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Projekt edukacyjny towarzyszący 
renowacji kwatery Powstańców 

Wielkopolskich i Śląskich  
na Powązkach Wojskowych

Edukacyjna inicjatywa 
Instytutu Poznańskiego  
i Projektu Poznań
Instytut Poznański to młody lokalny think tank zajmujący się 
sprawami miejskimi, samorządowymi, społecznymi, a także 
międzynarodowymi. Naszą misją jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie oddolnej 
aktywności społecznej obywateli – w duchu poznańskiego 
etosu pracy i gospodarności. Pierwszym miejscem naszej 
działalności jest Poznań, ale perspektywa sięga poza granice 
miasta, a nawet kraju.

Jednym z naszych najważniejszych 
dotychczasowych projektów jest renowacja 
kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na 
Powązkach Wojskowych. Akcji towarzyszy projekt 
edukacyjny skierowany do uczniów wielkopolskich 
szkół średnich. Zapraszamy do wspólnej podróży po 
dziejach Powstania Wielkopolskiego i niezwykłych 
losach Powstańców!

O Instytucie
Nasza aktywność skupia się wokół dwóch obszarów:
l  praca koncepcyjno-analityczna i intelektualna  

– organizacja debat, konferencji, seminariów, wykładów, 
dyskusji, przygotowywanie raportów i szkoleń,

l  oddolne działania, których celem jest zmiana i rozwój 
najbliższego otoczenia we współpracy ze społecznością 
lokalną.

Cele Instytutu:
l  budowa i wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego,
l  promowanie aktywnych postaw obywatelskich 

i społecznych,
l  promocja Poznania i wartości charakterystycznych dla 

poznaniaków poza jego granicami,
l  opracowywanie i dostarczanie badań, analiz, raportów 

i opinii w celu merytorycznego wspierania procesów 
podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania 
rozwiązań i regulacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym.

Poznaj Instytut Poznański: www.poznanski.org
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Ważnym miejscem pamięci dla wszystkich 
Wielkopolan są Powązki, na których 
spoczywają Powstańcy Wielkopolscy. Jako 
grupa poznaniaków żyjących w Warszawie 
– ale wciąż mocno związanych z rodzinnym 
miastem – postanowiliśmy odnowić 
ich kwaterę. Było to możliwe dzięki 
wsparciu kilkudziesięciu osób, w tym 
wiceministra spraw zagranicznych Szymona 
Szynkowskiego vel Sęka, oraz współpracy 
z dwiema organizacjami: Stowarzyszeniem 
Projekt Poznań i Fundacją Instytut 
Poznański.

Zespół i współpracownicy Instytutu Poznańskiego na Powązkach Wojskowych. Od lewej: Artur Różański – sympatyk Stowarzyszenia 
PROJEKT POZNAŃ i współpracownik Instytutu Poznańskiego, Szymon Szynkowski vel Sęk – wiceminister spraw zagranicznych, Klaudia 
Strzelecka – radna Miasta Poznania, współzałożycielka stowarzyszenia miejskiego PROJEKT POZNAŃ, Jan Zujewicz – prezes Instytutu 
Poznańskiego, członek Stowarzyszenia PROJEKT POZNAŃ, Monika Wojtkowiak – współpracownik Instytutu Poznańskiego.

#ODNAWIAMY KWATERĘ
Ten hasztag stał się mottem zbiórki, którą w 2018 r. zainicjowała grupa poznaniaków mieszkających w Warszawie. Pod egidą 
Projektu Poznań oraz Instytutu Poznańskiego społecznicy zbierali środki na odnowienie kwatery Powstańców Wielkopolskich 
i Śląskich wybudowanej na Powązkach na początku lat 70. Akcję wspierał wiceminister spraw zagranicznych Szymon 
Szynkowski vel Sęk.

Zbiórkę wsparło kilkadziesiąt osób, resztę potrzebnych środków przekazała Fundacja Lotos. Prace ruszyły w kwietniu 2019 r. 
Czyszczenie, uzupełnienie ubytków i fug oraz konserwacja obiektu nieremontowanego od niemal pół wieku – takie zadanie 
czekało parę doświadczonych konserwatorów: Annę Sztymelską-Karczewską i Bartosza Markowskiego. Był to jednak dopiero 
pierwszy etap. Instytut Poznański planuje zdobyć środki na remont wszystkich nagrobków na terenie kwatery do końca 2020 r.

PRZED RENOWACJĄ

PO RENOWACJI
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11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi 
Piłsudskiemu. Ten dzień jest uważany za początek niepodległości Polski. Młode państwo potrzebowało rządu, 
który mógłby zostać zaakceptowany przez najważniejsze polskie stronnictwa polityczne – od lewicy do prawicy. To 
właśnie nowy rząd miał czynić starania o uznanie niepodległej Polski na arenie międzynarodowej i reprezentować 
ją na nadchodzącej konferencji pokojowej w Paryżu.

Idealnym kandydatem na premiera wydawał się Ignacy 
Jan Paderewski – wybitny pianista i światowej sławy 
kompozytor, działacz niepodległościowy, który osobiście 
przekonywał prezydenta USA Woodrowa Wilsona do tego, 
że Polska musi być niepodległa. Paderewski zaangażował 
się w akcję pomocową na rzecz osób poszkodowanych 
w czasie wojny i dawał mnóstwo koncertów, w trakcie któ-
rych promował polskie dążenia niepodległościowe.

Kiedy w grudniu 1918 r. Paderewski przybył do Poznania, 
witały go tłumy rozentuzjazmowanych mieszkańców. Mia-
sto wciąż jednak pozostawało w niemieckich rękach. Przy-
jazd Paderewskiego dał impuls do rozpoczęcia 
walk o powrót ziem zaboru pruskiego do 
niepodległej Polski.

W czasie pobytu Paderewskiego w Poznaniu Niemcy prowokowali Polaków, organizując przemarsz wojska przez miasto i zry-
wając polskie flagi z balkonów ozdobionych na cześć przyszłego premiera. 27 grudnia 1918 r. mieszkańcy Po-
znania chwycili za broń. Tego dnia do miasta przybył kpt. Stanisław Taczak, któremu Wojciech Korfanty zapro-
ponował stanowisko naczelnego dowódcy Powstania z jednoczesnym awansem do stopnia majora. Taczak przyjął propozycję 
i przystąpił do stworzenia jednej armii z powstających żywiołowo oddziałów powstańczych.

W pierwszych dniach Polacy 
zdobyli budynek niemiec-
kiego Prezydium Policji, 
następnie – Dworzec Głów-
ny, Pocztę Główną i część 
fortyfikacji. Podczas walk 
o Prezydium ciężko ranny 
został jeden z Powstańców, 
Franciszek Ratajczak. 
Zmarł w szpitalu kilka godzin 
później i jest uznawany za 
pierwszą ofiarę walki 
o odzyskanie wolno-
ści i granic Polski po 
okresie zaborów.

POWSTANIE 
WIELKOPOLSKIE
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Obraz Leona Prauzińskiego „Szturm o zdobycie 
Prezydium Policji – śmierć bohaterska Franciszka 
Ratajczaka w piątek 27 grudnia 1918 roku”.

Obraz Leona 
Prauzińskiego 
„Przyjazd Ignacego 
Paderewskiego  
do Poznania (...)”
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Powstańcy, którzy opanowali miasto, usuwali z niego stopniowo pruską administrację. W nocy z 4 na 5 stycznia 
podjęto decyzję o ataku na niemiecką Stację Lotniczą w Ławicy. Krążyły bowiem pogłoski, że Niemcy 
chcą użyć znajdujących się tam samolotów do bombardowania Poznania. 5 stycznia Powstańcy zgłosili się do niemieckiego 
komendanta stacjonującego na Ławicy z propozycją poddania się i wydania sprzętu. Niemcy nie zamierzali jednak kapitulo-
wać. Powstańcy przystąpili więc do ataku i 6 stycznia przejęli lotnisko. Polacy zdobyli także mnóstwo sprzętu, m.in. samoloty 
i balony obserwacyjne. Wartość łupu szacowano na 200 milionów marek niemieckich. Zdobyte maszyny posłużyły później do 
formowania pierwszych wielkopolskich eskadr i obrony Lwowa oraz w wojnie polsko-bolszewickiej.

Wieść o wydarzeniach w Poznaniu poderwała do walki mieszkańców całej Wielkopol-
ski. O niektóre miasta i wsie toczono bardzo krwawe walki, jednak stopniowo kolejne tereny wracały w ręce Polaków 
(np. 11 stycznia Powstańcy zajęli Szubin, 5 lutego – Rynarzewo). Powstanie zakończyło się polskim 
zwycięstwem 16 lutego 1919 r. Wielu bohaterów walk aktywnie włączyło się w odbudowę polskiej pań-
stwowości i pracę na rzecz wolnego, niepodległego kraju. Część weteranów związała swoje życie z Warszawą.

WARTO WIEDZIEĆ
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Obraz Leona Prauzińskiego „Zdobycie lotniska niemieckiego 
w Ławicy pod Poznaniem”

Obraz Leona Prauzińskiego „Rozdawanie broni pomiędzy 
ludność polską w Poznaniu na placu Wolności”

Straż Ludowa
Jesienią 191

8 r. 
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„ROBIMY POWSTANIE!”
JAK WYZWALANO WIELKOPOLSKĘ

Jak wyzwalano Wielkopolskę? Kim byli Powstańcy? Jak udział w tym zrywie 
zaważył na ich dalszych losach? Życiorysy bohaterów spoczywających na 
Powązkach Wojskowych to prawdziwa lekcja historii i patriotyzmu.

ALOJZY STEPKA
Urodził się 3 czerwca 1898 r. w Zawadach. Jako 18-latek został wcielony do armii niemiec-
kiej i walczył w I wojnie światowej. „Były to dla mnie najokropniejsze chwile mego życia, 
gdyż zdawałem sobie sprawę, że zmusza się mnie do walki, która nie ma nic wspólnego ze 
sprawą Polski” – zanotował w swoich wspomnieniach. Stepka wrócił z frontu w nocy z 18 
na 19 grudnia 1918 r. „Mój brat Anastazy, który już wcześniej wrócił, witając mnie, rzekł: 
będziesz mi bardzo potrzebny – przybyłeś na czas. Robimy powstanie”.

Alojzy walczył w Powstaniu Wielkopolskim od 27 grudnia 
1918 do 20 lutego 1919 r. w szeregach kompanii obornic-
kiej. Uczestniczył w bitwach pod Romanowem, Czarnkowem, 
Jabłonowem, Chodzieżą, Ratajami, Ujściem i Nową Wsią. 
Pod Ratajami został ranny w nogę. Kompania obornicka we-
szła w skład 63 Pułku Piechoty Toruńskiej, który wziął udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Alojzy Stepka został przydzie-
lony do oddziału łączności. Służył w Wojsku Polskim do 1939 r.

MARIAN BYLIŃSKI
Urodził się w 1902 r. w Poznaniu. Jako 16-letni harcerz wstąpił do ochotniczej Straży Ludowej – formacji, która za 
cel postawiła sobie ochronę ludności cywilnej przed atakami ze strony niemieckiej, a potem odegrała znaczącą rolę 
w Powstaniu Wielkopolskim. W dniu jego wybuchu Byliński włączył się do powstańczych oddziałów i walczył na 
terenie Poznania, a następnie także m.in. w Wągrowcu i Szubinie. Podczas jednej z walk został ranny w głowę. Po 
rekonwalescencji przeniesiono go do sformowanego w Biedrusku pod Poznaniem 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
W styczniu 1921 r. zgłosił się na ochotnika do tworzonych wtedy oddziałów III Powstania Śląskiego.

W 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej. Trafił 
do niewoli, jednak udało mu się uciec. Podczas 
okupacji działał w podziemiu. W Powstaniu War-
szawskim dowodził grupą w Śródmieściu. Został 
aresztowany i przewieziony do obozu jeniec-
kiego w Sandbostel. Po wyzwoleniu obozu przez 
wojska brytyjskie wrócił do Ojczyzny i włączył się 
w odbudowę zniszczonego po wojnie kraju. Zmarł 
w wieku 92 lat.Ar
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JULIAN STACHURSKI
Na początkach lutego 1919 r. wstąpiłem do Wojsk Wielkopolskich 
w Poznaniu, otrzymując przydział do stacji lotniczej na Ławicy jako 
dowódca kompanii warsztatowej – pisał we wspomnieniach Julian 
Stachurski, urodzony 7 stycznia 1895 r. Stanowisko otrzymał ze 
względu na doświadczenia z armii rosyjskiej. Wraz z innymi pilota-
mi wykonywał loty wywiadowcze nad granicą polsko-niemiecką, 
czujnie obserwując ruchy Grenzschutzu (niemieckiej straży gra-
nicznej). Jak pisał we wspomnieniach, spodziewano się ze strony 
Niemców „wszczęcia kroków dla odbicia Poznania i Wielkopolski 
w ogóle”.

Po zakończeniu powstania Stachurski uczył się w Szkole Obserwatorów na Ławicy. Swoje 
umiejętności pilota doskonalił następnie także w Warszawie, Dęblinie i Bydgoszczy. Póź-
niej sam szkolił młodych pilotów. We wrześniu 1939 r. na ochotnika zgłosił się do 36 
Pułku Piechoty i aktywnie uczestniczył w obronie Warszawy. W czasie okupacji działał 
w ruchu oporu, angażując się m.in. w działalność Bazy Lotniczej o kryptonimie „Łużyce”.

Zabudowania Stacji Lotniczej w Ławicy. Fot. z 1919 r. 
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MIECZYSŁAW OLĘDERCZYK
Urodził się 10 sierpnia 1897 r. w Śmiglu. Brał udział w Powstaniu Wielko-
polskim od 28 grudnia 1918 do 20 marca 1919 r. Walczył m.in. pod Osiecz-
ną, Lipnem i na odcinku wschowskim. Na 
początku 1919 r. organizował 4 kompanię 
ckm, która następnie weszła w skład 6 Puł-
ku Strzelców Wielkopolskich. Później służył 
m.in. w 83 Pułku Strzelców Poleskich, jako 
dowódca III batalionu (w stopniu majora). 
Brał udział w wojnie obronnej 1939 r.  
9 września został ciężko ranny w Przyłęku. 
Zmarł w 1979 r.Źr
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FRANCISZEK KACZMAREK
Urodził się 9 października 1897 r. w Chrzanie. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim od 27 grudnia 
1918 do 14 stycznia 1919 r. Uczestniczył w zdobywaniu Krotoszyna, Zdun i Mroczy k. Nakła. Pod-
czas walk o Ślesin (7–8 stycznia) za rozbrojenie i wzięcie do niewoli 80 niemieckich żołnierzy 
i dwóch oficerów został wyróżniony i awansowany do stopnia kaprala. Zamieszkał w Warszawie. 
Pozostawał w służbie czynnej do 1935 r., pracował jako urzędnik w kancelarii Ministerstwa Spraw 
Wojskowych.

Brał udział w konspiracji pod pseudonimem „Mściwy”. W 1944 r.  
przystąpił do Powstania Warszawskiego w ramach zgrupowa-
nia „Róg” (batalion „Bończa” – 101 kompania). Kanałami prze-
szedł ze Starego Miasta do Śródmieścia. Po Powstaniu trafił 
do Stalagu XI B Falingbostel. Z niewoli wrócił 23 lipca 1946 r. 
Zmarł w 1977 r.

Zdjęcie z karty jenieckiej 
Franciszka Kaczmarka
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Organizator projektu: Darczyńca: Sponsor renowacji: Partner projektu:

www.poznanski.org

l Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
l Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
l Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań
l Inwestycje dla Poznania

Partnerzy:

Zdjęcia inicjatorów renowacji i zdjęcia nagrobków Powstańców Wielkopolskich:  
Marcin Łobaczewski. Zdjęcia pomnika przed renowacją i po renowacji:  
Archiwum Instytutu Poznańskiego

HELIODOR CEPA
Urodził się 29 listopada 1895 r. w Mieszkowie (ówczesny zabór pruski). Jako 19-latek został 
przymusowo wcielony do niemieckiej armii. W czasie I wojny światowej walczył na froncie 
wschodnim i zachodnim w pododdziałach łączności. Po zakończeniu wojny uciekł z wagonu 
transportującego dywizję do Gdańska, zabierając z sobą kilka sztuk broni, i wrócił w rodzinne 
strony. Karabin i trzy pistolety niebawem miały okazać się bardzo przydatne. Gdy wybuchło  
Powstanie Wielkopolskie, Heliodor Cepa wstąpił w szeregi jarocińskiego batalionu  
por. Bronisława Kirchnera. Wziął udział w rozbrajaniu Niemców, a w rejonie Jarocina, Ple-
szewa i Ostrowa Wielkopolskiego organizował łączność. To właśnie z tym rodzajem wojsk 
związał całe swoje życie. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, organizował i wyposażał 
w sprzęt łącznościowy oddziały walczące w III Powstaniu Śląskim.

W wolnej Polsce pełnił funkcje sztabowe i dowódcze, 
m.in. jako komendant Centrum Wyszkolenia Łączności 
(od 1932 r.), dowódca wojsk łączności Ministerstwa 
Spraw Wojskowych (od 1934 r.) i naczelny dowódca 
łączności przy Naczelnym Dowództwie Wojska Pol-
skiego (1939 r.).

Po wybuchu II wojny światowej Heliodor Cepa został 
internowany w Rumunii, skąd przedostał się do Fran-
cji, a następnie do Anglii. Wyznaczony na szefa łącz-
ności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pełnił tę 
funkcję do końca wojny. W 1946 r. powrócił do kraju. 
Dwa lata później został awansowany do stopnia gene-

rała. 16 lipca 1951 r.,  
w związku z akcją 
przeciwko przed-
wojennym oficerom 
Wojska Polskiego, 
aresztowano gen. Heliodora Cepę. W więzieniu spędził ok. 3,5 roku. Następnie, pomimo zna-
czącego pogorszenia stanu zdrowia, pracował w Instytucie Łączności i Polskiej Agencji Praso-
wej. Działał również społecznie w Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego, 
czyniąc starania o należne awanse i odznaczenia dla kombatantów, a także o poprawę ich 
sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu gen. Cepy weterani Powstania otrzymali mun-
dury zgodne z historycznym wzorem, a na warszawskich Powązkach wybudowano kwaterę 
Powstańców Wielkopolskich.

Delegacja służby łączności u marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 
Meldunek składa płk Heliodor Cepa. Na pierwszym planie – figura 
żołnierza biegnącego z meldunkiem, wręczona marszałkowi w imieniu 
wszystkich oddziałów łączności. Styczeń 1939 r.
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