Wielkopolskiego i 
bezpośredniego w nim udziału Macieja Ko-
czorowskiego właściciela Pamiątkowa. We-
dług wspomnień Pana Franciszka Bujnego, 
stangreta w majątku Macieja Koczorowskie-
go, to jego bogato zdobiona kareta i czwórka 
siwych, prawie białych koni przewoziła Igna-
cego Paderewskiego z poznańskiego Dworca 
Głównego do hotelu „Bazar”. Maciej Koczo-
rowski był uczestnikiem uroczystego bankie-
tu zorganizowanego w „Bazarze” 27 grudnia 
1918 roku i stamtąd z wieloma innymi właś-
cicielami ziemskimi „prosto od stołu” zacią-
gał się do szeregów powstańczych.
To jego też staraniem na Starym Cmenta-
rzu w Cerkwicy został zbudowany pomnik 
nad mogiłą, z 1919 roku, Józefa Grzesiaka i 
Jana Bociana, dwóch poległych w walkach 
powstańczych pod Rynarzewem i Szubinem 
mieszkańców tutejszej parafii.
Pomnik na Starym Cmentarzu w Cerkwicy 
wzniesiono w 1925 roku. 

Jego budowa od samego początku nadzoro-
wana była przez Konsystorza Arcybiskupiego 
który polecił proboszczowi Parafii Cerekwi-
ca, księdzu dziekanowi Franciszkowi Ksawe-
remu Snowackiemu przeznaczyć pod pomnik 
wybitne miejsce i wykonać go „pod względem 
architektonicznym bez zarzutu” czyli z naj-
większą starannością. Wykonano kilka pro-
jektów i rysunków ostatecznie wystawiając 
betonowy obelisk z płaskorzeźbą gło-
wy Chrystusa i krzyżem oraz napisem, 
a mogiłę otoczono ogrodzeniem łańcu-
chowym na betonowych słupkach. Jego 
poświęcenia dokonał ks. Dziekan Fran-
ciszek Ksawery Snowacki w 1928 roku, 
w dziesiątą rocznicę Powstania Wielko-
polskiego. W 1939 roku brat Jana Bo-
ciana, Antoni Bocian, zamalował napis 
na pomniku w obawie przed Niemca-
mi, aby nie prowokować do  świadome-
go niszczenia. Być może ten fakt sprawił, 
że pomnik przetrwał II wojnę światową. 
Jego odnowienia dokonano w 1946 roku. 
Obecnie na Starym Cmentarzu w Cer-
kwicy dzięki inicjatywie proboszcza, ks. 
Krzysztofa Młynarczyka i ofiarności pa-
rafian został postawiony krzyż i ołtarz z 
kamienia. Prowadzi do niego, jak i do 

pomnika powstańców, wykonany 
w kamieniu polnym szeroki ganek, 
a miejsce to jest świadkiem nabo-
żeństw i uroczystości związanych 
z wielkimi narodowymi świętami 
– 3 Maja, 1 września, 11 listopa-
da, 27 grudnia i oczywiście Dniem 
Wszystkich Świętych.

W kruchcie kościoła parafialnego 
w Cerkwicy znajduje się niewielka 
marmurowa tablica ku czci pole-
głych w walkach o niepodległość: plu-
tonowego Józefa Grzesiaka (1891-1919) 
z 1. kompanii 1. wielkopolskiego bata-
lionu saperów, poległego 18 lutego pod 
Rynarzewem, szeregowca Jana Bocia-

na (1895-1919), zmarłego z ran 12 stycz-
nia pod Szubinem i szeregowca Fran-
ciszka Rakowskiego (189901919) z 10. 
pułku strzelców wielkopolskich, który 
zmarł 28 czerwca z ran odniesionych 
pod Szubinem. U dołu 
tablica ozdobiona jest 
wizerunkiem czapki 

powstańczej na dwóch 
skrzyżowanych szab-
lach.
Kilka grobów powstań-
ców wielkopolskich zmar-
łych śmiercią naturalną 
znajduje się na cmentarzu 
grzebalnym w Cerkwicy.
 Oprac. D.P.

„A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć,
wicher wiał im w oczy od rozstajnych dróg,

niebo się nad nimi zaczynało chmurzyć,
pod deszczową chmurą w polu krakał kruk.

Nikt im iść nie kazał... poszli — bo tak chcieli,
bo takie dziedzictwo  wziął po dziadku wnuk...

Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli,
za co idą walczyć, komu płacić dług.

Matki się u strzemion synom nie wieszały,
żony się pod nogi nie kładły na próg,
dzieci nie płakały, dzieci nie wołały

ojców, których w polu  
śmiercią witał wróg.

Poszli śpiewający, krwawym trudom radzi,
ledwie przed świtaniem zagrał złoty róg.

Matki im mówiły:   
— Niech was Bóg prowadzi!

Żony im mówiły:  — Niech was strzeże Bóg!”

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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„Ku pokrzepieniu serc” – Stanisław Florian Sikorski
Nieco nostalgiczny wiersz Jana Lechonia zacytowany w pierwszym 

z cyklu comiesięcznych artykułów zamieszczanych od marca 2008 
roku w „Rokickich Wiadomościach”, posłużył ich autorowi, miłośni-
kowi i wielkiemu popularyzatorowi historii Polski, wychowanemu w domu o głębokich tradycjach 

patriotycznych, do rozpoczęcia refleksji wywołanych wielkimi rocznicami narodowymi. Ich sens sprowadza się do uświado-
mienia czytelnikom, mieszkańcom ziemi rokietnickiej – Polakom, przynależności do wielkiego narodu, dla którego trady-

cja, świadomość wspólnych korzeni, wiara w najwyższe wartości, szacunek i podziw dla dorobku przodków i gotowość 
poświęcenia Ojczyźnie każdej kropli potu, a gdy potrzeba także ofiary życia, jest wielką świętością. 

Znajomość prawd historii, nawet tych bolesnych, ma być nauką – przestrogą, a przykład walczą-
cych z takim oddaniem i uporem polskich powstańców i żołnierzy wskazówką bezinteresownej 
służby i miłości do Ojczyzny. 

Głęboko patriotyczne teksty Pana Stanisława Sikorskiego są hołdem oddanym tym, dzięki któ-
rym Wielkopolska jest częścią niepodległej Rzeczypospolitej i wskazówką dla współczesnych 
- może trochę zagubionych w codziennych nie zawsze uzasadnionych gonitwach.

„Żołnierzu, nikt twoich ran Ci nie odwdzięczyBo niczym krew co płynie, przy złocie co brzęczy,I nigdy nikt nie liczył leżących w mogile,Bo czym jest duch anielski przy szatańskiej sile?”

„Śladami Powstańców Wielkopolskich” – projekt szkolny realizowany w Szkole Podstawowej w Mrowinie

Powstanie Wielkopolskie, jest 
wydarzeniem, które w tej pla-
cówce omawiane jest ze szczegól-
na pieczołowitością od kilku lat. 
Jej nauczyciele i wychowawcy za-
interesowali swoich uczniów jego 
przebiegiem i postaciami odwie-
dzając mogiłę powstańców wiel-
kopolskich, Jana Bociana i Józefa 
Grzesiaka, na Starym Cmentarzu 
w Cerkwicy, którą otoczyli szcze-
gólną opieką. We wrześniu 2007 
roku powstało przy Szkole Pod-
stawowej w Mrowinie „Koło Pa-
mięci Powstańców”, skupiają-
ce uczniów klas 4, 5, i 6, którego 
celem jest pielęgnowanie trady-
cji powstańczych. Obchody 90. 
Rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego stały się przyczynkiem 
do realizacji, od kwietnia 2008 
roku, projektu szkolnego „Ślada-
mi Powstańców Wielkopolskich”. 
W jego ramach został przepro-
wadzony przez nauczyciela histo-
rii, Pana Mariana Walaszczyka, 
cykl lekcji historii, przybliżający 

uczniom wydarzenia przełomu 
1918/1919 roku. Zaś na lekcjach 
języka polskiego z Panią Hanną 
Szwarc uczniowie zajęli się anali-
zą treści i budowy utworów poe-
tyckich tematycznie związanych 

z walką Polaków o wolność. Dzie-
ci mogły też wyrazić plastycznie 
zdobytą na lekcjach wiedzę. Kla-
sy młodsze wykonały flagę Po-
wstania Wielkopolskiego, której 
wzór uszyto w noc jego wybuchu, 

pomnik powstańców i ordery dla 
powstańców. Wzięły też udział w 
konkursie plastycznym, podob-
nie jak uczniowie klas starszych.
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„Podejdź pod pomnik czynu swych ojców i wstrzymaj oddech w minucie skupienia”
Spotkanie z historią  
– 7 maja 2008 r. 

Przyczynkiem do kolejnego spotkania z hi-
storią w Szkole Podstawowej w Mrowinie 
była projekcja filmu „Poznańczycy o Powsta-
niu”, którego osnowę stanowiły wspomnie-
nia Poznaniaków o Poznaniu i toczących się 

w nim i w całej Wielkopolsce wydarzeniach 
przełomu 1918/1919 roku. Jednak sam wie-
czór pełen był podniosłych patriotycznych 
wzruszeń. Wszak maj to Święto Konstytu-
cji 3 Maja. Wspomnienie tego najważniej-
szego w dziejach polskiego i europejskiego 
ustawodawstwa konstytucyjnego aktu, było 
wstępem i mottem do prześledzenia historii 
dźwigania się państwa polskiego z upadku 
przypieczętowanego trzecim rozbiorem, po-
przez okres walk powstańczych aż do szczęś-
liwego splotu wydarzeń początku XX wie-
ku, zakończonych 11 listopada i Powstaniem 
Wielkopolskim. Uczniowie za pomocą mon-
tażu słowno-muzycznego przybliżyli słucha-
czom te historyczne wydarzenia, w sposób 
szczególny zatrzymując się na czasach Powsta-
nia Wielkopolskiego. „Wielkopolsko, czy spad-
nie na nas wolność, nagle – jak chmura złotych 
ptaków?” brzmiały słowa wiersza, a skupieni 

uczniowie zaśpiewali: ”Kocham cię Polsko”. 
W przybliżeniu uczestnikom spotkania wyda-
rzeń Powstania Wielkopolskiego pomógł dzie-
ciom Pan Tomasz Ratajczak, który wykonał 
unikatową mapę przedstawiającą działania 
powstańcze na terenie całej Wielkopolski.

Cerekwica – Święto 3 Maja 
...stało się przyczynkiem do zoorgani-
zowania w Kościele Parafialnym p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego pod-
niosłej uroczystości. Msza Święta i wy-
głoszone podczas jej trwania kazanie pozwo-
liło udowodnić, ze patriotyzm jest wartością, 
którą każdy Polak nosi głęboko w sobie – wy-
starczy tylko poruszyć w jego wnętrzu właś-
ciwą strunę. Udział w przemarszu na Stary 
Cmentarz w Cerkwicy, pod Pomnik Powstań-
ców Wielkopolskich, uzmysłowił ponadto 
uczestnikom uroczystości spójność wydarzeń 
zapoczątkowanych uchwaleniem Konstytu-

cji 3 Maja, tych mają-
cych miejsce w okre-
sie 123 lat zaborczej 
niewoli, a zakończo-
nych zwycięskim Po-
wstaniem Wielkopol-

skim, z kształtem odrodzonego w ich efekcie 
państwa polskiego. Zawsze było w nim miej-
sce na oddanie hołdu i czci symbolom naro-
dowym – fladze, godłu i hymnowi, których 
tak brakowało w latach niewoli, a pamięć o 
tych, którzy miłość do ojczyzny uczynili treś-
cią swojego życia była naturalną powinnością. 
Zorganizowana w domu Parafialnym okolicz-
nościowa wystawa, wpisy w wyłożonej księ-

dze pamiątkowej i łzy wzruszenia na dźwięk 
zagranych przy mogile powstańczej pieśni pa-
triotycznych są dowodem wielkiej dojrzałości 
także nas – współczesnych.

„Powstańcy Wielkopolscy” 
w Zespole Szkół w Rokietnicy 
– 25 kwietnia 2008

 Prawdziwe mundury, karabiny, huk wystrza-
łów i walka. Zgromadzone na boisku spor-
towym w Rokietnicy dzieci z Przedszkola 
„Bajeczka” otwierały ze zdziwienia buzie, za-
tykały uszy i zdziwione pytały: „to na praw-
dziwo?”, po czym skandowały – „brawo nasi, 
pokonajcie Niemców!”. A wszystko za sprawą 
grupy rekonstrukcji historycznej „Wiarus” i 
„Salamandra” z Lubonia, które na zaprosze-
nie Dyrekcji Zespołu Szkół w Rokietnicy i 

Pani „od histo-
rii” z tutejsze-
go gimnazjum 
– Bożeny Dom-
żał, zaprezen-
towały pokaz 
walki z cza-
sów Powstania 
Wielkopolskie-
go, potyczkę na 
bagnety i musz-
trę. Za spra-
wą wiarusów, dzieci i młodzież z wszystkich 
szkół gminy Rokietnica, które w ten piękny 
słoneczny dzień zgromadziły się w Rokiet-

nicy, mogły wyobrazić sobie jak wyglądała 
powstańcza rzeczywistość. Opowiadanie o 
powstaniu, Pana Eligiusz Tomkowiaka, Wi-
ceprezesa Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, regionalisty i kolekcjone-
ra, które poprzedziło pokaz, nabrało rzeczy-
wistego wyrazu. A kiedy można było jeszcze 
dotknąć karabinów, przymierzyć hełm, wziąć 
do ręki powstańczą flagę, zdobytą podczas 
starć z Niemcami, założyć mundur i uczest-
niczyć w symulowanych walkach, każda lek-
cja historii, która omawiać będzie Powstanie 
Wielkopolskie stanie się z pewnością żywa i 
na trwałe zapadnie w pamięci uczniów.

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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Kiedy w lutym zebraliśmy się po raz pierw-
szy, by przygotować obchody 90. Rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego w gminie Rokietni-
ca, każdy w nas z duchu zadawał sobie pytanie: 
„czy to się uda? Czy pomysłem uczczenia pa-
mięci naszych dziadów i ojców, synów wiel-
kopolskiej ziemi, zarazimy gminną społecz-
ność?” Frekwencja na starcie I Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez 
Rysia Lubkę – radnego Mrowina, Przybrody i 
Cerekwicy, Sołectwo Mrowino-Cerekwica, Bi-

bliotekę Gminną w Rokietnicy i Urząd Gminy 
w Rokietnicy była najlepszą odpowiedzią. Na 
liście uczestników zostało zarejestrowanych 
140 osób. Rocznik 1932, 1935, 2001, kobiety, 
mężczyźni i dzieci – te na siodełkach rodziców, 
ale i na własnych dwóch kółkach, mieszkańcy 
naszej gminy, ale i Poznania, Swarzędza, Ba-
ranowa i Lubonia. Czy wytrzymają trudy 32 
kilometrowej malowniczej trasy prowadzącej 
przez drogi Mrowina, Kaźmierza, Emiliano-
wa, Radzyn, Chlewisk, Przybrody, Cerekwicy, 
dukty leśne i polne ścieżki – przypięty na pier-
si znaczek uczestnika rajdu, przypominający 
trud walczących 90 lat temu o wolność Wiel-
kopolski powstańców, był zobowiązującą mo-
bilizacją. Były i chwile zadumy – pierwsza w 

Kaźmierzu. Bartosz Derech, wójt gminy Ro-
kietnica, podróżujący cały czas z nami, na cze-
le delegacji rajdu złożył wiązankę kwiatów na 
mogile z prochami bohaterów – uczestników 
walk Powstania Wielkopolskiego oraz II woj-
ny światowej. Kolejną lekcją historii jest Stary 
Cmentarz w Cerkwicy gdzie znajduje się mo-
giła powstańców wielkopolskich z rokietni-
ckiej ziemi. W szumie starych drzew i śpiewie 
ptaków słychać kolejną historię o Janie Bocia-
nie, Józefie Grzesiaku i ich kolegach z Powsta-
nia Wielkopolskiego, którzy 90 lat temu oddali 
życie za ojczyznę. Składamy kwiaty, zapalamy 
znicze, choć odrobinę zmęczeni poddajemy się 
powadze chwili – po to tu jesteśmy. Polaków 
rozmowy, wspomnienia.

KONKURS PLASTYCZNY  
„Śladami Powstańców  
Wielkopolskich”
Przemawiać obrazem, przekazywać swój 
własny sposób spojrzenia na tematykę histo-
ryczną wywołaną obchodami 90. Rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego, to podstawowe 
założenia, które przyświecały działającemu  
przy Szkole Podstawowej w Mrowinie „Kołu 
Pamięci Powstańców” przy organizacji kon-
kursu plastycznego przeznaczonego dla 
wszystkich uczniów. Dostarczone prace pla-
styczne oceniane było przez jury w dwóch ka-
tegoriach. Wśród klas I – III, I miejsce zaję-
ła Marysia Kiejnach, II – Eryka Bździel, a III 

– Roksana Witkowska. Ze względu na bardzo 
wysoki poziom i  zaangażowanie dzieci przy-
znane zostały dwa wyróżnienia dla Mateusza 
Siedlika i Witosława Dymaczewskiego.
W kategorii klas IV – VI podkreślić należy, że 
największą starannością prac, interesującym 
ujęciem tematu i ciekawą formą plastyczną  
wykazali się uczniowie klasy V. I miejsce zo-
stało przyznane Ewie Świątek, II – Michałowi 
Kurzawie, III – Krzysztofowi Szoberowi. Wy-
różniono także prace Zosi Kaczmarek.
Uroczyste podsumowanie Konkursu Pla-
stycznego i wręczenie nagród ufundowanych 
przez Wójta Gminy Rokietnica, Bartosza De-
recha i Panią Sołtys wsi Mrowino-Cerekwica, 
Różę Lubka, miało miejsce podczas otwarcia 

wystawy w Szkole Podstawowej w Mrowinie 
w dniu 15 czerwca 2008 roku.

„Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” 
– I Rodzinny Rajd Rowerowy pod Patronatem Starosty Poznańskiego 
i Wójta Gminy Rokietnica – 11 maja 2008 r. 
Patronat Medialny – Radio Merkury Poznań

„Ojczyzna to ziemia i groby. Na-
rody tracąc pamięć, tracą życie”
–  otwarcie  wystawy  w  Szkole  Podstawowej 
w Mrowinie 15 - 19 czerwca 2008 r.
Słowa przypisywane marszałkowi Ferdy-
nandowi Fochowi, będące mottem kolejnego 
przedsięwzięcia podjętego w ramach Obcho-
dów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go przez uczniów i nauczycieli Szkoły Pod-
stawowej w Mrowinie, najpełniej oddają jej 
charakter. To bowiem indywidualne podej-
ście do trudnych tematów z naszej przeszło-
ści i niezwykłe zaangażowanie młodzieży są 
najlepszym dowodem na to,  że prawdziwą  
lekcją patriotyzmu jest możliwość „dotknię-
cia” historii i symbolicznego w niej uczestni-
ctwa. Ziemia to przecież miejsce, w którym 

żyjesz Ty i Twoja Rodzina – ta najbliższa, któ-
rej bogactwem jest dzień dzisiejszy, ale tak-
że dziedzictwo przodków – i ta rozumiana 
szerzej – jako naród, związany tradycją ję-
zykiem, wspólnym pochodzeniem i niepo-
wtarzalną historią. Groby  - to pamięć, któ-
ra pozwala przetrwać nawet 123 lata niewoli i 
która każe walczyć o niepodległość  Ojczyzny 
w jej pradawnych granicach. Obudzić w mło-
dym pokoleniu taką świadomość dziejów nie 
jest łatwo, tym większy szacunek należy się 
ich wychowawcom, którzy potrafili nauczyć 
młodzież słuchać i aktywnie włączać się w 
pielęgnowanie narodowego dziedzictwa.
Gościem specjalnym uroczystości był dr 
Zdzisław Kościański – Przewodniczący Ko-
misji Historycznej Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego.
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Wystrzałowe popołudnie – Cerekwicka „Caritas” dzieciom – 22 czerwca 2008r

(…) III Wesołe Popołudnie Caritas Cerekwi-
ca dla dzieci z całej parafii (…), wpisało się w 
tym roku w cykl parafialnych imprez poświę-
conych 90. Rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego. Różne formacje wojskowe oraz sprzęt 
militarystyczny miały przybliżyć uczestnikom 
festynu, oprócz samego Powstania, także inne 
wydarzenia z dziejów Polski. Armata np. była 
kopią tej spod Racławic, motocykle i samo-

chody były zarówno z czasów wojennych, jak 
i powojennych, a żołnierze nosili mundury po-
wstańcze oraz z II wojny światowej.

Dzieci, które za-
witały na zabawę, 
w większości mają-
ce na sobie elementy 
żołnierskie, były nie 
tylko świadka-
mi szturmu na 
wyznaczony 
punkt nie-
przyjaciela i 
zdobycia za-
kładników, 
ale mogły 
bezpośred-
nio dotknąć 
każdego z eksponatów. Największą atrak-
cją była dla nich przejażdżka na motocyklach 
i wojskowych samochodach. A skoro impreza 
była wojskowa, to i jedzenie musiało być woj-
skowe – grochówka z kuchni polowej. (…)

Magdalena Jujeczka

Polacy w walce  
o niepodległość – pamiętamy
1 września 2008 roku, w 69 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej Stary Cmentarz w Cer-

kwicy stał się miejscem kolejnej w tym roku  
podniosłej uroczystości. Podczas koncelebro-
wanej mszy świętej poświęcony został krzyż 
i ołtarz oraz odsłonięta pamiątkowa tabli-
ca, która wymienia ich donatorów – miesz-
kańców parafii cerekwickiej. Zgromadzeni, 
wśród których byli dostojni goście, reprezen-
tujący duchowieństwo oraz władze samorzą-
dowe ze starostą szamotulskim Pawłem Ko-
wzanem, delegacją starostwa powiatowego w 
Poznaniu, wójtem Bartoszem De-
rechem wsłuchani w słowa próbu-
jące tłumaczyć sens walki niepod-
ległościowej Polaków walczących 
na frontach II wojny światowej, a 
wcześniej w powstaniu wielkopol-
skim, mogli przekonać się, że ich 
siłą była przede wszystkim wiara 
i nadzieja, często na przekór poli-
tycznym realiom. 
Zagmatwane dzieje polskiego na-
rodu, pełne wydarzeń, które po-
trafią przygnieść jak ten polny ka-
mień na cmentarnych alejkach. 

Pozostawieni po wielokroć sami sobie, za to 
wybawiający Europę przed niejednym zagro-
żeniem i katastrofą, potrafimy udowodnić w 
takich chwilach ile znaczy prawdziwy naro-
dowy duch, wzywający do walki nawet wbrew 
jakiejkolwiek logice i uzasadnionej szansie na 
sukces. Naród, który walcząc opiera swą siłę 
na nadziei jest jak krzyż – ponosząc niezrozu-
miałą dla wielu ofiarę, czerpie z niej siłę, jed-
noczy i przygarnia wskazując zwycięstwo.

Wrzesień w Gimnazjum z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Napachaniu zapoczątkował 
realizację projektu szkolnego poświęcone-
go Powstaniu Wielkopolskiemu. Oprócz cie-
kawych lekcji historii, jej nauczyciel – Pani 
Beata Jagodzińska postanowiła przybliżyć 
swym wychowankom związaną z tym wyda-

rzeniem tematykę w miejscu, 
które owiane jest legendą wy-
bitnego przywódcy Powstania 

Wielkopolskiego, generała Józe-
fa Dowbór-Muśnickiego.

„29 września braliśmy udział w wycieczce do 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lu-
sowie. Powitali nas Pan Józef Grajek, który 
przewodzi Towarzystwu Pamięci gen. Dow-
bór-Muśnickiego i Anna Grajek – kustosz 
muzeum. Wysłuchaliśmy informacji o daw-
nym przedwojennym generale – dowódcy 
Powstania i jego córce, która zginęła w Katy-
niu. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze 
na mogile generała. Na wszystkich to miejsce 
zrobiło wrażenie.

Marcin Michalak i Mateusz Miarka

Gimnazjaliści z Napachania w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie –  29 września 2008 r.

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim



�6 Rokickie Wiadomości – Grudzień �008

VIII Gminny Konkurs Recytatorski
I miejsce - Adam Łopatka za wiersz „Pol-
skie krajobrazy”; II miejsce - Wojciech Pę-
kosz za wiersz „Pręgierz na rynku”; III miej-
sce - duet: Gaja Hinca oraz Anna Wojtczak, 
które wyrecytowały wiersz „Piękna jest na-
sza ziemia”. Wyróżnienie - Borys Cieślik, za 
wiersz „Ojczyzna”
Organizowany przez Bibliotekę Gminną 
i Przedszkole Samorządowe „Bajeczka” w Ro-
kietnicy, VII Konkurs Recytatorski dla przed-
szkolaków pt. „Wielkopolska - moja mała oj-
czyzna”, poświęcony został w tym roku 
obchodom 90. Rocznicy Powstania Wielko-
polskiego. Wydarzenie to zostawiło bowiem 
swój trwały ślad w poezji polskiej. 

Dla biorących w konkursie 
recytatorskim dzieci z Przed-
szkola „Bajeczka” i reprezen-
tantów „zerówki” ze Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy 
są to zagadnienia niezwykle 
trudne, a zagmatwane wy-
darzenia polityczne z cza-
sów powstania - abstrakcją. 
Ale czyż nie wspaniałym po-
mysłem było wytłumaczenie 
miłości do Ojczyzny poprzez 
odniesienie jej do tej najmniejszej i najbliż-
szej, ale jak dobrze dzieciom znanej – Wiel-
kopolski? Koziołki, pręgierz, malownicze 
krajobrazy – żadne dziecko nie miało wąt-
pliwości, że to przecież jest Polska! Podniosły 

nastrój, wspaniałe przygotowanie recytato-
rów do konkursu przez nauczycieli i rodzi-
ców jest dowodem, że patriotyzm, rozumiany 
przez naszych dziadów i ojców jak świętość 
ma i swój współczesny wymiar.

Pokonać siebie 
– bieg upamiętniający  
90. Rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego

Roman Mis, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Rokiet-
nicy, niestrudzony pro-
pagator biegania, we-
spół z Urzędem Gminy 
w Rokietnicy, zorganizował imprezę plene-
rową propagującą zdrowy styl życia, której 
przyświecała idea uczczenia czynu powstań-
czego Wielkopolan w ramach obchodów 90. 
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Patro-
nat Honorowy nad imprezą objął Starosta Po-
znański, Jan Grabkowski i Wójt gminy Ro-
kietnica Bartosz Derech.
 „Wspaniałe jest to, że dzieci, młodzież i doro-

śli, bez względu na wiek, uczestniczą w  takich 
imprezach po to, by propagować ruch, zdrowy 
i czynny wysiłek na świeżym powietrzu, a je-
śli przy okazji zdobywa się statuetkę, trofeum, 
zaszczytne miejsce na podium, to jest to tylko 
dodatkowa motywacja do udziału w takich ak-
cjach. Wspomnienie przy okazji rokietnickiego 
biegu Powstańców Wielkopolskich, którzy na 
szali po wielokroć składali swoje życie i zdrowie 

i zestawienia tego z możliwością zdro-
wego, bezpiecznego, a przede wszyst-
kim pokojowego wysiłku, jest bar-
dzo dobrym pomysłem. Wprawdzie 
udział w biegu jest ledwie namiastką 
trudu powstańczego, ale w tym wy-
padku ważna jest przede wszystkim 
pamięć o tym wydarzeniu.”

Ryszard Lubka – Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury i Porząd-

ku PublicznegoRady Gminy Rokietnica

„Droga do Niepodległości” 
– kolejna patriotyczna wystawa w Domu 
Parafialnym w Cerkwicy – 11.11.2008

Dla nas Wielkopolan, tradycja powstańcza, 
tak żywa w wielu domach, przekazywana z 
pokolenia na pokolenie, pieczołowicie pie-
lęgnowana, jest przede wszystkim uwieńcze-

niem wieloletniej walki o zachowanie polsko-
ści ziem zachodnich, w której Wielkopolanie 
zmagający się z zakrojoną na szeroka skalę 
pruską polityką germanizacyjną od samego 
początku liczyć mogli na wsparcie Kościoła 
Katolickiego. Obrona mowy polskiej, kultury, 
tradycji i historii, zawsze tożsama była z obro-
ną wiary, a duchowieństwo w swych działa-
niach spełniało rolę pocieszycieli, przewod-
ników rozpalających i podtrzymujących w 
sercach nadzieję na rychłe wskrzeszenie pol-
skiej państwowości. Towarzystwa rolnicze, 
śpiewacze, czytelnie ludowe, ochronki, za-
kładane i wspierane przez kler katolicki były 
najskuteczniejszą formą obrony, specyficzną 
drogą do niepodległości, która pozwoliła w 
sprzyjających okolicznościach  przygotować 
powstanie zakończone pełnym sukcesem. 
Odwiedzając wystawę w Domu Parafialnym 
w Cerkwicy, przygotowaną bardzo pieczoło-

wicie w oparciu o materiały źródłowe para-
fii, zwróćmy uwagę na ich różnorodność i bo-
gactwo – są najwymowniejszym dowodem 
tego, że to BÓG, HONOR I OJCZYZNA były 
zawsze siłą polskiego narodu.

Dziewczęta do lat 16:
1. Anna Bajon  0:45:14
2. Monika Matuszewska  0:51:54
3. Ewa Radziwanowska  1:01:54  

Chłopcy do lat 16:
1. Arkadiusz Skrzypniak  0:31:39
2. Adrian Pasoń  0:34:22
3. Hubert Błaszczak  0:35:38  

Kobiety OPEN:
1. Danuta Pietruszyńska  0:31:49
2. Agnieszka Serzysko  0:33:45
3. Patrycja Talar  0:34:57  

Mężczyźni OPEN:
1. Michał Bartoszak  0:28:25 
2. Piotr Sobczyński  0:29:02 
3. Władysław Wieczorkowski  0:34:06

KLASYFIKACJA BIEGU: Nagroda dla najmłodszego uczestnika: Jędrzej Kijowski,  nagroda dla najstarszego uczestnika: Ryszard Styza
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Koncert w Przed-
szkolu „Bajeczka”  
– 1 grudnia 2008 r.
…Puzon, waltornia, tuba, 
trąbki. Barwna opowieść 
muzyczna i słowna w wyko-
naniu Zespołu Instrumen-
tów Dętych „Castle Brass” 
Zamku w Kórniku była kolej-
nym akcentem, który pozwolił podopiecznym 
Przedszkola „Bajeczka” przybliżyć trudny dla 
nich temat walki powstańczej Wielkopolan. 

„Ojczyzna nasza to wieś i miasto
i las co szumi piosnkę o zmroku.
Obłok i słońce co świeci jasno,
zboże co w polu rośnie wysoko”,
Brzmiały jakże szczerze w ustach 
sześciolatka Adasia Łopatki słowa 
wiersza. Skoczne z jednej strony i 
nostalgiczne z drugiej nutki pieś-
ni patriotycznych, ale także „Kacz-
ki dziwaczki”, czy fragmentu ope-

ry „Nabuccoo” Giuseppe Verdiego i dialog, 
który wiodły ze sobą instrumenty, sprawiły, 
że dzieci zachwycone składały ręce do okla-

sków, wystukując rytm utworów, a nawet nu-
cąc niektóre teksty. W tych małych jeszcze 
istotkach bije przecież gorące serce. To my 
dorośli powinniśmy dbać, by jego żar nigdy 
nie przygasł.

Zespół Szkół w Rokietnicy włączając się w 
obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego przygotował, pod kierunkiem Pani 
Bożeny Domżał, nauczyciela historii kon-

kurs wiedzy dla uczniów klas VI szkół pod-
stawowych i gimnazjalistów z tereny Gminy 
Rokietnica. Dwuetapowe zmagania zosta-
ną zakończone finałem gminnym przepro-

wadzonym w dniu 12 grudnia 2008 roku w 
Zespole Szkół w Rokietnicy. Uczniowie na-
piszą test oraz przedstawią projekt plastycz-
ny ilustrujący własną wizję powstańczych 
wydarzeń. Nagrody dla laureatów ufundo-
wane przez Wójta gminy Rokietnica zosta-
ną wręczone podczas uroczystej gali w dniu 
15 grudnia 2008 roku w Sali Sesyjnej Urzędu 
Gminy w Rokietnicy.

28 grudnia 2008 r. – W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
Wielka rocznica, wielka uroczystość. Apelem Poległych, modlitwą, historyczną refleksją, 
wreszcie uroczystą mszą świętą, koncertem fortepianowym naszego wybitnego miesz-
kańca – Jacka Kortusa i otwartą w Filii Bi-
blioteki Gminnej w Mrowinie 
wystawą, dziękujemy tym, 
dzięki którym Wielkopolska 
tyle znaczy dla nas i naszej 
Niepodległej Ojczyzny. Czo-
ło chylimy w miejscu, które na 
rokietnickiej ziemi jest najbar-
dziej związane z Powstaniem 
Wielkopolskim – w Cerkwicy. 
To tu na Starym Cmentarzu jest 
Wasz, Drodzy Powstańcy Po-
mnik – Cześć Waszej Pamięci.

To kolejna niezwykle interesująca propozy-
cja skierowana do młodzieży przez dyrekcję i 
nauczycieli Gimnazjum w Napachaniu. Dzia-
łające na terenie szkoły kółko plastyczne pod 
kierunkiem Pani Małgorzaty Sklepik i kół-
ko teatralne, które poszczycić się może zna-
czącymi osiągnięciami na deskach scen po-
wiatowych konkursów recytatorskich, jest 
autorem projektu, pozwalającego zaangażo-
wać artystyczne pasje młodzieży do realiza-
cji prac, których inspiracją są obchody 90. 
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rysu-
nek, praca malarska i technika kombinowana 
(Witraż, collage, mozaika) to zaproponowane 
przez organizatorów konkursu formy arty-
stycznego wyrazu. Coraz większe zaintereso-
wania młodzieży najrozmaitszymi technika-

mi filmowymi skłoniły także 
do przygotowania propozycji 
udziału w konkursie drużyn 

„Filmowców”, a przygotowane 
przez nich propozycje zostaną 

ocenione przez nie lada eksperta w tej dzie-
dzinie – Pana Mirosława Skrzypczaka ope-
ratora filmowego, mieszkającego właśnie w 

Napachaniu. Podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród nastapi 15 grudnia 2008 r. 

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – 
„...okruchy dziejów narodu są mocą jego ducha, trzeba więc podawać młodemu pokoleniu to pożywienie, aby 
naród nie zatracił związku z dziejami. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem 
bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”  Stefan Kardynał Wyszyński

Konkurs Plastyczno-Filmowy „DROGI DO WOLNOŚCI” – POWSTANIE WIELKOPOLSKIE OCZYMA MŁODZIEŻY  
– pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica i Przewodniczącej Rady Gminy Rokietnica

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
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Drodzy Czytelnicy naszych „Rokickich Wiadomości”
W Wasze ręce przekazuję myśli i uczucia wiążące 
się mocno z Powstaniem Wielkopolskim  - Powsta-
niem Koniecznym i Zwycięskim. O takim Powsta-
niu myślały, wszystkie pokolenia Polaków po 1795 
roku. Nie brakło i wcześniejszych zrywów oręż-
nych. Wybitni wodzowie i dzielni, odważni żołnie-
rze kładli swoje życie dla odrodzenia na nowo Oj-
czyzny – Polski Niepodległej.
W tym przygotowaniu się do rozprawy z zaborca-
mi nie brakło nikogo. Byli nimi uczeni, utalentowa-
ni robotnicy, twórczy gospodarze, pisarze i poeci, 
muzycy i malarze, inżynierowi i wynalazcy, ducho-
wieństwo, obrońcy języka i mowy polskiej – nie 
brakło nikogo. Stąd Powstanie Wielkie i Zwycię-
skie musiało nadejść, by zlikwidować totalne zło, 
które nie może panować nad drugimi.
Wam moi Kochani poświęcam te myśli i uczucia 
ku pokrzepieniu serc i oddaniu czci i szacunku 
tym, którzy oddali swe życie, by nam było dobrze 
i szczęśliwie w jak najdłuższym życiu bez wojen i 
trosk – z błogosławieństwem Bożym i Świętych 
Rodziców.
Na przełomie XIX i XX wieku naszych zaborców za-
czynają nękać poważne kłopoty. Rosję – politycz-
ne, Niemcy - ekonomiczne (kontakty z koloniami), 
Austro-Węgry - trudności związane z ich wielona-
rodowościowym charakterem. 28 czerwca 1914 
padają strzały w Sarajewie w Bośni, w wyniku 
których z ręki zamachowca ginie następca tronu 
Franciszek Ferdynand z małżonką. Na efekty tego 
politycznego morderstwa nie trzeba było długo 
czekać. Europa w ciągu dziesięciu dni staje w obli-
czy wojny, która szybko przeradza się w konflikt o 
światowym zasięgu, zakończony ofiarą poległych 
lub zaginionych żołnierzy.
9 listopada 1918 roku abdykuje Cesarz Wilhelm II, a 
Niemcy stają się republiką.  11 listopada 1918 roku 
generałowie niemieccy, wśród nich Hindenburg i 
Ludendoof, podpisują w lasku Rethonde niedale-
ko Compiegne pod Paryżem, w wagonie marszał-
ka Francji Ferdynanda Foche’a, po pięciu dniach 
bezpośrednich ciężkich rokowań, układ o zawie-
szeniu broni. Na wniosek marszałka Ferdynanda 
Foche’a i francuskiego ministra spraw zagranicz-
nych S. Pichon’a wpisano do aktu zawieszenia bro-
ni „że Polska ma posiadać swoje terytorium pań-
stwowe w granicach sprzed 1792 roku”. Nadto 
uznano, że Niemcy w okresie 15 dni mają wycofać 

wszystkie swe oddziały wojskowe z terenu Fran-
cji, Belgii, Luksemburga, a także Alzacji i Lotaryn-
gii. Obszary terenu po lewej stronie Renu – zajęte 
przez oddziały alianckie – miały zostać „oczysz-
czone” z żołnierzy niemieckich w ciągu 31 dni od 
podpisania rozejmu. Niemcy z likwidowanych jed-
nostek liniowych zwalniali do domów obcokra-
jowców, a z rodowitych Niemców utworzyli „Straż 
Graniczną” (Grentzschutz) – doskonale wyćwiczo-
ne i uzbrojone. Jednak był to zaledwie rozejm, któ-
ry nie każąc bezwzględnie pokonanych i nie roz-
liczając ich do końca nie sankcjonował w efekcie 
niczego.
Debaty nad właściwym traktatem pokojowym 
rozpoczęła Komisja złożona z 27 przedstawicieli 
tylko państw zwycięskich (Rosja w ogniu rewolu-
cji) w połowie lutego 1919 roku a, ciągnęły się one 
aż do 28 czerwca 1919 r.
Cały czas najistotniejszym celem Niemców było 
nie oddać Wielkopolski, Śląska i Pomorza Polsce 
i nie dopuścić, by miała dostęp do morza. Zagra-
bione w trzech rozbiorach rdzenne ziemie polskie 
uznawali bowiem za swoje „in aeternum” – na wie-
ki. By swój cel osiągnąć stosowali różne zabiegi. Po 
pierwsze -  zawarli osobny traktat pokojowy z Ro-
sją (już sowiecką), by mieć jednego członka En-
tenty „załatwionego”. Po drugie – szukali pomo-
cy u dyplomatów z Anglii i z własnych kolonii w 
Afryce. Po trzecie - odesłali szybko Józefa Piłsud-
skiego z Magdeburga - już 10 listopada 1918 roku 
był w Warszawie. Sądzili, że pięcioletni zesłaniec 
na Syberii będzie łagodził na ziemiach polskich 
antyniemieckie wystąpienia zbrojne. Po czwarte 
– liczyli Niemcy również na to, że Rewolucja Ro-
botniczo-Żołnierska na rdzennych ziemiach nie-
mieckich przejdzie bez większych wstrząsów. 
Niestety wszystkie te polityczne nadzieje i zabiegi 
się nie powiodły, a głównym sprawcą konieczności 
rezygnacji Niemiec z panowania nad ziemiami pol-
skimi byli ich niezmordowani mieszkańcy. Świado-
mi przychylności chwili z jednej strony i konieczno-
ści działania w sprawie niepodległości Wielkopolski 
na własna rękę z drugiej – doprowadzili 27 grudnia 
1928 roku do wybuchu Powstania, które bardzo 
szybko zakończyło się wyzwoleniem prastarych 
piastowskich ziem i ich ostatecznym włączeniem 
do niepodległego państwa polskiego.
123 lata zaborów i niewoli nie zabiło w Polakach 

miłości Ojczyzny. Literatura, modlitwa, pieśni w 
języku polskim, kochające się Rodziny, wzajemna 
pomoc, stanowiły twardy fundament narodowe-
go życia Polaków. W walce o Polskę Niepodległą 
zginęło bezpośrednio około 2000 Powstańców. Ci, 
którzy przeżyli w trudzie i pracy do II wojny świa-
towej ginęli w niemieckich obozach zagłady (cho-
ciażby Mauthausen), tylko za to, że byli oddanymi 
własnemu narodowi Powstańcami Wielkopolski-
mi – Niemcy w chwili wybuchu II wojny światowej 
mieli przygotowane ich listy wraz z rodzinami do 
unicestwienia lub przesiedlenia. 
Wszystkim Powstańcom Wielkopolskim, którzy 
polegli w walkach z niemieckim zaborcą – za nas 
i dla nas – winni jesteśmy pamięć i cześć wraz z 
modlitwą.
Bądźmy wszyscy, w 90. Rocznicę Wybuchu Wiel-
kiego Powstania Wielkopolskiego i w każdy inny 
dzień roku, bez względu na wiek, obywatelami 
godnymi takiego Państwa, które bardzo uroczy-
ście i z wielką głębią z serca płynących podzięko-
wań, oddaje hołd Bohaterom Narodowym.
O wielu z nich jeszcze historia milczy.
Otwórzmy więc ksiegi rocznic i spłaćmy długi ser-
deczną pamięcią o Tych, Którzy Cisi i Pokorni, czę-
sto bezimienni, śpią już pod Aniołów Strażą.

 Stanisław Florian Sikorski

W uzupełnieniu  wykazu Powstańców Wielkopol-
skich – synów rokietnickiej ziemi, dodaję jeszcze 
dwa nazwiska:
1.	 Szczepana	Zastróżnego, syna Wacława, uro-
dzonego w 1896 roku w Łagiewnikach, powiat po-
znański, pochowanego w 1981 roku w Rokietnicy, 
kawalera Krzyża Powstańczego i Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia;
2.	 Andrzeja	Dukata, kaprala artylerii, urodzone-
go w 1882 roku w Żydowie, pochowanego w 1947 
roku także w Żydowie. Był więźniem Mauthausen, 
mieszkał w Zielątkowie.

r e k l a m a

HOTEL  
DLA PSÓW
przejażdżki  
kucykami 
oraz sprzedaż 
kucy
0506 77 77 19
0602 385 955
gm. Tarnowo Podgórne

ZESPÓŁ MUZYCZNY
wesela
bankiety
zabawy 
w plenerze
0602 385 955, 0605 889 818

www.magos.prv.pl

Marmury Granity 
JUS-BUD & NAD-MAR

KOMINKI POSADZKI SCHODY TARASY 
PARAPETY BLATY KUCHENNE i ŁAZIENKOWE

Oferujemy:  Usługi i Sprzedaż,  Fachową obróbkę i montaż,  
Doradztwo na miejscu u Klienta,  Nietypowe wzory według szablonów 

tel.  508343243, 503337804

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

DUKAT
Poznań, ul. Dąbrowskiego 98, tel. 061 8417739

kom. 0501 707 099, 0501 707 098

Organizuje kursy prawa jazdy kat. A, A1, B

CENA PROMOCYJNA KAT.B - 1200 zł
SUPER PROMOCJA KAT. A, A1

każdy wtorek, czwartek 17.30
lekarz, książeczki na miejscu

POŚPIESZ SIĘ PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW
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