
Poznań, wrzesień 2019 r.

Do Dyrektorów szkół średnich 
w Wielkopolsce

Szanowni Państwo!

Miło nam przekazać bezpłatne materiały edukacyj-
ne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. To publika-
cje stworzone przez Instytut Poznański i Projekt Poznań 
w związku z naszą najnowszą inicjatywą – renowacją kwatery  
Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na Powązkach  

Wojskowych w Warszawie. Na cmentarzu tym pochowanych jest ponad  
60 bohaterów, którzy po Powstaniu Wielkopolskim związali swoje życie ze 
stolicą. Pod egidą Projektu Poznań i Instytutu Poznańskiego społecznicy zbie-
rali środki na odnowienie ich kwatery. Akcję wspierał wiceminister spraw  
zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. 

W zbiórce wzięło udział kilkadziesiąt osób, resztę potrzebnych środków 
przekazała Fundacja Lotos. Prace ruszyły w kwietniu i zakończyły się w lip-
cu 2019 r. Był to jednak dopiero pierwszy etap. Instytut Poznański planuje 
zdobyć środki na remont wszystkich nagrobków na terenie kwatery do koń-
ca 2020 r.

PRZED RENOWACJĄ PO RENOWACJI



Wielu z bohaterów Powstania Wielkopolskiego pochowanych na Powąz-
kach zasłużyło się dla Ojczyzny poprzez udział w kolejnych walkach zbroj-
nych: wojnie polsko-bolszewickiej, Powstaniach Śląskich, wojnie obron-

nej 1939 r., działalności podziemnej w czasie II wojny światowej oraz Powstaniu 
Warszawskim. Kiedy prześledziliśmy ich losy, zrozumieliśmy, że dla młodych ludzi 
mogą one być ważną lekcją historii i patriotyzmu. Postanowiliśmy stworzyć pro-
jekt edukacyjny i skierować go do liceów ogólnokształcących w Wielkopolsce. 

Zachęcamy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć tematycznych poświęconych 
bohaterom Powstania Wielkopolskiego z wykorzystaniem naszych materia-
łów. Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursie „Żywe powsta-
nie”. Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch kategorii, czyli przygotować pracę 
pisemną lub plakat, i przesłać je do 15 października 2019 r. na adres: Instytut  
Poznański, ul. Feliksa Nowowiejskiego 23/24A, 61-732 Poznań. Na autorów naj-
lepszych prac czekają atrakcyjne nagrody, a wszystkie prace opublikujemy na 
naszej stronie internetowej lub profilu facebookowym. Więcej informacji oraz 
regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.poznanski.org/powstanie.

Z wyrazami szacunku,

Jan Zujewicz 
Prezes Fundacji Instytut Poznański

PS W razie pytań zachęcam do kontaktu mailowego: instytut@poznanski.org  
lub telefonicznego: 782 685 090.

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.
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