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OBUDŹ SIĘ, POLSKO

WYWIAD \ Z ppor. rez. MACIEJEM MYCZKĄ, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości i wiceprezesem Zarządu 
Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, rozmawia JAROSŁAW WRÓBLEWSKI

Siła rodzinnej tradycji
Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości, któremu przewodzę, służy podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej. Stale prowadzimy 
żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży z terenu całej Wielkopolski. Organizujemy inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, zajmujemy się 
kolekcjonerstwem i dbamy o spuściznę historyczną.

Jakie znaczenie ma dla Pana 
Powstanie Wielkopolskie?

Dla mnie to przede wszyst-
kim pamięć o kilku znanych 
mi osobiście uczestnikach Po-
wstania, wśród nich o dziad-
ku mojej żony Franciszku 
Lemańskim. W czasach, kie-
dy starałem się o rękę żony, 
przegadaliśmy z  dziadkiem 
Lemańskim niejeden wie-
czór. Choć „przegadaliśmy” 
to określenie na wyrost, bo to 
ja słuchałem, a dziadek snuł 
opowieść, zadowolony, że 
ktoś interesuje się jego wspo-
mnieniami. Tak więc płynęły 
opowieści o  strajkach dzieci 
w roku szkolnym 1906/1907, 
w których dziadek brał czyn-
ny udział, broniąc naucza-
nia religii w języku polskim. 
A  srogie były konsekwencje 
tego oporu – dzieci były syste-
matycznie poddawane karze 
chłosty. Z  otwartymi usta-
mi słuchałem o służbie woj-
skowej w armii pruskiej, do 
której wcielony został 11 li-
stopada 1914 r., pierwszy 
przydział dostał do 11 pułku 
piechoty w Gorlicach. Po wie-
lu latach miałem możliwość 
współorganizowania i udzia-
łu w inscenizacji historycznej 
z I wojny światowej właśnie 
w Gorlicach, w których pod-
czas wielkiej bitwy rozegranej 
na tym terenie poległo wie-
lu Polaków. Dziadek walczył 
także pod Verdun. W marcu 
1918 r. odniósł poważne ra-
ny pod Boulogne i  jako nie-
zdolny do dalszych walk zo-
stał przeniesiony do kompanii 
ozdrowieńców w  Poznaniu. 
6 grudnia 1918 r. zwolniono 
go z wojska, mógł więc wró-
cić do rodziny w Rakoniewi-
cach. 5 stycznia 1919 r. jako 
ochotnik wstąpił jednak do 
oddziałów powstańczych do-
wodzonych przez ppor. Stani-
sława Siudę. Wraz z nim wy-
zwalał m.in. Wolsztyn – mia-
sto, które później stało się je-
go domem. Z mundurem woj-
skowym dziadek rozstał się 
dopiero 6 grudnia 1920 r. To 
długi wstęp, ale musi być taki, 
bo Powstanie Wielkopolskie 
kojarzy mi się przede wszyst-
kim z  losami dziadka mojej 
żony i wielu jemu podobnych. 
Dumny jestem, że mieszkam 
w dzielnicy, której mieszkań-
cy umieli poprowadzić po-
wstańczą walkę do zwycię-

stwa. Gdy zbliża się grudzień 
i  kolejna rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, 
wraz z  kolegami wkładamy 
powstańcze mundury i za po-
mocą żywych lekcji historii, 
inscenizacji i udziału w licz-
nych uroczystościach i  ape-
lach jasnogórskich przypo-
minamy ten bohaterski zryw 
Wielkopolan. Robimy to tak-
że w  Warszawie, gdzie od 
kilku lat marszałek wielko-
polski jest gospodarzem uro-
czystości poświęconych kolej-
nej rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego. Uroczystości te 
zaczynają się mszą św. w in-
tencji powstańców, następ-
nie odbywa się apel pamię-
ci przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, złożenie wieńców 
i defilada – w tym roku przed 
prezydentem RP Andrzejem 
Dudą, który swoją obecnością 
i  pięknymi słowami dzięko-
wał Wielkopolanom nie tylko 
za ich zwycięskie powstanie, 
ale także za uratowanie nie-
podległości Polski.

Jak jest upamiętniane Powstanie 
Wielkopolskie w Wolsztynie, 
w Wielkopolsce? To żywe 
wspomnienia czy raczej pojawiające 
się z okazji kolejnej rocznicy?

Myślę, że to jest tak, jak z pa-
mięcią o Powstaniu Warszaw-
skim, jest grupa ludzi, którzy 
tę pamięć pielęgnują stale, i są 
tacy, którzy robią to tylko od 
święta. Kiedy wracaliśmy do 

Poznania z uroczystości upa-
miętniających Powstanie War-
szawskie, jeden z kolegów po-
wiedział, że gdy prosił w pra-
cy o  urlop, by pojechać do 
Warszawy, usłyszał od swo-
jego szefa: „Ja rozumiem, że 
rocznica, i że powstanie, ale 
żeby tak co roku”. Wracając 
do Powstania Wielkopolskie-
go, staramy się wraz z moimi 
przyjaciółmi ze wszystkich 
sił propagować wiedzę i  pa-
mięć o nim. Czy moje stara-
nia są wystarczające? Pewnie 
zawsze można zrobić więcej 
i lepiej i staramy się to robić. 
Za tę wieloletnią działalność 
stowarzyszenie zostało uho-
norowane nagrodą Dobosza 
Powstania Wielkopolskiego, 
a indywidualnie wielu moich 
kolegów otrzymało odznacze-
nia Wierni Tradycji.

Stowarzyszenie, któremu Pan 
przewodzi, działa na wielu 
płaszczyznach.

Ma ono na celu podtrzymy-
wanie polskiej tradycji naro-
dowej, pielęgnowanie polsko-
ści oraz rozwój świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej ze szczególnym 
uwzględnieniem szczytnych 
tradycji Wojska Polskiego. 
Stale prowadzimy żywe lekcje 
historii dla dzieci i młodzieży 
z  terenu całej Wielkopolski. 
Organizujemy inscenizacje 
i  rekonstrukcje historyczne, 
paramy się kolekcjonerstwem 

i  dbamy o  spuściznę histo-
ryczną. Prowadzimy także 
kursy i szkolenia z zakresu po-
mocy przedmedycznej, zajęcia 
strzelectwa sportowego i bo-
jowego oraz sporty obronne. 
Współpracujemy z Lubuskim 
Muzeum Wojskowym w Drzo-
nowie, przy którym nasze sto-
warzyszenie jest afiliowane. 
W zasadzie to mamy taki nie-
formalny triumwirat: Stowa-
rzyszenie Miłośników Historii 
Wojskowości, Związek Ofice-
rów RP im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego oraz Lubuskie 
Muzeum Wojskowe. Zakre-
sy naszej działalności prze-
nikają się nawzajem, a to po-
maga w realizacji zamierzeń 
wszystkich trzech podmiotów.

Skąd wzięła się Pańska pasja 
historyczna?

Ze zwykłej ciekawości pozna-
nia czegoś nowego. Później do-
szedł szacunek do historii, aby 
w końcu dostrzec w niej czło-
wieka z  jego zwycięstwami 
i porażkami. Gdy historia prze-
staje być anonimowa i zyskuje 
twarze konkretnych ludzi, za-
czyna budzić głębokie emocje. 
Moją pasją jest też kolekcjoner-
stwo. Zaczęło się w pierwszej 
lub drugiej klasie liceum, kiedy 
zamiast na lekcje, pojechałem 
z kolegami na wagary w Góry 
Świętokrzyskie. Zaszliśmy na 
Wykus, gdzie obozowali swego 
czasu partyzanci „Ponurego” 
i „Nurta”, a jeszcze wcześniej 

znajdował się, kilkaset me-
trów dalej, obóz powstańczy 
Mariana Langiewicza z 1863 r. 
Grzebiąc wówczas w strumie-
niu, wydobyłem moją pierw-
szą zdobycz – pistolet skałko-
wy z 1830 r. Dzisiaj to ozdoba 
mojej kolekcji.

 Jest Pan w zarządzie Związku 
Oficerów Rezerwy im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Na czym polega 
działalność tej organizacji?

Członkiem Związku Oficerów 
jestem od 2006 r., a w lutym 
ubiegłego roku zostałem wice-
prezesem Zarządu Głównego. 
To członkostwo było spowodo-
wane tęsknotą za mundurem, 
z którym rozstałem się w roku 
1975 po przejściu do rezerwy. 
Była to kontynuacja rodzin-
nych tradycji wojskowych. 
Dziadek Michał walczył w Po-
wstaniu Styczniowym, dzia-
dek żony Franciszek w Wiel-
kopolskim, mój tata w 1939 r. 
w  obronie cywilnej Lwowa, 
a następnie w 1. i 2. Armii Woj-
ska Polskiego. Mama była łącz-
niczką AK w Krakowie. Ważna 
jest dla mnie rodzina i  jej hi-
storia. To dobrze, gdy się wie, 
że jest ktoś, z  kogo możemy 
brać przykład. Związek skupia 
działalność na integracji ofice-
rów rezerwy Wojska Polskiego 
na kultywowaniu tradycji woj-
skowej, gromadzeniu pamiątek 
związanych z tradycją i histo-
rią Wojska Polskiego. Ważnym 
działaniem jest opieka nad ofi-
cerami rezerwy i ich rodzina-
mi. Ze smutkiem konstatuję, że 
wielu zasłużonych kombatan-
tów przeszło już do Niebieskie-
go Garnizonu. I niby wszyscy 
wiemy, że taka jest kolej losu, 
ale czasem trudno się z  tym 
pogodzić. Czeka nas dużo pra-
cy organizacyjnej związanej 
z przygotowaniem uroczysto-
ści 95-lecia Związku. To także 
udział w  licznych rocznicach 
w kraju i za granicą jak Arn-
hem, Driel, Monte Cassino, 
Berlin i wyjazd do Zułowa oraz 
Wilna i Katynia. 

Jakie są plany na najbliższe 
miesiące?

To działania na rzecz upa-
miętniania pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego. Rów-
nolegle rocznica Powstania 
Styczniowego, Marsz Katyń-
ski w Wolsztynie i obchody 
roku Henryka Sienkiewicza.

11 stycznia 1917 r. \ Ignacy Paderewski przedstawił koncepcję utworzenia stanów zjednoczonych 
Polski. Koncepcja odrodzonego państwa została zaprezentowana w Memoriale Paderewskiego przekazanym 
prezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi Woodrowowi Wilsonowi. Terytorium stanów zjednoczonych 
Polski miało obejmować większość obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów z okresu przedrozbiorowego.
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