
Główną siłą patriotycznej konspi-
racji była młodzież, która w drugiej 
połowie XIX wieku zaczęła angażo-
wać się w działania między innymi  
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Ruch sokoli już wcześniej rozwijał 
się w Galicji i zaborze rosyjskim.  
W Wielkopolsce pierwsze gniazda 
sokole pojawiły się w roku 1884  
i szybko ruch ten ogarnął cały re-
gion. Towarzystwo „Sokół” teore-
tycznie zajmowało się sportem, ale  
w praktyce chodziło o przygotowa-
nie młodych ludzi do służby wojsko-
wej na rzecz walczącej o wolność 
Polski. Jednolite umundurowanie, 
odznaki i symbolika, dyscyplina – to 
wszystko upodabniało drużyny so-
kole (z czasem działające coraz bar-
dziej jawnie) do regularnego wojska.

Cezurą był rok 1917. Wielkopolscy 
patrioci przystąpili do tworzenia za-
konspirowanych oddziałów przezna-
czonych do walk w spodziewanym 
powstaniu zbrojnym. W Warszawie 
działała już Polska Organizacja  
Wojskowa, w zaborze pruskim 
powstała więc podobna (choć or-
ganizacyjnie niezależna) Polska  
Organizacja Wojskowa Zaboru  
Pruskiego. POWZP miała charakter 
elitarny i tworzyła raczej zręby przy-
szłego dowództwa niż powszech-
nego wojska, ale jej rolę, zwłaszcza  
w połączeniu z rosnącą aktywnością 
ruchu sokolego, trudno przecenić.
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W Wielkopolsce zaczął działać rów-
nież ruch skautowy, czerpiący rów-
nolegle z wzorca brytyjskiego (kształ-
towanie charakterów, wychowanie 
fizyczne) i doświadczeń organizacji 
samokształceniowych (wychowanie 
w duchu patriotycznym). Wyróż-
niało się tutaj powołane już wcze-
śniej Towarzystwo Tomasza Zana  
i Związek Młodzieży Polskiej. W roku 
1912 zaczęły powstawać pierwsze 
drużyny skautowe. Bardzo szybko 
ruch ten uzupełniły paramilitarne 
Polskie Drużyny Strzeleckie.

Władze niemieckie próbowały blo-
kować rozwój organizacji młodzieżo-
wych, z czasem zakazując nawet ich 
działania. Jednak represje jeszcze 
bardziej wzmacniały opór młodych 
Polaków.

Pierwsza wojna światowa nie tyl-
ko wstrząsnęła całym kontynen-
tem, angażując w walkę miliony 
żołnierzy (wśród nich Polaków  
ze wszystkich trzech zaborów), nie 
tylko przebudowała układ sił w Euro-
pie, ale miała też bezpośredni wpływ 
na oddolne inicjatywy patriotyczne 
w Wielkopolsce. Dawni członkowie 
gniazd sokolich zostali wcieleni do 
armii pruskiej, jednak ich młodsi 
koledzy dalej rozwijali działalność 
konspiracyjną. Działały Tajna Orga-
nizacja Niepodległościowa, związek 
„Kościuszko”, Młodzieżowe Towarzy-
stwo Oświaty Ludowej „Sowa”, po-
wstawały kluby sportowe zajmujące 
się przede wszystkim propagowa-
niem patriotyzmu.

Wielkopolscy skauci, którzy brali udział  
w Powstaniu Wielkopolskim, wykonując 
m.in. zadania zwiadowcze.  
Źródło: Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919

Ppor. (Leutnant) Edward Nowrat (pierwszy 
od prawej) na froncie wschodnim, okolice 
Mitawy, 1917 rok. Por. Nowrat służył potem 
w 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Sokół poznański, fot. sprzed 1918 roku. 
Źródło: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
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