
Długa droga 

południowo-zachodniej 

Wielkopolski 

do niepodległości



Powstanie

kościuszkowskie



12 czerwca 1794 r. Rada Najwyższa Narodowa wydała proklamację Do
obywatelów prowincji Wielkopolskiej, wzywającą do formowania
oddziałów powstańczych i podporządkowania się polskim władzom. Silne
garnizony wojsk pruskich uniemożliwiły natychmiastowy wybuch
otwartych walk. Zamiast tego organizowano dezercję żołnierzy
pochodzenia polskiego z armii pruskiej. Akcję zbrojną umożliwiło dopiero
przystąpienie przez Prusaków do oblężenia Warszawy. Wówczas w Prusach
Południowych pozostało jedynie 8 000 żołnierzy, których wzmocniono w
sierpniu dalszymi 1500 ludźmi, a władzom powstańczym zależało na
wybuchu walk na tyłach pruskiej armii, co miało odciągnąć ją od stolicy.
W województwie poznańskim większe oddziały powstańcze zaczęto
formować dopiero 21 sierpnia 1794 r. Główną siłę oddziałów powstańczych
stanowili chłopi oraz ludność z małych miasteczek. Na terenie południowo-
zachodniej Wielkopolski doszło w sumie do kilkunastu potyczek zbrojnych.
W okolicach Jutrosina powstał oddział dowodzony przez Franciszka
Budziszewskiego. Powstańcy na krótki czas przejęli nawet z rąk pruskich
władzę nad tym miasteczkiem. Do większych starć na naszym terenie
doszło 22 sierpnia pod Mórkowem (powiat leszczyński, gmina Lipno) i 31
sierpnia pod Kościanem.



Tablica na grobowcu rodzinnym 

Budziszewskich na cmentarzu w 

Jutrosinie

poświęcona Franciszkowi 

Budziszewskiemu.

[źródło: strona internetowa] 



Pomnik na rynku w Jutrosinie –

wzniesiony w 1954 r. dla 

upamiętnienia chłopów walczących w 

powstaniu kościuszkowskim. W 1956 

r.  

na pomniku dodano tablicę 

upamiętniającą powstańców wielko-

polskich z lat 1918-1919, a w 1982 r. 

tablicę ku czci ofiar II wojny 

światowej.

[źródło: Urząd Miasta i Gminy w 

Jutrosinie,  18 IV 2016 r. ]



Powstanie wielkopolskie 1806 r.     

i służba u boku Napoleona w 

okresie Księstwa Warszawskiego  



W 1806 r. Napoleon Bonaparte poprowadził kolejną kampanię wojenną, tym razem 
przeciwko IV koalicji. Prusy zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstedt (14 
października 1806 r.). Wojska francuskie opanowały Berlin.
Napoleon postanowił  wykorzystać w tym momencie także kartę polską. Polecił 
dowódcy Legionów Polskich generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu wkroczenie 
na teren Wielkopolski (zagarniętej przez Prusy w wyniku II rozbioru Polski) i wywołanie 
powstania.  
3 listopada 1806 r. generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki wydali w Berlinie 
odezwę wzywającą Polaków do poparcia Napoleona, a 6 listopada obaj byli już w 
Poznaniu. Dąbrowski organizował pierwsze kadry wojska polskiego.  Oddziały 
powstańcze aktywnie włączyły się w usuwanie z terenu Wielkopolski wojsk pruskich. 
Systematycznie prowadzono także prace zmierzające do przekształcania oddziałów 
partyzanckich w regularną armię, którą organizowano na wzór francuski. Na początku 
stycznia  1807 r. oddziały te liczyły 23 000 żołnierzy, z czego 20 000 z departamentów 
poznańskiego i kaliskiego.  
Tworzono także zręby polskiej administracji. 14 stycznia 1807 r.  Napoleon powołał 
polską władzę cywilną. Była to siedmioosobowa Komisja Rządząca, na czele której 
stanął prezes Stanisław Małachowski - były marszałek Sejmu Czteroletniego w latach 
1788–1792.  
W wyniku dalszych sukcesów Napoleona i zawarcia układów w Tylży (7 i 9 lipca 1807 r.) 
powstało Księstwo Warszawskie. 22 lipca 1807 r. cesarz nadał Księstwu konstytucję.  
Księstwo pomimo własnej administracji i armii (na czele której stał książę Józef 
Poniatowski) było w pełni podporządkowane Napoleonowi.  



Zaświadczenie o złożeniu przez 

miasto Leszno przysięgi 

wierności Napoleonowi, 15 XI 

1806 r. 

[APL, Akta miasta Leszno, sygn. 

1099]



Zalecenie do władz miasta Leszna 

dotyczące przygotowania dwóch 

obrazów z białymi orłami na 

paradę wojskową,  10 XII 1806 r.

[APL, Akta miasta Leszno, sygn. 

1099]



Tłok pieczętny Urzędu Magazynu 

Wojskowego w Kościanie, około 1807-

1815.   

[APP,  Tłoki pieczętne różnych 

urzędów i instytucji, sygn. T IX, 44]



Józef Sułkowski 

Był synem Teodora Sułkowskiego. 

Urodził się w 1770 lub w 1773 roku. 

Wychowywał się na dworze księcia 

Augusta Kazimierza Sułkowskiego w 

Rydzynie.  

Jako młody oficer uczestniczył w wojnie 

polsko-rosyjskiej w 1792 r. Za odwagę i 

waleczność został odznaczony nowo 

ustanowionym orderem Virtuti Militari. 

Po klęsce wyjechał do Francji, wrócił na 

krótko do kraju w 1794 r., by wziąć 

udział w powstaniu kościuszkowski. 

Insurekcja już jednak upadała. Potem 

Józef Sułkowski ponownie wyjechał do 

Francji. Zaciągnął się do służby w 

wojsku francuskim. Dostał przydział do 

oddziałów we Włoszech. Związał się z 

Napoleonem Bonaparte. Był jego 

adiutantem. Sułkowski wziął  udział w 

wyprawie do Egiptu, gdzie 22 

października 1798 r. poległ w bitwie pod 

Kairem.



Antoni Paweł Sułkowski

Żył w latach 1785-1836, syn Antoniego oraz 

Karoliny (czeskiej hrabiny z rodu Bubna-

Littitz). Podczas wojen napoleońskich 

uczestniczył w kampanii polskiej 1806-1807, 

hiszpańskiej 1808-1809 i w rosyjskiej 1812 r.  

Po śmierci  księcia Józefa Poniatowskiego  w 

bitwie pod Lipskiem w 1813 r. Antoni  Paweł 

Sułkowski został naczelnym wodzem armii 

polskiej, ale  wkrótce zrezygnował. Został 

zwolniony przez Napoleona ze służby 

wojskowej i powrócił do Polski. 

Zakończenie Kongresu Wiedeńskiego w 1815 

r. i decyzję o utworzeniu pod berłem cara 

Aleksandra I Królestwa Polskiego przyjął z 

nadzieją: ”Nie ma co się wahać. Ta nowa 

Polska pod berłem szlachetnego Aleksandra 

będzie mała i uboga wprawdzie, ale to będzie 

Polska, będzie miała to święte imię (...). Będzie 

co będzie, pozostanę wierny tej arcydrogiej 

Polsce”.



Dezydery Chłapowski

Był synem Józefa Chłapowskiego i Urszuli 

Moszczeńskiej. Urodził się  23 maja 1788 r., a 

zmarł 27 marca 1879 r. Był nie tylko 

żołnierzem, ale także działaczem 

gospodarczym i prekursorem pracy 

organicznej. W swoim życiorysie miał także 

służbę u boku Napoleona.  

W 1807 r. brał udział w bitwach pod Tczewem 

i w oblężeniu Gdańska. Tam dostał się do 

niewoli, z której został wypuszczony po pokoju 

w Tylży. W lutym 1809 r. udał się do Paryża,  

został oficerem ordynansowym Napoleona. 

Podczas tego pobytu ukończył studia 

wojskowe. U boku Napoleona przeszedł 

kampanie: hiszpańską i austriacką.  

Odbył także kampanię moskiewską (1812) i 

saską (1813). W trakcie tej ostatniej poprosił o 

dymisję, którą uzyskał. Decyzja była 

spowodowana rozgoryczeniem Chłapowskiego 

wobec postawy Napoleona względem Polski.  



Franciszek Morawski

Był synem Wojciecha i Zofii ze Szczanieckich. Urodził się 2 

kwietnia 1783 r.  w Pudliszkach, zmarł 12 grudnia 1861 r. w 

Luboni.  W 1806 roku wstąpił ochotniczo do gwardii honorowej 

Napoleona. Już w listopadzie tego samego roku uzyskał awans na 

podporucznika, przechodząc do 1-go pułku piechoty, a z niego do 9-

go pułku piechoty w III Legii. Jeszcze w 1806 r. otrzymał po 

walkach pod Tczewem kolejny awans na porucznika. Za udział w 

oblężeniu Gdańska w 1807 r.  otrzymał pochwałę i nominację na 

inspektora piechoty. Walczył również pod Kołobrzegiem. Za udział 

i męstwo w kampanii 1808 r. został odznaczony Złotym Krzyżem 

Virtuti Militari. W 1809 r. brał udział w wojnie między Księstwem 

Warszawskim a Austrią.   W 1812 r. w czasie wojny z Rosją wziął 

udział między innymi w zdobyciu Smoleńska Z napoleońską 

Wielką Armią dotarł do Moskwy. W czasie odwrotu walczył pod 

Wiaźmą, a następnie uczestniczył w dramatycznej przeprawie 

przez Berezynę. W 1813 r. wraz z wycofującą się z Księstwa 

Warszawskiego armią uczestniczył w kampanii saskiej, walcząc 

pod Budziszynem. Brał również udział w bitwie pod Lipskiem, za 

co został uhonorowany złotym Krzyżem Oficerskim Legii 

Honorowej. Po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, Morawski 

został mianowany szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego. 

Funkcję tę zachował do 1815 r. 



Udział mieszkańców południowo-zachodniej 

Wielkopolski 

w powstaniu listopadowym  na terenie 

Królestwa Polskiego w latach 1830-1831



Na wieść o wydarzeniach Nocy Listopadowej w Warszawie (z 29 na 30 listopada 1830 r.)  w 
Wielkim Księstwie Poznańskim zaczęto rozważać możliwości udzielenia pomocy rodakom 
walczącym za kordonem granicznym. Rozpoczęło się nielegalne przekraczanie granicy i 
dołączanie do oddziałów polskich.    
Łącznie z Wielkiego Księstwa Poznańskiego w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku 
uczestniczyło około 3 tysiące ochotników. Przeważali wśród nich przedstawiciele 
ziemiaństwa, ale byli również rzemieślnicy, mieszczanie, uczniowie gimnazjalni. Znaczną 
grupę stanowiły osoby z powiatu kościańskiego. Władze pruskie najpierw nakazały im 
natychmiastowy powrót, a następnie zagroziły sankcjami za udział w powstaniu. Majątki 
ziemian zostały objęte sekwestrem (czyli zarządem komisarycznym). 
Namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego książę Antoni Radziwiłł został najpierw 
zawieszony w czynnościach, a potem zdjęty ze stanowiska. Naczelnym prezesem prowincji 
poznańskiej mianowano Eduarda Flottwella, który natychmiast rozpoczął przygotowywania 
do likwidacji autonomii Księstwa. Granica z Królestwem została obsadzona przez wojska 
pruskie.  
Wielkopolanie byli wśród dowódców armii polskiej walczącej w powstaniu listopadowym –
m.in.: gen. Jan Nepomucen Umiński, minister wojny gen. Franciszek Morawski i gen. 
Dezydery Chłapowski. Po klęsce powstania i powrocie na ziemie rodzinne w 1831 r. wielu 
uczestników dotknęły pruskie represje. Dezydery Chłapowski został osadzony w twierdzy w 
Szczecinie i  obłożony dotkliwą karą finansową.  



Powstanie wielkopolskie

1848 



Obwieszczenie Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego Beurmanna 

w sprawie zakazu noszenia i handlu kosami, 27 marzec 1848 r.

[APL, Akta miasta Miejska Górka, sygn. 5]



Obwieszczenie  pruskiego 

komisarza królewskiego w sprawie 

bezprawnego ukrywania broni 

powstańczej, 18 V 1848

[APL, Zbiór druków ulotnych 

sygn. I-1]



Obwieszczenie  pruskiego 

komisarza królewskiego  do 

ludności polskiej,  23 V 1848

[APL, Zbiór druków ulotnych 

sygn. I-1]



Praca organiczna



Praca organiczna to m.in. różnorodne działania gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, które
podejmowano w celu zachowania i wzmocnienia tożsamości narodowej Polaków będących
pod zaborami. Jednym z prekursorów pracy organicznej w Wielkopolsce był Chłapowski. Po
powrocie z Anglii w 1815 r. wprowadzał innowacje w swoim majątku w Turwi. W latach 1818-
1819 ponownie wyjechał do Anglii, gdzie zgłębiał wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania
gospodarstwem rolnym. Już wkrótce jego majątek w Turwi stał się jednym z najlepszych na
terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gdy wybuchło powstanie listopadowe w Królestwie
Polskim obowiązek względem Ojczyzny nakazał Chłapowskiemu wziąć udział w walce. Po
klęsce powstania i odsiedzenia kary w twierdzy w Szczecinie powrócił do Turwi. W latach
1838-1845 współpracował z Przewodnikiem Rolniczo-Przemysłowym, do którego pisał artykuły
o tematyce rolniczej. Miał zamiar założyć akademię rolniczą, do czego krokiem było kształcenie
licznych praktykantów w turewskim majątku. Dezydery Chłapowski wspierał takie polskie
przedsięwzięcia jak: Bazar Poznański, Kasyno Gostyńskie i Towarzystwo Pomocy Naukowej.

Zaangażowanym w pracę organiczną był także inny ziemianin z południowo-zachodniej
Wielkopolski, a mianowicie Gustaw Potworowski, właściciel Goli. Był jednym z założycieli
Kasyna Gostyńskiego, organizacji działającej w latach 1835-1846. Kasyno miało trzy wydziały:
rolniczo-przemysłowy, literacki i dobroczynny. Wkrótce rozwinęło szeroką działalność
gospodarczą, oświatową i charytatywną. Propagowano nowoczesne metody gospodarki
rolnej, tworzono podstawy polskiego przemysłu, szerzono kulturę i tradycje narodowe,
wspierano ubogich. W 1837 r. otwarto bibliotekę liczącą 1000 książek, głównie z zakresu
historii i literatury pięknej. Z inicjatywy kasyna w roku 1836 rozpoczęto wydawanie fachowego
pisma dla większych właścicieli ziemskich pod tytułem „Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy”, w
którym najliczniej publikowali: gen. Dezydery Chłapowski, Erazm Stablewski i Gustaw
Potworowski. W 1846 r. władze pruskie położyły kres istnieniu Kasyna Gostyńskiego.



Działacze Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym, sprzed 1919 r.

(Fot. udostępniona przez redakcję „Nasze Jutro” we Włoszakowicach)



Podpisy pierwszych członków –

wspólników Banku Ludowego w 

Bukówcu Górnym

(Za: Bank Spółdzielczy we 

Włoszakowicach 1904 –2004, 

Bydgoszcz 2005, s. 18)

Fragment pierwszego statutu Banku Ludowego w 

Bukówcu Górnym

(Za: Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 1904 –2004, 

Bydgoszcz 2005, s. 20)



Budynek Kasyna Gostyńskiego

[źródło: strona internetowa]



Strona tytułowa wydawanego w 

Lesznie „Przyjaciela Ludu” (nr 49, 

1 VI 1844)

[APL Leszno, Biblioteka, sygn. 

1564]



Pamiątka z uroczystości poświęcenia 

chorągwi Towarzystwa Polsko-

Katolickich Robotników 

w Lesznie, 

27 czerwca 1909 r.

[APL, Zbiór widokówek, 

sygn. 263] 



Kwestionariusz statystyczny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

w Kościanie, 4 marzec 1909 r. 

[APP, Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim, sygn. 76]



Strajki 

w szkołach ludowych 

południowo-zachodniej 

Wielkopolski

1906-1907



Wykaz polskich uczniów 

katolickiej szkoły ludowej w 

Kobylinie, którzy za namową 

swoich rodziców odmawiali nauki 

religii w języku niemieckim  

(fragment), X 1906

[APL, Inspektorat Szkolny w 

Jutrosinie, sygn. 25] 



List  do inspektora szkolnego w 

Kościanie napisany przez 

Ciesielskich z Kawczyna w sprawie 

zakazania swoim  dzieciom 

odmawiania modlitwy na lekcjach 

religii w języku niemieckim i 

prośba, aby nie bić dzieci, 1906  

[APL, Inspektorat Szkolny 

w Kościanie, sygn. 10] 



Artykuł  w „Gazecie Polskiej” o strajku 

w szkole ludowej w Spytkówkach 

(powiat kościański), 1906

[APL, Inspektorat Szkolny 

w Kościanie, sygn. 10] 



Podpisane przez rodziców 

dzieci z Ignacewa 

oświadczenie do Inspektoratu 

Szkolnego w Kościanie w 

sprawie zabronienia dzieciom 

nauki religii w języku 

niemieckim i prośba o naukę 

w języku polskim, 27 X 1906

[APL, Inspektorat Szkolny w 

Kościanie, sygn. 10]

„Informujemy Inspektorat 

Szkolny, że naszym dzieciom 

stanowczo zabroniliśmy, aby 

uczyły się modlitwy i 

odmawiały ją po niemiecku i 

prosimy o zadbanie, by dzieci 

modlitwy uczyły się i 

odmawiały po polsku”



Genowefa Bura- fotografia z 

koperty dowodów osobistych,    

ok. 1964 

[APL,  Urząd Miasta Leszno, 

sygn. 10983]

„Nauczyciele chodzili z trzcinami i kto

mówił po polsku, został uderzony trzciną. Na

lekcjach religii niektórzy odpowiadali po

niemiecku. Większość jednak milczała i

otrzymywała najgorsze stopnie oraz uwagi i

była zastraszana. Pójście do szkoły stawało

się okropnością.”



Anna Szymkowiak (z domu 

Masłowska) z Dłużyny, ok. 1964 r. 

[APL, Urząd Miasta Leszno, sygn. 

8437] Fliger chodził po ławkach i bił, gdzie popadło.

Pamiętam jak dziś, że w czasie strajku

przyprowadzał on do naszej klasy po lekcjach,

chłopaków ze starszych klas i ustawiał ich pod

ścianą z rękami do góry. Gdyśmy szli do domu, to

oni jeszcze tak stali do godzin wieczornych.

Pewnego razu Fliger wyzywając stojącego pod

ścianą Szczepana Sierackiego oniemiał ze

zdziwienia. Myśmy wzięli go w obronę

oświadczając, że nie jest durniem i wiele umie,

np. gra na skrzypcach. Wtedy nauczyciel dał mu

instrument, a Szczepan po chwilowym namyśle

zagrał „Jeszcze Polska nie zginęła”



Wybuch latem 1914 r. wojny, którą później nazwano I wojną światową     

zmienił zupełnie Europę.

EUROPA POSZŁA SIĘ ZABIĆ. 

(To słowa prof. Andrzeja Chwalby) 

Dla Polaków najważniejsze było wykorzystanie 

wszystkich możliwości do odzyskania niepodległości.



14 sierpnia 1914 r. wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydał odezwę, 
która zawierała obietnicę zjednoczenia po zakończeniu wojny ziem 
polskich z trzech zaborów pod berłem cara Rosji i nadania im 
autonomii.
5 listopad 1916 r. – odezwa cesarzy Niemiec i Austro-Węgier w 
sprawie przywrócenia państwa polskiego sprzymierzonego z tymi 
państwami. 
Rozkaz cara Mikołaja II jako naczelnego wodza z 25 grudnia 1916 r.  
zawierał na ten temat jedno zdanie: „Rosja nie zapewniła sobie 
jeszcze urzeczywistnienia celów wyznaczonych jej przez wojnę: 
obsadzenia Konstantynopola i cieśnin, oraz stworzenia Polski wolnej, 
złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych”

Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r. , 
którego punkt 13 mówił o niepodległym państwie polskim.



11 listopada 1918 r. zakończyły się działania wojenne. Podpisano rozejm. 

Niemcy i Austro-Węgry poniosły klęskę. W Niemczech wybuchła rewolucja. 

Ostatecznie w obu państwach dochodzi do upadku monarchii – obalono 

dynastie Hohenzollernów i Habsburgów. Jeszcze wcześniej rewolucja 

bolszewicka w Rosji (1917 r.) obaliła carat i panowanie dynastii 

Romanowów.  



Powstanie

wielkopolskie

1918/1919



26 grudnia 1918 r. przybył do Poznania znany pianista i działacz patriotyczny
Ignacy Paderewski. Niemcy próbowali za wszelką cenę nie dopuścić do tej
wizyty, ale nie udało im się to. O godz. 21.10 pociąg z Ignacym Paderwskim
dotarł na poznański dworzec kolejowy. Niemcy podjęli tam ostatnią próbę
zatrzymania nieproszonego gościa. Wręczenie Paderewskiemu nakazu
opuszczenia miasta uniemożliwił niemieckim oficerom kordon Straży Ludowej.
Niemcom nie pomogło także wyłączenie prądu w całym Poznaniu. Polacy
przywitali dostojnego gościa przy blasku kilkuset pochodni. Ignacy Paderewski
udał się do hotelu Bazar. Wygłosił tam przemówienie do licznie zgromadzonej
przed hotelem ludności polskiej. 27 grudnia około południa pod Bazarem
zorganizowano manifestację kilku tysięcy dzieci – uczniów poznańskich szkół.
Entuzjastyczne przywitanie Ignacego Paderewskiego oraz wywieszenie przez

Polaków flag polskich oraz zwycięskiej w wojnie koalicji wzburzyło Niemców.
Sytuacja w mieście stawała się coraz bardziej napięta. Niemcy także 27 grudnia
1918 r. zorganizowali pochód ulicami Poznania i zrywali wywieszone flagi.
Ponadto zaczepiano Polaków i zniszczono niektóre obiekty, m.in. lokal
Naczelnej Rady Ludowej. Przed godziną 17.00 doszło do strzelaniny na Placu
Wolności. Ciężko ranni zostali Franciszek Ratajczak i Antoni Andrzejewski.
Wybuch powstania stał się faktem. Pierwszym dowódcą powstania był mjr
Stanisław Taczak, który 16 stycznia 1919 r. przekazał dowództwo gen. Józefowi

Dowborowi-Muśnickiemu.



Wybuch powstania. Rozdawanie broni ludności polskiej na placu 

Wolności w Poznaniu      

w dniu 27 grudnia 1918 r., pocztówka, malował Leon Prauziński , w 

zbiorach APL



27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchło powstanie, pocztówka w zbiorach 

APL



Stanisław Taczak – pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego

[źródło: strona internetowa]



Gen. Józef Dowbor-Muśnicki (od 16 

stycznia 1919 r. dowódca powstania) i 

biskup Wojska 

Polskiego ks. Stanisław Gall,  1919 r.

[APL, Zbiór fotografii, sygn. 17]



Internowani  Polacy w obozie w Żaganiu, pierwsza z prawej Anna Lassocińska

[Ze zbiorów Janusza Skrzypczaka]



Internowani Polacy w obozie w Żaganiu, 1919 r.   

[Ze zbiorów Janusza Skrzypczaka]



Informacja o wybuchu w dniu 27 grudnia 1918 r. walk w Poznaniu szybko obiegła całą 
Wielkopolskę. 8 stycznia 1919 r. por. Stanisław Bernard Śliwiński udał się do 

Dowództwa Głównego w Poznaniu. Został mianowany dowódcą frontu 
leszczyńskiego. Utworzono nowy IX Okręg Wojskowy, który obejmował powiaty 

południowo-zachodniej Wielkopolski. Istniejący tutaj front otrzymał nazwę 
południowo-zachodniego, nazywano go także „Grupa Leszno”. Z biegiem rozwoju 
sytuacji militarnej zarysowały się na tym froncie 4 odcinki: „Poniec” (dowódcą był 

ppor. Józef Ceptowski), „Pawłowice” (dowódcą był ppor. Henryk Swiniarski), 
„Osieczna” (dowódcą był ppor. Jan Namysł) oraz odcinek „Lipno-Włoszakowice”, 

który później otrzymał nazwę „Boguszyn”. Dowódcą tego odcinka był ppor. 
Franciszek Szyszka. Cały styczeń 1919 r. przeszedł pod znakiem walk. Toczyły się one 

ze zmiennym szczęściem. Do szczególnie znanego epizodu pierwszego okresu 
powstania wielkopolskiego na obszarze południowo-zachodniej Wielkopolski należy 
rozegrana 11 stycznia 1919 r. bitwa pod Osieczną. Ciężkie walki toczyły się również 
między innymi o Kąkolewo, Waszkowo i Miechcin, które kilkakrotnie przechodziły z 

rąk do rąk. Zaciekłe walki 19 stycznia 1919 r. stoczono także o Gościejewice. 
Podpisany 16 lutego 1919 r. rozejm w Trewirze rozciągał zawieszenie broni także na 

front wielkopolski.



Por. Bernard Śliwiński, dowódca 

Grupy „Leszno”

[APL, Zbiór fotografii, sygn.  26]



Powstańcy wielkopolscy w Gołanicach, 1919

[APL, Zbiór fotografii, sygn. 29]



Sekcja lekkiego karabinu maszynowego kompanii krzywińskiej, 

1919 r. [APL, Zbiór fotografii, sygn. 12]



Antoni Borowski – najmłodszy 

powstaniec Grupy „Leszno”, 

urodzony w 1904 r. w Kościanie

[APL, Zbiór fotografii, sygn. 14 ]



Powstańcy wielkopolscy na tle 

zamku w Golejewku, 1919 r.

[APL, Zbiór fotografii, sygn. 24]



Miechcin – pomnik w miejscu śmierci powstańca wielkopolskiego

Jana Drożdżyńskiego [APL, Zbiór fotografii, sygn. 524]





Powstańcy wielkopolscy, 1919 r.

[APL, Jerzy Zielonka - spuścizna, sygn. 18]



Powstańcy wielkopolscy z Bukówca 

Górnego, 1919 r.

[APL, Jerzy Zielonka - spuścizna, 

sygn.  142]



Powstańczy lazaret w Miejskiej Górce, 1919 r.

[APL, Jerzy Zielonka -spuścizna, sygn. 22 poz.  534]



Historia działań powstańczych 

kompanii krzywińskiej -

fragment

[APL,  Akta miasta Krzywiń, 

sygn. 17, s. 31]



Spis powstańców wielkopolskich 

pochowanych 

we wspólnej mogile 

na cmentarzu w Miejskiej Górce, 

wykaz z 1929 r.

[APL,  Akta miasta Miejska 

Górka, sygn. 1035, s. 43]



Protokół z zajęcia przez 

powstańców w dniu 10 I 1919 r. 

Osiecznej

[APL,  Akta miasta Osieczna,  sygn. 

382, s. 163]



Plakaty wydane z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, okres 

międzywojenny   

[APL,  Zbiór druków ulotnych sygn.  I-7]



Plakat wydany z okazji 

rocznicy wybuchu powstania 

wielkopolskiego, okres 

międzywojenny   

[APL,  Zbiór druków ulotnych 

sygn.  I-7]



Album poświęcony powstańcom wielkopolskim

[APL, ZBoWiD w Lesznie, sygn. 153]





Spis kobiet z terenu południowo-zachodniej wielkopolski wspierających 

powstanie wielkopolskie (spis zawiera 103 nazwiska)

[APL, ZBoWiD w Lesznie, sygn. 11817]



Fragment deklaracji członkowskiej Jana Rękosia, z opisem działalności w czasie 

powstania wielkopolskiego, 30 czerwca 1968 r.

[APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, sygn. 7855, s. 2]



Arkusz ewidencyjny Agnieszki Firlej – członka Związku Powstańców Wielkopolskich 1918–

1919 Roku, Koła Brenno, 11 sierpnia 1949 r.

[APL, Związek Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 Roku. Koło Brenno, sygn. 1, s. 3– 4]



Wykaz powstańców wielkopolskich 

będących członkami Związku 

Bojowników o Wolność i 

Demokrację, Koło Wijewo–Brenno, 

10 grudnia 1959 r.

[APL, Związek Bojowników o 

Wolność i Demokrację, Koło 

Gminne Wijewo, sygn. 4]


