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OBCHODY ROCZNICOWE 
POWSTAŃ NARODOWOWYZWOLEŃCZYCH 

1918-1921 W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU 
POLSKICH ZIEM ZACHODNICH W ANGLII 

I POLSKIEGO ZWIĄZKU ZIEM ZACHODNICH W AMERYCE

Historia polskich powstań narodowych w okresie kształtowania się niepodległego bytu 
państwowego II Rzeczypospolitej (1918-1921) zajmuje dużo miejsca w literaturze nauko
wej, popularnonaukowej i publicystyce. Trudno byłoby przytoczyć wszystko to, co napisano 
na ich temat, choć niektóre pozycje wymienić trzeba, zwłaszcza te ogólniejsze, o charakte
rze monograficznym1. Cały dorobek historiografii w tym zakresie można rozpatrywać w dwóch 
aspektach2. Pierwszy dotyczy bezpośredniej analizy naukowej względnie oceny publicystycz
nej przebiegu wydarzeń wojskowych oraz ich kontekstu politycznego i społeczno-gospodar
czego. Drugi zaś polega na śledzeniu roli oraz pozycji powstańców wielkopolskich3 i ślą
skich4 w okresie międzywojennym, latach wojny i okupacji oraz po II wojnie światowej w 
kraju i na emigracji. Ostatni z wymienionych aspektów, mimo iż nie doczeka! się dogłębnej 
analizy, był przedmiotem zainteresowań badaczy i zaowocował kilkoma opracowaniami. 
Do ważniejszych, omawiających losy powstańców wielkopolskich oraz kult tradycji tego 
powstania, należą prace T. Salomona5, M. Olszewskiego6, G. Wojciechowskiego7, A. Wie- 
rzejewskiego8 i B. Piotrowskiego. Wśród pozycji odnoszących się do powstań śląskich szcze
gólnie wartościowe są prace E. Mendla9, B. Cimały10, Z. Kapały11 i T Falęckiego12.

Niestety poza zainteresowaniem historyków pozostały zarówno emigracyjne losy uczest
ników powstańczego czynu zbrojnego z lat 1918-1921, jak i kultywowanie tradycji powstań 
na uchodźstwie po II wojnie światowej12. Do podjęcia badań w tym zakresie predestynuje 
fakt, iż po zakończeniu działań militarnych w 1945 wielu byłych powstańców pozostało na 
obczyźnie i rozpoczęło aktywną działalność w środowiskach polonijnych na Zachodzie. Ni
niejszy szkic jest próbą deskrypcji zagadnienia wyeksponowanego w tytule, tzn. przedsta
wienia, na wybranych przykładach, obchodów rocznicowych, organizowanych w Wielkiej 
Brytanii i USA w latach 1955-1981, przez organizacje polonijne upowszechniające polską 
myśl zachodnią14. W ramach omawianego tematu uwagę zwrócono na propagandową i wy- 
chowawczo-społeczną rolę Związku Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej Brytanii i Pol
skiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce na środowiska emigracyjne w kontekście 
upowszechniania tradycji powstańczej. Analizie poddano również działalność wydawniczą, 
w tym przede wszystkim publikacje o charakterze wspomnieniowym, które były i są niezwy
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kle cennym materialem źródłowym dla badaczy historii powstań, a także najnowszych 
dziejów emigracji.

Po formalnoprawnym przyłączeniu terenów wywalczonych w powstaniach narodowych 
w latach 1918-1921 powstańcy z Wielkopolski i Śląska włączyli się do prac zmierzających 
do integracji tych ziem z Macierzą. Podejmowane przez nich działania mieściły się w pro
gramie polskiej myśli zachodniej . Aktywność uczestników powstania wielkopolskiego i 
powstań śląskich, a przede wszystkim ich organizacji kombatanckichI6w upowszechnianiu 
myśli zachodniej była tak silna, iż często mówiono o powstańczej myśli zachodniej17. Jej 
główne założenia sprowadzały się do szeroko rozumianej polonizacji i narodowej integra
cji ziem zachodnich z II Rzeczypospolitą. Służyły temu m.in. działania o charakterze pa- 
triotyczno-wychowawczym i propagandowo-opiniotwórczym. Do wyróżniających się form 
należało: pielęgnowanie pamięci poległych w powstaniach 1918-1921, organizowanie ob
chodów rocznicowych, prowadzenie wykładów i odczytów. W pracy politycznej i wycho
wawczej starano się oddziaływać na postawy młodego pokolenia, uświadamiając mu po
trzebę utrzymania na zachodzie i północy terytorialnego status quo państwa polskiego. 
Wzywano do czujności i obrony tych ziem przed zagrożeniem niemieckim. W tym wzglę
dzie powstańcy wielkopolscy, śląscy i ich organizacje kombatanckie, podobnie zresztą jak 
Związek Obrony Kresów Zachodnich i Polski Związek Zachodni ZZ (a następnie Towa
rzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich18) uważali, że stoją na straży kresów zachodnich19.

Wybuch II wojny światowej spowodował, iż wielu powstańców oraz członków i sympa
tyków Związku Obrony Kresów Zachodnich i Polskiego Związku Zachodniego znalazło 
się na emigracji. Byli wśród nich zarówno żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie20 
, jak i politycy pochodzący z Wielkopolski i Śląska. To właśnie ci ostatni, kierując się po
czuciem więzi regionalnej i ideowej, a także troską o przyszły kształt terytorialny państwa 
polskiego, w tym przede wszystkim granicy zachodniej, utworzyli kilka organizacji wzoru
jących się na przedwojennych związkach zachodnich. W ten sposób w czasie II wojny świa
towej na terenie Wielkiej Brytanii powstał Klub Polskich Ziem Zachodnich (Józef Gawli
na, Staniasław Krause, Stanisław Mikołajczyk, Edward Raczyński, Józef Winiewicz)21, Koło 
Ślązaków Cieszyńskich (Franciszek Bajorek, Ferdynand Biel, Emanuel Guziur i Feliks 
Olszak)22, Związek Górnoślązaków (Elżbieta Korfanty, Paweł Kopocz, Adam Niebiesz- 
czański, Andrzej Różański, Edward Sojka, Tadeusz Ullman i Arka Bożek)23 i Koło Pomo
rzan, w szeregach którego działał Lech Bądkowski, Antoni Dargas, Adam Gaca, prof. 
Alfons Sergot i prof. L. Wawrzyniak24. Wymienione organizacje 10 grudnia 1950 połączyły 
się, tworząc Związek Polskich Ziem Zachodnich (ZPZZ)25. Na czele Rady Związku sta
nął Edward Raczyński, natomiast prezesem Zarządu Głównego został dotychczasowy pre
zes Klubu Polskich Ziem Zachodnich, uczestnik powstania wielkopolskiego Stanisław 
Krause.

Utworzona organizacja, skupiająca w swoich szeregach wielu powstańców z łat 1918 - 
1921, w dziedzinie myśli zachodniej uznała się za spadkobiercę ideologii Związku Obrony 
Kresów Zachodnich i Polskiego Związku Zachodniego26. Eksponując to w teorii27 i prak
tyce, Związek nie mógł pominąć aspektów związanych z historią ziem zachodnich, w tym 
także walki Polaków o przywrócenie ich do Macierzy. Uznając się za ambasadora polskiej
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granicy zachodniej, upowszechniał w środowiskach emigracji polskiej historię ziem za
chodnich oraz kultywował tradycje powstań narodowych.

Drugim środowiskiem polonijnym o silnym oddziaływaniu politycznym i patriotycznym, 
w którym znaleźli się po 1945 roku uczestnicy zrywów narodowych, były Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej. Reprezentantem polskiej myśli zachodniej, a także rzecznikiem kulty
wowania tradycji powstań narodowych (1918-1921) na ziemi Washingtona był utworzony 28 
czerwca 1955 w Chicago Polski Związek Ziem Zachodnich w Ameryce (Polish Western 
Association of America )28. Jego struktura oraz program były odwzorowaniem organizacji 
działającej na Wyspach Brytyjskich.

Obie organizacje29 w programie myśli zachodniej uwzględniły związane z polskimi zie
miami zachodnimi i północnymi treści historyczne. Realizowano je głównie na płaszczyźnie 
kulturalno-oświatowej, propagandowej i wydawniczej. Wśród bogactwa form duże znacze
nie przywiązywano do tradycji obchodów rocznic powstania wielkopolskiego i powstań ślą
skich30. Z tej okazji organizowano imprezy w formie akademii, wieczorów towarzyskich, 
wykładów i akcji odczytowych. Ponieważ nie sposób omówić wszystkich uroczystości jubile
uszowych, ich przebiegu i charakteru, stąd dla potrzeb niniejszego szkicu ograniczono się 
tylko do wybranych imprez. Powyższe rozwiązanie nie zawęża prezentowanej tematyki, gdyż 
główny scenariusz wszystkich uroczystości był podobny. Rozpoczynały się one mszą świętą 
za poległych powstańców. Następnie społeczność polonijna oraz uczestniczący w obcho
dach powstańcy spotykali się na akademiach bądź wieczornicach.

Związek Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej Brytanii pierwsze liczące się obchody 
zorganizował w dniu 20 grudnia 1958, a więc w czterdziestą rocznicę wybuchu powstania 
wielkopolskiego31. Na wieczornicy, która odbyła się w sali Ogniska Polskiego w Londynie 
zebranych gości powitał przewodniczący Rady Związku, były ambasador RP w Anglii, póź
niejszy prezydent RP na uchodźstwie, Edward Raczyński. W okolicznościowym przemówie
niu zwrócił m.in. uwagę na znaczenie powstania wielkopolskiego w historii Polski i ziem 
zachodnich. Następnie odbyła się akademia pt. Karta Dziejów Wielkopolski zorganizowana 
na wzór spektaklu teatralnego. Autorem scenariusza i głównym prowadzącym był Kazi
mierz Majewski. Na widowisko złożyły się recytacje, pieśni patriotyczne oraz muzyka forte
pianowa. Ta odbiegająca od powszechnie stosowanych schematów akademia była imprezą 
starannie przygotowaną. Motywy takich działań, podobnie jak i sens organizowania samych 
obchodów, dość przejrzyście przedstawił prezes Związku Stanisław Krause. Stwierdził on 
m.in.: „Wszelkie rocznice i obchody z nimi związane służą do upamiętnienia faktów, do 
uczczenia pamięci ludzi i ich zasług”32. Odnosząc te słowa do powstania wielkopolskiego 
1918-1919, z rozgoryczeniem konstatował, że „ pamięć o tym zwycięskim Powstaniu zaciera 
się szczególnie wśród młodego pokolenia. Przyćmiły ją z jednej strony na olbrzymią skalę 
zmagania ostatniej wojny oraz z drugiej strony, obecna tragiczna rzeczywistość”33.

Aby przybliżyć społeczności polonijnej historię powstania i jednocześnie ją udokumen
tować z okazji obchodów jego czterdziestej rocznicy Związek wydał specjalny numer (10- 
11) „Przeglądu Zachodniego”34. Wśród zawartych tam publikacji na uwagę zasługują wspo
mnienia gen. Kazimierza Glabisza, gen. Antoniego Szymańskiego, dr Witolda Jeszke i Ma
riana Seydy. Rocznica powstania znalazła również swoje odzwierciedlenie w prasie emigra
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cyjnej i periodykach.
W następnych latach obchody i towarzyszące im imprezy oraz akcje okolicznościowe 

przebiegały w niezmienionej formie. Świadczą o tym obchody czterdziestej piątej rocznicy 
wybuchu powstania wielkopolskiego45. Uświetnił je udział wielu luminarzy życia polityczne
go i społecznego emigracji. Obecny był były premier rządu RP na uchodźstwie, gen. Roman 
Odzierzyński, przewodniczący Tymczasowej Rady Jedności Narodowej36, Tadeusz Bielecki i 
gen. Glabisz. Uczestnicy powstania, będący członkami Związku, na zorganizowanym z tej 
okazji spotkaniu przedstawili zebranym swój udział w walkach i przebieg powstania. Stani
sław Krause omówił genezę wystąpienia zbrojnego, mjr Lucjan Jagodziński scharakteryzo
wał walki w Inowrocławiu, a Kazimierz Majewski w Kcynii. Następnie odbyła się część arty
styczna.

Szczególnego kolorytu obchody rocznicowe powstania wielkopolskiego nabierały z oka- 
zji tzw. „okrągłych rocznic”. Przykładem może być pięćdziesiąta rocznica wielkopolskiego 
czynu zbrojnego. Przygotowania do niej rozpoczęto już w 1966 roku. W tym celu powołano 
specjalny Komitet, w którego składzie znaleźli się: Stanisław Krause, Kazimierz Majewski, 
Franciszek Bajorek i Józef Tafelski37. Komitet zwrócił się z apelem do uczestników powsta
nia wielkopolskiego przebywających na emigracji, aby udostępnili swoje pamiątki i materia
ły38. Wiele z nich wykorzystano później w 8. numerze „Przeglądu Zachodniego”, który w 
całości poświęcono powstaniu. Wśród publikacji niezwykłą wartość dla historyków posiada
ły wspomnienia m.in.: Józefa Tafelskiego, Mariana Seydy, Antoniego Szymańskiego, Józefa 
Mikołajczaka, FB. Kozłowskiego. Poza tym w wymienionym numerze znalazły się rozprawy 
i przyczynki. Biorąc pod uwagę fakt, że literatura pamiętnikarska nie przeżywała w Polsce 
Ludowej takiego rozkwitu, jak w okresie międzywojennym, a badacze opierali się na starej 
bazie źródłowej, publikacje londyńskie, jak podkreślił prof. Zdzisław Grot, spowodowały, 
że Londyn obok Poznania, Torunia i Warszawy stał się liczącym się ośrodkiem badań nad 
powstaniem wielkopolskim39.

Główne uroczystości pięćdziesiątej rocznicy wybuchu powstania odbyły się w Londynie 
28 grudnia 1968 i zgromadziły elitę życia politycznego emigracji. Liczne grono stanowili 
powstańcy wielkopolscy na czele z gen. Szymańskim, gen. Glabiszem, płk. Stanisławem To
miakiem, płk. Tafelskim oraz innymi wysokiej rangi oficerami. Zebranych na uroczystości 
gości i powstańców powitał przewodniczący Rady Związku Edward Raczyński. Po okolicz
nościowych wystąpieniach jubileuszowe obchody zakończyła wspólna kolacja, w której wzięło 
udział około 130 osób.

Podobne uroczystości odbyły się także w Wolverhampton i Edynburgu. Jubileuszowe 
obchody rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego Związek Polskich Ziem Zachodnich 
zorganizował również w Szwajcarii40. Jednak te najbardziej okazale, o silnych akcentach 
patriotycznych, miały miejsce w Montrealu41. W zorganizowanej tam przez Klub PZZ aka
demii, oprócz Tadeusza Romera i płk. Smodlibowskiego, udział wzięło około 250 osób. Prze
mawiając do zebranych, prezes Klubu Zygmunt Celichowski powiedział m.in.: „My Wielko
polanie, Ślązacy i Pomorzanie wychowani w tradycji tych powstań, uważamy za swój święty 
obowiązek obecną rocznicę odpowiednio upamiętnić”42. Podkreślając rolę powstania w hi
storii Polski, stwierdził: „Niezbita prawda historyczna stała się dzisiaj bardziej oczywista niż



81

w okresie międzywojennym, że bez zrywu powstańczego w roku 1918 nie byłoby powrotu do 
Macierzy Poznania, Katowic, Bydgoszczy. Nie byłoby dzisiaj polskiego Wrocławia, Szczeci
na i Gdańska43. Identyczną oprawę zarówno w formie jak i treści miały obchody pięćdziesią
tej i sześćdziesiątej rocznicy powstania wielkopolskiego.

Jubileusze rocznicowe powstań śląskich obchodzone przez Związek Polskich Ziem Za
chodnich były bardziej skromne. Związane to było zapewne z nikłą liczebnością uczestni
ków śląskiego czynu zbrojnego w szeregach Związku oraz na Wyspach Brytyjskich. Wpraw
dzie nie organizowano akademii rocznicowych, niemniej tematyka powstań śląskich, w tym 
głównie trzeciego, była eksponowana przez organizację w różnych formach. Jubileuszowe 
obchody z reguły łączono z innymi rocznicami wydarzeń historycznych, tzn. powstania wiel
kopolskiego lub Konstytucji 3 Maja, bądź akcentowano je przy ich okazji zwracając uwagę 
na znaczenie powstań i plebiscytu dla historii Polski. Podobnie jak w przypadku powstania 
wielkopolskiego, propaganda śląskiego czynu zbrojnego szczególnego charakteru nabierała 
z okazji tzw. „okrągłych rocznic”. Przykładem jednym z wielu może być pięćdziesięciolecie 
wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Poza akcentami religijnymi i patriotycznymi Zwią
zek Polskich Ziem Zachodnich przeprowadził akcję propagandową. Jego działacze odwie
dzili różne środowiska polonijne i zorganizowali szereg okolicznościowych spotkań. Ilustra
cją tej formy aktywności są m.in. odczyty poświęcone historii trzeciego powstania śląskiego, 
zorganizowane przez Polaków w Glasgow, Derby i Volverhampton44. Z kolei Delegatura 
Związku we Francji włączyła problematykę pięćdziesięciolecia trzeciego powstania śląskie
go, do programu corocznie organizowanych obchodów święta 3 Maja. Jej ukoronowaniem 
było uroczyste złożenie 2 maja 1971 wieńca ku pamięci powstańców oraz poległych w czasie 
wojen światowych żołnierzy polskich na grobie Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Trium
falnym45.

Jubileusz pięćdzisiątej rocznicy trzeciego powstania śląskiego poprzedziło wydanie spe
cjalnego numeru (3-4) „Przeglądu Zachodniego”. Tzw. „śląski numer pisma” spotkał się z 
uznaniem i dużym zainteresowaniem Polaków w różnych państwach. Według informacji, 
jakie napływały do redakcji, poszczególne artykuły prezentowano na zebraniach organizacji 
kombatanckich i na obozach harcerskich46. Popularność tematyki powstańczej skłoniła or
ganizację do wzbogacenia form aktywności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środo
wisk polonijnych, we wrześniu 1971 roku. Związek ogłosi! konkurs na pracę o powstaniach 
i plebiscycie na Górnym Śląsku. Dwa lata później, tj. w 1973 roku, nakładem organizacji, a 
ściślej Ośrodka Badań Spraw Polsko-Niemieckich, wydana została praca Tadeusza Piszcz- 
kowskiego Plebiscyt i Powstania na Górnym Śląsku.

Brak regularnych uroczystości jubileuszowych Związek starał się rekompensować upo
wszechnianiem wiedzy na temat powstań śląskich, publikując artykuły i wspomnienia. Na 
przykład w numerze 3. „Przeglądu Zachodniego” z 1961 roku ukazał się artykuł A. Janic
kiego Plebiscyt i powstania śląskie. Z kolei w numerze 6. zamieszczono artykuł poświęcony 
trzeciemu powstaniu śląskiemu47. W organie wydawniczym Związku poza publikacjami ogól
nymi48 nie mogło zabraknąć oczywiście rozważań poświęconych szczegółowym zagadnie
niom tematyki powstańczej. W grupie tych publikacji na uwagę zasługuje przedstawienie 
przez Stefana Wojstomskiego udziału harcerzy w powstaniach śląskich49. Notabene ta cieką-
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wa publikacja spotkała się z równie interesującą polemiką Bożeny Soltys Schayerowej50. 
Warto zaznaczyć, że „śląskie echa rocznicowe” znajdowały odzwierciedlenie w prasie polo
nijnej, na łamach której glos zabierali politycy51.

Kult powstań narodowych, przede wszystkim wielkopolskiego, kształtowa! także w spo
sób istotny działalność Polskiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce. Scenariusz orga
nizowanych uroczystości był identyczny, jak w przypadku organizacji brytyjskiej. I tak na 
przykład 5 stycznia 1964 Oddział Odra PZZZ zorganizował obchody czterdziestej piątej 
rocznicy powstania wielkopolskiego52. Jak zwykle rozpoczęła je msza święta połączona z 
mszą żałobną za poległych powstańców. Homilię okolicznościową w Kościele Najświętszej 
Marii Panny Anielskiej w Chicago wygłosił kapelan Oddziału Odra karmelita ojciec Ber
nard Ciesielski. Później odbyło się wspólne śniadanie, a po nim uroczysta akademia. Zain
augurował ją prezes Oddziału Odra PZZZ Andrzej Janicki referatem prezentującym gene
zę powstania wielkopolskiego. Dalszy scenariusz obejmował program artystyczny, w reper
tuarze którego znalazł się koncert, występ chóru oraz recytacja poezji.

Uroczystości organizowane przez Polski Związek Ziem Zachodnich dla uczczenia rocz
nic powstania wielkopolskiego miały zawsze taki sam przebieg. Jeżeli pojawiały się jakieś 
różnice, to dotyczyły one szczegółów i były z reguły pochodną inwencji twórczej oraz możli
wości organizatorów53. Czasami, aczkolwiek miało to miejsce bardzo rzadko, do obchodów 
wprowadzano nowy element. Tak było w czasie uroczystości 26 grudnia 1981, które poprze
dziła demonstracja w centrum Chicago przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojenne
go54.

Specyfika obchodów rocznicowych organizowanych przez Polski Związek Ziem Zachod
nich w Ameryce polegała na łączeniu jubileuszy różnych powstań. Na przykład 2 lutego 
1969 Związek uroczyście obchodził pięćdziesięciolecie powstania wielkopolskiego i pierw
szego powstania śląskiego55. Obchody rozpoczęła msza święta, po której odbył się pełen 
akcentów patriotycznych poranek wielkopolsko-śląski, nad przebiegiem którego czuwał 
mistrz ceremonii T. Wojtkowski. Podobny przebieg miały zorganizowane 26 grudnia 1981 
obchody rocznicy powstania wielkopolskiego i trzeciego powstania śląskiego56. Dodatkowo 
uświetniła je wystawa poświęcona powstaniom śląskim, zorganizowana przez uczestnika tych 
wydarzeń Teodora Piechaczka57. Warto podkreślić, że w latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych obchodom rocznicowym i organizowanym z tej okazji imprezom na terenie USA 
towarzyszyła duża frekwencja społeczności polonijnej i organizacji skupiających kombatan
tów. Komentując ten fakt jeden z uczestników owych uroczystości stwierdził : „(...) na tutej
szym terenie polonijnym jest duże środowisko polsko-amerykańskie, w pełni świadome swych 
obowiązków odnośnie Ziem Północno-Zachodnich Polski”58. Niestety w miarę upływu cza
su, tj. na początku lat osiemdziesiątych, obchody stawały się bardziej symboliczne59. Notabe
ne spadek aktywności objął wszystkie sfery działalności organizacyjnej.

Poza organizowaniem obchodów kolejnych rocznic powstań narodowych 1918-1921 Zwią
zek Polskich Ziem Zachodnich w Ameryce nie zapominał o żyjących uczestnikach powstań 
narodowych. W 1974 roku zarząd główny Związku przygotował uroczystą akademię, w cza
sie której nielicznych (czworo) żyjących powstańców uhonorowano dyplomami upamiętnia
jącymi ich wkład w walkę o niepodległość Polski60. Uroczystość odbywająca się przy zape
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łnionej sali miała niezwykle podniosły, patriotyczny charakter. Wykonawcą bogatego pro
gramu artystycznego była przede wszystkim młodzież z najliczniejszej szkoły podstawowej 
na uchodźstwie im. Tadeusza Kościuszki. Pisząca sprawozdanie z tej uroczystości Hanna 
Bałdyk-Rybińska nie ukrywała wzruszenia faktem, że w zespołach wykonujących tańce lu
dowe „były i dzieci w wieku czterech lat”61.

Z kultywowaniem tradycji obchodów rocznic powstań narodowych przez Polski Związek 
Ziem Zachodnich w Ameryce wiązały się publikacje w periodykach organizacyjnych i prasie 
polonijnej. Szczególne znaczenie, ze względu na zasięg, miała ta ostatnia. To właśnie dzięki 
niej można było szerzyć wiedzę o powstaniach i przekazywać informacje o jubileuszowych 
obchodach ich rocznic. Za jeden z wielu przykładów mogą posłużyć uroczystości z okazji 
czterdziestej piątej rocznicy powstania wielkopolskiego, które szczegółowo omówiono na 
łamach „Dziennika Chicagowskiego”62. Na temat sześćdziesiątej czwartej rocznicy pisał m.in. 
„Dziennik Związkowy”, informując czytelników o samym fakcie historycznym, a także or
ganizowanych obchodach63. Prasa polonijna dostarczała nie tylko wiedzy o uroczystościach, 
ich przebiegu, lecz zamieszczała także artykuły o charakterze publicystycznym i popularno
naukowym poświęcone powstaniom. Wśród autorów znaleźli się również historycy emigra
cyjni zajmujący się profesjonalnie problematyką powstań. Jednym z nich był dr Zygmunt 
Wygocki64, którego artykuły publikowało wiele pism polonijnych65.

Niekwestionowaną rolę w upowszechnianiu tematyki związanej z historią powstań ode
grały organy wydawnicze emigracyjnych związków zachodnich. Szczególne zadanie przypa
dło wydawanemu w Londynie miesięcznikowi „Przegląd Zachodni”. Na jego łamach swoje 
wspomnienia opublikowało wielu uczestników powstania wielkopolskiego i powstań ślą
skich. Należeli do nich m.in.: gen. K. Glabisz, M. Grażyński, L. Jagodziński, M. Seyda, gen. 
A. Szymański, płk Władysław Wyskota Zakrzewski, płk Tafelski i płk Tomiak66. Poza tym 
„Przegląd Zachodni” zamieścił wiele prac popularnonaukowych i naukowych o charakterze 
przyczynkarskim. Należy podkreślić, że sporo tych publikacji, o niekwestionowanych walo
rach poznawczych, zostało wykorzystanych przez historyków krajowych.

Kult tradycji powstań narodowych 1918-1921 na emigracji był faktem. Jego przejawy 
były różne, jednak wśród form w przypadku powstania wielkopolskiego dominowały obcho
dy rocznicowe. Gromadziły one niemałą liczbę uczestników, którzy poprzez swój udział ma
nifestowali nie tylko przywiązanie do tradycji, ale również do programu myśli zachodniej. 
Dlatego też obchody kolejnych rocznic powstań narodowych, szczególnie powstania wielko
polskiego, wykorzystywano do rozbudzenia patriotyzmu i aktywności Polonii na rzecz dzia
łań zmierzających do międzynarodowego uznania polskiej granicy zachodniej. Przykładem, 
notabene nieodosobnionym, może być fragment z anonsu prasowego informującego o od
czycie na temat powstania wielkopolskiego. Napisano tam m.in.: „Powstanie to nabiera szcze
gólnego znaczenia w chwili obecnej, gdy Polska odzyskała swe jeszcze stare ziemie nad Odrą 
i Nysą. Walka o te stare ziemie Piastowskie nie jest ukończona. Apetyty niemieckie nie są 
jeszcze poskromione, rewizjonizm niemiecki sięga swymi ambicjami nie tylko nad Odrę ale 
i nad Wartę”67.

Obchody rocznicowe powstań śląskich w działalności polonijnych związków zachodnich 
organizowane były raczej sporadycznie i to głównie przez Polski Związek Ziem Zachodnich
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w Ameryce. Niemniej poszczególne rocznice nagłaśniano w innych formach. Dominującym 
przejawem aktywności propagandowej była działalność publicystyczna posiadająca w zało
żeniach programowych organizacji identyczne cele jak uroczystości rocznicowe.

Organizowane przez Związek Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej Brytanii i Polski 
Związek Ziem Zachodnich w Ameryce obchody rocznicowe dla uczczenia powstań narodo
wych 1918-1921 miały specyficzny charakter. Z reguły uczestniczyło w nich kilkadziesiąt 
osób. Powodem notabene prozaicznym, był fakt, iż w przeciwieństwie do obchodów organi
zowanych w Polsce ich adresatem byli Polacy rozproszeni w różnych częściach Anglii, Kana
dy i USA, a nie miejscowe społeczeństwa. Stąd ich zasięg był raczej środowiskowy i ograni
czał się do skupisk funkcjonujących na zasadzie więzi ideowej, terytorialnej i organizacyjnej. 
Niemniej były zjawiskiem realnym i to zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i patrio
tycznego oddziaływania na środowiska emigracyjne. W tym ostatnim zadaniu, jakże waż
nym, organizatorów wspierała prasa polonijna i wydawnictwa związkowe, które obszernie 
informowały o obchodach, ich przebiegu oraz o historii samego faktu rocznicowego, pod
kreślając jego znaczenie dla terytorialnego kształtu Polski.
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