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Szanowni Uczestnicy i Opiekunowie,
W materiałach, które Komitet Organizacyjny Finału przygotował i opublikował na stronie
internetowej, uważni czytelnicy znaleźli kilka informacji wymagających krótkiego wyjaśnienia.
1. Na str. 10 piszemy „Katedra gnieźnieńska pod wezwaniem św. Wojciecha…”.
W zależności od materiałów źródłowych spotykamy się z różnym nazewnictwem tego
obiektu: Katedra pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Świętego
Wojciecha, Archikatedra gnieźnieńska, bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy też Katedra pod wezwaniem Św. Wojciecha. Genezę tych
różnic zbadamy z pewnością podczas zwiedzania Katedry.
2. Podobnie na str. 24, pisząc o Powstaniu Wielkopolskim 1918-19, stwierdzamy, że
„Dowódcą oddziałów powstańczych został mjr Stanisław Taczak.”, a na ilustracji całostki
nr Cp 1485 uważny czytelnik widzi napis „Gen. Stanisław Taczak”.
Stanisław Taczak pojawił się w Poznaniu w listopadzie 1918 roku w stopniu kapitana.
Z ramienia Komisariatu Naczelnej Rady Wojskowej w Poznaniu, przyjął złożoną przez
Wojciecha Korfantego propozycję objęcia stanowiska naczelnego dowódcy i nominacji
na stopień majora. Stanisław Taczak objął dowództwo i dzięki zdolnościom wprowadził
porządek organizacyjny w szeregach podległych sobie oddziałów. Jednocześnie
zastrzegł, że poprowadzi oddziały powstańcze do czasu przybycia oficera wyższego
stopniem, który obejmie dowództwo i będzie kierował rozwijającymi się wojskami
powstańczymi (co nastąpiło 16 stycznia 1919 roku, z chwilą przyjazdu gen. Józefa
Dowbor-Muśnickiego). Dopiero w 1924 roku St. Taczak awansował do stopnia generała
brygady.
3. Niewątpliwą pomyłką w tekście jest błędne nazwisko - związanego z Poznaniem krakowskiego lutnika Marcina Groblicza (na str. 29), za co przepraszamy.
Mamy nadzieję, że nasze opracowanie pomoże Wam starannie przygotować się do eliminacji
w Kołach i na szczeblu Okręgów.
Życzymy wielu sukcesów i oczekujemy Was w Gnieźnie
Komitet Organizacyjny Finału

