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Nasza aktywność skupia się wokół dwóch obszarów:
l  praca koncepcyjno-analityczna i intelektualna – organizacja debat, konferencji, seminariów, wy-

kładów, 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 szcze-
blu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  

W TROSCE  O PAMIĘĆ

Ważnym miejscem pamięci 
dla wszystkich Wielkopolan 
są Powązki, na których spo-
czywają Powstańcy Wielko-
polscy. 
Jako grupa poznaniaków ży-
jących w Warszawie – ale 
wciąż mocno związanych 
z rodzinnym miastem – po-
stanowiliśmy odnowić ich 
kwaterę. Było to możliwe 
dzięki wsparciu kilkudziesię-
ciu osób, w tym wiceministra 
spraw zagranicznych Szymo-
na Szynkowskiego vel Sęka, 
oraz współpracy z dwiema 
organizacjami: Stowarzysze-
niem Projekt Poznań i Funda-
cją Instytut Poznański.

Instytut Poznański to młody lokalny think 
tank zajmujący się sprawami miejskimi, sa-
morządowymi, społecznymi, a także mię-
dzynarodowymi. Naszą misją jest wspie-

ranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
i wzmacnianie oddolnej aktywności społecznej 
obywateli – w duchu poznańskiego etosu pra-
cy i gospodarności. Pierwszym miejscem naszej 
działalności jest Poznań, ale perspektywa sięga 
poza granice miasta, a nawet kraju.

www.poznanski.org/powstanie
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W TROSCE  O PAMIĘĆ

Najważniejsze wspólne projekty Instytutu Poznańskiego i Projektu Poznań:

l  toast za zwycięstwo  
w 100. rocznicę zakończenia  
Powstania Wielkopolskiego

l  prowadzenie Ośrodka 
Debaty Międzynarodowej 
w Poznaniu

l  renowacja kwatery 
Powstańców  
na Powązkach

Stowarzyszenie Projekt Poznań jest lokalnym ruchem spo-
łecznym, który powstał w 2011 r. z inicjatywy grupy osób 
działających na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Przez 
osiem lat katalog naszej działalności rozszerzył się o obszary 

związane nie tylko z działaniem na rzecz rozwoju lokalnego, ale rów-
nież z promowaniem patriotyzmu oraz aktywizowaniem młodych do 
partycypacji w sprawach obywatelskich. Misją Projektu Poznań jest 
promowanie zaangażowania w sprawy lokalnej wspólnoty.

Aktywność Projektu Poznań to:
l  działalność skoncentrowana na bieżących sprawach lokalnych, takich jak transport miejski, re-

kreacja czy oświata – te zadania realizujemy poprzez szereg konferencji, debat i happeningów,
l  praca na rzecz promowania historii naszej małej Ojczyzny poprzez współorganizację wydarzeń 

czy akcji informacyjnych.

Cele Projektu Poznań:
l  promowanie aktywności społecznej wśród młodych osób,
l  poprawa jakości życia w mieście,
l  popularyzacja wiedzy historycznej o Poznaniu.
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11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna 
przekazała władzę nad wojskiem Jó-
zefowi 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 niepod-
ległościowy, który osobiście przekonywał prezy-
denta 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 koncer-
tów, w trakcie których promował polskie dążenia niepodległościowe.

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

W czasie pobytu Paderewskiego w Pozna-
niu Niemcy prowokowali Polaków, organi-
zując przemarsz wojska przez miasto i zry-
wając polskie flagi z balkonów ozdobionych 
na cześć przyszłego premiera. 27 grudnia 
1918 r. mieszkańcy Poznania chwycili za 
broń. Polacy zdobyli budynek niemieckie-
go Prezydium Policji, następnie – Dworzec 
Główny, Pocztę Główną i część fortyfikacji. 
W ciągu kilku dni miasto zostało opano-
wane przez Powstańców, którzy stopnio-
wo usuwali z niego pruską administrację. 
W nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. Powstań-
cy przejęli Lotnisko Ławica. 

Wieść o Powstaniu w Poznaniu poderwała 
do walki mieszkańców całej Wielkopolski. 

O niektóre miasta i wsie toczono bardzo krwawe walki. Powstanie zakończyło się polskim zwycię-
stwem 16 lutego 1919 r. Wielu bohaterów walk aktywnie włączyło się w odbudowę polskiej państwo-
wości i pracę na rzecz wolnego, niepodległego kraju. Część weteranów związała swoje życie z Warszawą.

POWSTANIE 
WIELKOPOLSKIE

Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania

Rozdawanie broni pomiędzy ludność 
polską w Poznaniu na placu Wolności – 
obraz Leona Prauzińskiego
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Jestem dumny z historii mojego miasta. Powstanie 
Wielkopolskie to niepodległościowy zryw, który stał się 
kluczowym elementem naszej tożsamości. W stulecie 
tego wielkiego zwycięstwa oddajemy hołd bohaterom. 
Przywracamy pamięć o weteranach, którzy swoje 
późniejsze życie związali z Warszawą i spoczęli na 
Powązkach Wojskowych.

Szymon Szynkowski vel Sęk
Wiceminister spraw zagranicznych

ALOJZY STEPKA
Urodził się 3 czerwca 1898 r. w Zawadach. Jako 18-latek został 
wcielony do armii niemieckiej i walczył w I wojnie światowej. 
„Były to dla mnie najokropniejsze chwile mego życia, gdyż zdawa-
łem sobie sprawę, że zmusza się mnie do walki, która nie ma nic 
wspólnego ze sprawą Polski” – zanotował w swoich wspomnie-
niach. 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 Wielkopol-
skim od 27 grudnia 1918 do 20 lutego 
1919 r. w szeregach kompanii obornic-
kiej. Brał udział w bitwach pod Roma-
nowem, Czarnkowem, Jabłonowem, 
Chodzieżą, Ratajami, Ujściem i Nową 
Wsią. Pod Ratajami został ranny w nogę. 
Kompania obornicka weszła w skład  
63 Pułku Piechoty Toruńskiej, który 
wziął udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Alojzy Stepka został przydzielony 
do oddziału łączności. Służył w Wojsku 
Polskim do 1939 r.

Stepka zachował wiele wspomnień 
z czasów swojego udziału w Powsta-
niu Wielkopolskim. Zapisał je w zeszy-
cie wraz z ilustracjami (m.in. odręcz-
nym rysunkiem „Planu sytuacyjnego 
walki o m. Chodzież 8 I 1919 r.”). Zmarł 
w 1989 r.

„ROBIMY POWSTANIE!”  
JAK WYZWALANO WIELKOPOLSKĘ

Portret Alojzego Stepki

„Plan sytuacyjny walki  
o m. Chodzież” 
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cyryl.poznan.pl
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LEON SIPIŃSKI
Urodził się 3 października 1901 r. w Królewcu. Jako 17-latek zgłosił się do Straży Ludowej, a kon-
kretnie – do oddziału na Wildze. Wraz z wybuchem Powstania zaangażował się w czynną walkę 
z Niemcami. W styczniu 1919 r. włączył się do powstającej Armii Polskiej – 15 Pułku Ułanów Po-

znańskich. Z tą jednostką walczył m.in. w bitwie o Szu-
bin – jednym ze starć polsko-niemieckich stoczonych 
podczas Powstania Wielkopolskiego. Miasteczko chro-
nione przez ok. 400 żołnierzy niemieckich zostało za-
atakowane przez ponad trzykrotnie liczniejszą grupę 
Polaków. Natarcie piechoty okazało się skuteczne 
i Szubin został zdobyty przez Powstańców. 

Razem z 15 Pułkiem Sipiński walczył także pod Na-
kłem, Kcynią i wzdłuż rzeki Noteć. Służył w Wojsku 
Polskim do roku 1927.

MIECZYSŁAW KURCZEWSKI

Urodził się 13 września 1897 r. w Rejowcu. 4 stycznia 1919 r., po samowolnym opuszczeniu niemiec-
kiej armii, rozpoczął walkę w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w kompanii jarocińskiej, m.in. 
o wyzwolenie Zdun i Miejskiej Górki. Po trafieniu do niewoli uciekł z transportu i ukrywał się w okolicy 
Brzegu. Został przydzielony do 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Po Powstaniu pozostał w wojsku. 
W latach 20. służył w 4 Pułku Piechoty Legionów, 63 Toruńskim Pułku Piechoty oraz 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich. W 1934 r. został awansowany 
do stopnia kapitana. Wyjechał do Paryża jako 
oficer Oddziału II Sztabu Głównego Wojska 
Polskiego. Kierował placówką wywiadowczą 
Martel, która działała przy ataszacie wojskowym. 

Po wybuchu II wojny światowej był oficerem Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po powrocie 
do Polski pracował w porcie szczecińskim jako 
shipchandler (odpowiedzialny za zaopatrywanie 
statków). W 1948 r. został aresztowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa. Żona, która zmarła 
w 1953 r., nie doczekała jego wyjścia z więzienia. 
Płk Mieczysław Kurczewski zmarł w 1989 r.
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Z lewej: legitymacja kpt. Mieczysława Kurczewskiego, przydzielonego do ataszatu wojskowego przy Ambasadzie RP w Paryżu.  
Z prawej: zaświadczenie ukończenia kursu informacyjno-wywiadowczego, wydane przez Oddział II Sztabu Głównego.
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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.

Klaudia Strzelecka
Radna Miasta Poznania,  
współzałożycielka stowarzyszenia miejskiego  
PROJEKT POZNAŃ

MIECZYSŁAW OLĘDERCZYK
Urodził się 10 sierpnia 1897 r. w Śmiglu. Brał udział 
w Powstaniu Wielkopolskim od 28 grudnia 1918 do  
20 marca 1919 r. Walczył m.in. pod Osieczną, Lipnem 
i na odcinku wschowskim. Na początku 1919 r. organi-
zował 4 kompanię ckm, która następnie weszła w skład  
6 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Następnie 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 Przy-
łęku. Zmarł w 1979 r.

FRANCISZEK WILCZEK
Urodził się w marcu 1900 r. we wsi Dakowy Suche w Wielkopol-
sce. Do walk przeciwko Niemcom włączył się już w pierwszym 
dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Brał udział w oswo-
badzaniu Poznania, ale także w walkach pod Zbąszyniem, Kcy-
nią, Szubinem i Ryncarzewem. Służył w Wojsku Polskim w stop-
niu sierżanta do 1928 r. Zmarł w wieku 90 lat, w roku 1990.

Fragment „Wniosku na odznaczenie orderem Virtuti Militari”  
z 10 września 1920 r. autorstwa ppłk. Maksymiliana Hoborskiego. 
Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego
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POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY 
I ICH ZASŁUGI DLA LOTNICTWA 
W NIEPODLEGŁEJ

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 otrzy-
mał ze względu na doświadczenia z armii rosyjskiej.

Wraz z innymi pilotami Stachurski wykonywał loty wywiadow-
cze nad granicą polsko-niemiecką, czujnie obserwując ruchy Grenzschutzu (niemieckiej straży 
granicznej). Jak pisał we wspomnieniach, spodziewano się ze strony Niemców „wszczęcia kroków dla 
odbicia Poznania i Wielkopolski w ogóle”.

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

ALEKSANDER CISZEWSKI
Urodził się latem 1892 r. W trakcie I wojny światowej trafił do niemieckiej niewoli. Po wyjściu na wolność 
od razu wstąpił do Straży Ludowej w Poznaniu. Aktywnie walczył w Powstaniu w samym mieście, 
a później podczas zdobywania lotniska Ławica. Kiedy Powstańcy odnieśli sukces w sprawie lotniska, 
Ciszewski został wcielony do 2 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej (późniejsza 13 Eskadra Myśliwska).

Służył w Wojsku Polskim (w stopniu sierżanta) do 1928 r. W roku 1941 
został wywieziony do jednego z niemieckich obozów, skąd zdołał zbiec 
i przedostać się do Francji. Wszedł w szeregi polskiego ruchu oporu 
na terenie Paryża, a w 1944 r. wstąpił do Armii Polskiej we Fran-
cji, z którą walczył przeciwko Niemcom. Po zakończeniu II wojny 
światowej wrócił do Ojczyzny i pracował w Polskich Liniach Lotniczych 
„LOT”.

Podpis Juliana Stachurskiego

Fragment obrazu Leona Prauzińskiego „Zdobycie lotniska niemieckiego w Ławicy pod Poznaniem”
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Kiedy bywam na poznańskiej Ławicy, przypominam sobie,  
że to kolebka polskiego lotnictwa, zdobyta przez Powstańców 
nocą z 5 na 6 stycznia 1919 r. Wielu weteranów Powstania 
związało swoje życie z biało-czerwoną szachownicą  
i zamieszkało w stolicy.

Jan Zujewicz
Prezes Instytutu Poznańskiego,  
członek Stowarzyszenia PROJEKT POZNAŃ,  
laureat Nagrody im. Macieja Frankiewicza

ANDRZEJ BRUCZYŃSKI
Urodził się 16 listopada 1893 r. w Sokolnikach. Jako na-
stolatek brał udział w strajku dzieci wrzesińskich. 
Siłą wcielony do armii niemieckiej, służył jako mecha-
nik. W Powstaniu Wielkopolskim walczył od 27 grud-
nia 1918 do 5 stycznia 1919 r. W ramach kompanii 
wrzesińskiej brał udział w rozbrajaniu niemieckiego  
46 Pułku Piechoty. Następnie, wspólnie z grupą ochotni-
ków, których sam zebrał, został wysłany do Naczelnej Ko-
mendy w Warszawie i przydzielony do tutejszej 11 Eskadry 
Lotniczej. Bruczyński sprawował funkcję szefa mecha-
ników w 2 Wielkopolskiej Eskadrze Myśliwskiej, a następnie wszedł w skład 3 Pułku Lotniczego.

Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w konspirację. Był odpowiedzialny za zdobycie dla Ar-
mii Krajowej mapy lotnisk i lądowisk na terenie Niemiec i okupowanych państw. Zwerbował do współ-
pracy osobistą sekretarkę jednego z niemieckich kierowników zakładów 
lotniczych na Okęciu, przejętych przez okupanta. W sierpniu 1942 r. An-
drzej Bruczyński został aresztowany przez Gestapo. Padł ofiarą agenta 
Ludwika Kalksteina, z którym wcześniej współpracował w podzie-
miu (Kalkstein stworzył siatkę agentów, którzy doprowadzili m.in. do 
aresztowania gen. Stefana Roweckiego). Trafił do więzienia na Pawiaku. 
29 kwietnia 1943 r. został wywieziony do KL Auschwitz. Następnie trafił 
do Gross-Rosen, gdzie był więziony do końca wojny. Zmarł w 1977 r.

Andrzej Bruczyński służył jako mechanik  
w 2 Wielkopolskiej Eskadrze Myśliwskiej

STEFAN ANDRZEJEWSKI
Urodził się 26 sierpnia 1899 r. w Sokołowie. 17 grudnia 1918 r. wstąpił do 
Straży Ludowej we Wrześni, a 10 dni później przystąpił do Powstania Wiel-
kopolskiego. Wziął udział w zajęciu koszar we Wrześni i rozbrajaniu Grenz-
schutzu w Witkowie. Walczył pod Zdziechową, Szubinem, Rynarzewem 
i Kcynią, uczestniczył w zdobywaniu Ławicy. 17 stycznia został ranny i trafił 
do niewoli. Trzy tygodnie później uciekł i ponow-
nie włączył się do Powstania. Walczył w obro-
nie Lwowa, a w 1920 r. – w wojnie polsko-
-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. brał udział 
w walkach pod Kutnem. Po wojnie był związany 
z warszawskim środowiskiem weteranów Po-
wstania Wielkopolskiego. Zmarł w 1996 r.
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Portret Stefana 
Andrzejewskiego
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ŻOŁNIERZE DWÓCH POWSTAŃ. 
POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY 
W BOJU O WARSZAWĘ
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 niemiec-
kiej, 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 trafił do 
sformowanego w Biedrusku pod Poznaniem 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich. W styczniu 1921 r. 
zgłosił się na ochotnika do powstających 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 Powsta-
niu Warszawskim dowodził grupą w Śródmieściu. Został aresztowany 
i przewieziony do obozu jenieckiego w Sandbostel. Po wyzwoleniu 
obozu przez wojska brytyjskie wrócił do Ojczyzny i włączył się w odbu-
dowę zniszczonego po wojnie kraju. Zmarł w wieku 92 lat.

IGNACY SZTUREMSKI
Urodził się 9 lipca 1900 r. w Gościeszynie. Walczył w Po-
wstaniu Wielkopolskim od 1 stycznia do 20 lutego 1919 r. 
Brał udział w zmaganiach pod Żninem i Paterkiem. Po zakoń-
czeniu walk pozostawał w służbie czynnej. Choć nie mieszkał 
już w Wielkopolsce, nadał czuł się związany z regionem. Za-
chowały się dokumenty świadczące o tym, że wraz z towarzy-
szami broni wspierał finansowo 
budowę pomnika Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa (zwanego 
także pomnikiem Wdzięczności) 

w Poznaniu – wotum za odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Walczył w Powstaniu Warszawskim na Powiślu w Grupie Bojo-
wej „Krybar” (III zgrupowanie „Konrad”) pod pseudonimami „Kruk” 
i „Czapla”. Wyszedł z miasta wraz z ludnością cywilną. Zmarł w 1985 r.

Tablica pamiątkowa na gmachu przy ul. 
Smulikowskiego 6/8. 
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Portrety Mariana Bylińskiego z 1939, 1940, 1945 i 1972 r. oraz niedatowany w czapce Powstańca Wielkopolskiego
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W 1944 r. – 25 lat po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 
– wielu weteranów, którzy mieszkali wówczas w Warszawie, 
stanęło do boju o stolicę. Przemierzając jej ulice, mijamy 
miejsca, gdzie walczyli. W roku obchodów 75-lecia 
Powstania Warszawskiego pamiętamy o Wielkopolanach, 
którzy byli żołnierzami dwóch powstań.

Artur Różański
Sympatyk Stowarzyszenia PROJEKT POZNAŃ, 
współpracownik Instytutu Poznańskiego

FRANCISZEK KACZMAREK
Urodził się 9 października 1897 r. w Chrzanie. Walczył w Powstaniu Wielkopol-
skim od 27 grudnia 1918 do 14 stycznia 1919 r. Uczestniczył w zdobywaniu 
Krotoszyna, Zdun i Mroczy k. Nakła. Podczas 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 Warsza-
wie. Pozostawał w służbie czynnej do 1935 r., pracował jako urzędnik w kance-
larii Ministerstwa Spraw Wojskowych.

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

Zdjęcie z karty 
jenieckiej Franciszka 
Kaczmarka
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STANISŁAW RATAJCZAK
Urodził się 24 kwietnia 1900 r. we Wronczynie. Od 27 grudnia 1918 r. walczył o wyzwolenie Pozna-
nia, m.in. podczas zdobywania Prezydium Policji, koszar i lotniska 
w Ławicy. Brał także udział w zajmowaniu Modrza i Stęszewa. Kompa-
nia, w której walczył, weszła w skład 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 

Po zakończeniu walk Stanisław Ratajczak pozostał czynnym żołnierzem 
aż do 1939 r. W czasie II wojny światowej zaangażował się w konspira-
cję w Warszawie. Działał pod pseudonimem „Wojtek”. Walczył w Po-
wstaniu Warszawskim w kompanii karabinów maszynowych bata-
lionu „Oaza”. Trafił do niemieckiej niewoli. Zmarł w 1996 r.

HIPOLIT PIĄTKOWSKI
Urodził się 1 stycznia 1899 r. w Czerniatynie. Po wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego włączył się do walk o wyzwolenie Kruszwicy, Ino-
wrocławia i okolic. Na początku lutego 1919 r. żołnierze powrócili do 
garnizonu, pozostawiwszy Powstańcom broń i amunicję. W czasie Po-
wstania Warszawskiego Piątkowski służył jako oficer dyspozycyjny 
w Komendzie Głównej Armii Krajowej – V Oddziale, odpowiedzial-
nym m.in. za łączność operacyjno-techniczną (ps. „Hipek”). Zmarł 
w 1989 r.
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HELIODOR CEPA. INICJATOR 
KWATERY POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH  
NA POWĄZKACH WOJSKOWYCH

Heliodor Cepa urodził się 29 listopada 1895 r. w Mieszko-
wie (ówczesny zabór pruski). Jako 19-latek został przy-
musowo 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 Wielko-
polskie, Heliodor Cepa wstąpił w szeregi jarocińskie-
go batalionu por. Bronisława Kirchnera. Wziął udział 
w rozbrajaniu Niemców, a w rejonie Jarocina, Plesze-
wa i Ostrowa Wielkopolskiego organizował łączność. To 
właśnie z tym rodzajem wojsk związał całe swoje życie. 
Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, organizo-
wał i wyposażał w sprzęt łącznościowy oddziały wal-
czące w III Powstaniu Śląskim. 

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

Płk Cepa, komendant Centrum Wyszkolenia 
Łączności, przemawia w dniu przysięgi 
podchorążych rezerwy. Zegrze,  
1934 r. – Od zarania naszej historii byliśmy 
narodem rycerskim, który wierność kładł 
nad wszystkie cnoty. Wierność dozgonna 
bowiem jest perłą wszystkich cnót 
żołnierskich. Z wierności rodzi się męstwo 
i pogarda śmierci – mówił płk Cepa do 
żołnierzy.
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Ogólnopolskie zawody sportowe 
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego, 
wrzesień 1935 r. Pierwszy z  lewej ppłk 
Heliodor Cepa.

Opinia mjr. Alfreda Wallnera, szefa łączności 3 Armii, na temat  
Heliodora Cepy. Fragment „Wniosku na odznaczenie orderem Virtuti 
Militari”, 20 stycznia 1921 r.
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Po wybuchu II wojny światowej He-
liodor Cepa został internowany w Ru-
munii, skąd przedostał się do Francji, 
a następnie do Anglii. Wyznaczony na 
szefa łączności Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, pełnił tę funkcję 
do końca wojny. W 1946 r. płk Cepa 
powrócił do kraju. Dwa lata później 
został awansowany do stopnia gene-
rała. 16 lipca 1951 r. aresztowano go 
w związku z akcją przeciwko przed-
wojennym oficerom Wojska Polskie-
go. W więzieniu spędził ok. 3,5 roku. 
Następnie, pomimo znaczącego po-
gorszenia stanu zdrowia, gen. Cepa 
pracował w Instytucie Łączności i Pol-
skiej Agencji Prasowej. 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 zaan-
gażowaniu gen. Cepy weterani otrzymali mundury zgodne z historycznym wzorem, a na war-
szawskich Powązkach wybudowano kwaterę Powstańców Wielkopolskich.

Gen. Heliodor Cepa to najwyższy rangą weteran Powstania 
Wielkopolskiego spoczywający na Powązkach Wojskowych. 
Generał poświęcił znaczną część życia staraniom o należne 
awanse i odznaczenia dla kombatantów, a także o poprawę 
ich sytuacji materialnej. To dzięki jego zaangażowaniu na 
Cmentarzu Wojskowym powstała kwatera Powstańców 
Wielkopolskich i Śląskich.

Monika Wojtkowiak
Współpracownik Instytutu Poznańskiego, poznanianka od dwóch lat mieszkająca w Warszawie

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.

Wyciąg z rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia  
gen. Heliodora Cepy z zajmowanych stanowisk służbowych. 
Rozkaz wydał Konstanty Rokossowski, mianowany 
przez komunistów marszałkiem Polski. Kilkanaście dni wcześniej  
gen. Cepa został aresztowany.
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KWATERĘ
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Ten hasztag stał się 
mottem zbiórki, którą 
w 2018 r. zainicjowa-
ła grupa poznania-
ków mieszkających 

w Warszawie. Pod egidą Pro-
jektu Poznań oraz Instytutu Po-
znańskiego społecznicy zbierali 
środki na odnowienie kwatery 
Powstańców Wielkopolskich 
i Śląskich wybudowanej na Po-
wązkach na początku lat 70. 
Akcję wspierał wiceminister 
spraw zagranicznych Szymon 
Szynkowski vel Sęk.

Zbiórkę wsparło kilkadziesiąt 
osób, resztę potrzebnych środ-
ków przekazała Fundacja Lo-
tos. Prace ruszyły w kwietniu  
2019 r. Czyszczenie, uzupeł-
nienie ubytków i fug oraz kon-
serwacja obiektu nieremonto-
wanego od niemal pół wieku 
– takie zadanie czekało parę do-
świadczonych konserwatorów: 
Annę Sztymelską-Karczew-
ską i Bartosza Markowskiego. 
– Przebywanie na cmentarzu 
skłania do zadumy i wyciszenia. 
Możliwość pracy przy pięknym 
zabytku, pod którym spoczy-
wają szczątki tak zasłużonych 
osób, daje poczucie wyjątkowo 
ważnego zadania – mówi Anna 
Sztymelska-Karczewska, która 
wykonywała prace przy wielu 
pomnikach osób zasłużonych 
dla Ojczyzny (m.in. powstańca 
listopadowego Konstantego Ju-
liana Ordona).

Wykonana renowacja to jed-
nak dopiero pierwszy etap.  
– Na renowację czekają jeszcze 
wszystkie mogiły Powstańców, 
które wymagają m.in. oczysz-
czenia i uczytelnienia napisów 
inskrypcyjnych – wyjaśnia kon-
serwatorka. Instytut Poznań-
ski planuje zdobyć środki na 
remont wszystkich nagrob-
ków na terenie kwatery do 
końca 2020 r.

Lista nazwisk wszystkich Powstańców 
Wielkopolskich spoczywających w kwaterze 
dostępna na www.poznanski.org/powstanie
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