
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

„Historia to najnudniejszy przedmiot” – mówią niektórzy.
„Historia to wspaniała przygoda” – mówią inni.

Spróbujmy popatrzeć w ten drugi sposób na Powstanie Wielkopolskie
w 102. rocznicę jego wybuchu.



Bociun

Ludwik Bociański – zajął niemieckie koszary w Pleszewie bez użycia 
broni. Zebrał na dziedzińcu niemieckich żołnierzy i powiedział im (nie 
do końca prawdę), że cesarz Wilhelm uciekł i nie obowiązuje ich już 
przysięga wojskowa. Żołnierze podjęli decyzję o opuszczeniu koszar 
i miasta, a pleszewianie rozpoczęli przejmowanie władzy.

Koszary w Pleszewie w okresie międzywojennym



Łup wojenny

• Wszyscy wiedzą o walkach w Poznaniu, wszyscy słyszeli o zdobyciu 
lotniska w Ławicy (dziś znajduje się tam międzynarodowe lotnisko, 
z którego pleszewianie mają najbliżej do dowolnego punktu na 
świecie).
• Nie wszyscy jednak wiedzą, że zdobycie przez Powstańców 

Wielkopolskich Ławicy oznaczało zdobycie największego łupu 
wojennego polskiego oręża. W ręce Polaków wpadła olbrzymia ilość 
samolotów, silników lotniczych i części. Zdobyto 70 samolotów. 
Niektóre przekazy mówią, że przy ich użyciu zbombardowano 
Frankfurt nad Odrą. Nie dało się jednak tej informacji jednoznacznie 
zweryfikować. A może Ty znajdziesz na to jakieś dowody?



Hala sterowców z elementami samolotów.
Na samolotach widoczne czarne krzyże – za chwilę 

zostaną zastąpione biało – czerwonymi szachownicami.



Dwudziestoletni Tomek

W Powstaniu wzięło udział wielu Pleszewian. Sześciu z nich zostało

pochowanych we wspólnej mogile na pleszewskim cmentarzu przy ulicy

Kaliskiej. Wśród nich Tomasz Markiewicz. Miał 20 lat, gdy kula dum –

dum rozerwała mu płuco. Zdawał sobie sprawę, że umiera. Do

rozpaczającego ojca powiedział: „niech ojciec nie płacze, ponieważ
umieram za naszą Polskę”. „Za naszą” – pamiętajcie o nim, gdy

będziecie odwiedzać na cmentarzu swoich bliskich.



Dziwny Orzeł

• Na sztandarze naszej szkoły – Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich możemy 
zobaczyć Orła, który u niektórych budzi zdziwienie swoim wyglądem. Nie ma się 
co dziwić. Powstańcy ruszyli w bój w pruskich mundurach, minęło sporo czasu 
zanim zostały ustalone ścisłe zasady heraldyczne. 
• Historia naszego Orła jest niezwykła. Jest on repliką z chorągwi wykonanej 

w mieszkaniu u państwa Garsteckich w Łęczycy koło Puszczykowa podczas 
przyjęcia w nocy z 27 na 28 grudnia 1918 r. 
• Na wieść o wybuchu zamieszek w Poznaniu pani domu Kazimiera Garstecka 

ufarbowała w burakach płótno, na które naszyła wizerunek orła, wykonany na 
białym materiale, przez obecnego na przyjęciu artystę plastyka z Puszczykowa, 
pana Lewańskiego. Tej samej nocy sztandar wystawiono przed dom.



Awers i rewers (projekt) sztandaru Szkoły Podstawowej nr 3 
i Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie



Daty symbole

• 27 grudnia 1918 roku to dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
• Dla pleszewian niezwykle ważną datą jest 6 stycznia 1919. Tego dnia 

na pleszewskim ratuszu została wywieszona polska flaga z białym 
orłem. Gdy spacerujecie po centrum naszego miasta, oglądacie te 
same kamienice, ten sam ratusz, te same miejsca, które były 
świadkami tworzenia wolnej Polski 102 lata temu. Warto chwilę się 
zastanowić, że chłopiec z pomnika Powstańca na Rynku, żegnający 
swojego ojca idącego walczyć był wówczas Waszym rówieśnikiem.



Wiwaty w Pleszewie w momencie zawieszania 
Białego Orła 6 stycznia 1919 roku

(Poznajesz to miejsce?)



„Polsko wspomnij Ty o nas”

Taki napis widnieje na mogile powstańczej. 
Wspomnijmy. 

Znajdźmy chwilę czasu na zapalenie znicza, modlitwę i wywieszenie 
biało – czerwonej flagi.

Chwała Bohaterom!


