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Przez ponad sto lat Polacy w Wielkopolsce pozbawieni w asnego pa stwa, poddani w adzy najpierw Prus, 
a potem Niemiec, byli de facto obywatelami drugiej kategorii, cz sto traktowani z pogard  i poni ani, zmuszani 
do wyrzekania si  wiary, j zyka i to samo ci, pozbawiani praw i w asno ci. A  wreszcie przyszed  rok 1918 
i Wielkopolanie z broni  w r ku wyt umaczyli pe nym pychy Niemcom, przekonanym o swej cywilizacyjnej 
wy szo ci, co oznaczaj  s owa �Mazurka D browskiego�: �Przejdziem Wis , przejdziem Wart , b dziem Polakami�.





W czasie walk o wyzwolenie 
Wielkopolski poleg o 
i zmar o w trakcie s u by 
� z ran oraz chorób 
� 2261 powsta ców, 
116 nie mia o jeszcze 18 lat.
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Portrety powsta ców wielkopolskich, wiersze na temat ich heroicznych dzia a  oraz materia y wideo opisuj ce 
poszczególnych uczestników walk zrywu niepodleg o ciowego z 1918 roku � takie prace przygotowywali uczniowie 
w ramach konkursu po wi conego bohaterom powstania wielkopolskiego. Organizatorem konkursu by a Enea. 
Firma przygotowa a równie  nagrody dla najlepszych: laptopy, tablety, deskorolki i hulajnogi elektryczne.



Tu  po powstaniu Wielkopolanie oddolnie rozpocz li upami tnia  miejsca z nim zwi zane. Rodziny poleg ych 
stawia y pomniki na grobach, dawni towarzysze broni oznaczali wa ne miejsca walk, samorz dy fundowa y 
tablice. Odczuwano potrzeb  przechowania w pami ci zrywu b d cego wo aniem o powrót do Ojczyzny, 
o wolno . Powsta  swoisty wielkopolski szlak powsta czy: od najwa niejszych wydarze , przez bitwy, po postaci 
dowódców i polityków. Przedstawiamy poni ej najwa niejsze miejsca na mapie zwyci skiej insurekcji polskiej.
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Jeszcze pod Kockiem echo powtarza o odg osy bitwy stoczonej przez oddzia y polskie pod dowództwem 
gen. Kleeberga, gdy w Poznaniu, 10 pa dziernika 1939 roku, Niemcy uruchomili pierwszy na ziemiach polskich 
obóz koncentracyjny przeznaczony dla Polaków. Mie ci  si  on w Forcie VII. Tra  ali do niego polscy patrioci 
uznani za �politycznie niebezpiecznych� dla III Rzeszy. Niemcy nieo  cjalnie nazywali fort �obozem krwawej 
zemsty� i dlatego w a nie w jego kazamatach uwi zili Leona Prauzi skiego.


