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WIOSNY LUDÓW





Wiosna Ludów to walki, które toczyły się na 
terenie Wielkopolski wiosną 1848 roku. 
Zacięta bitwa odbyła się w Miłosławiu 
30 kwietnia i trwała od południa do godz. 18. 





Polacy nie mieli wiele broni, dlatego do walki 
z Prusakami wykorzystali kosy. 
Stąd wzięła się nazwa „kosynierzy”.
W bitwie o Miłosław wzięło udział 1300 
kosynierów, 670 strzelców i 
280 kawalerzystów. Dowódcą był Ludwik 
Mierosławski i Feliks Białoskórski. 





W tym dniu – 30 kwietnia 1848 roku 
za swoją Ojczyznę oddało życie 42 Polaków,
a 154 zostało rannych.
Straty poniesione przez Niemców to około 230 osób. 





We wspólnej mogile przy kościele pochowano 
33 kosynierów. Ich pogrzeb odbył się 
nazajutrz po bitwie – 1 maja 1848 roku. 







Pomnik ku czci poległych podczas bitwy w 
Miłosławiu stanął przy kościele w 1853 roku 
z inicjatywy Seweryna Mielżyńskiego.
W czasie drugiej wojny światowej (1940 r.) 
został rozebrany przez hitlerowców.







Pierwszy pomnik Wiosny Ludów ustawiono 
przed pałacem 100 lat po bitwie. Odsłonięcia 
dokonał Prezydent Polski – Bolesław Bierut 
2 maja 1948 roku.





Od 1995 roku pomnik ten stoi niedaleko 
kościoła. Na urnach z ziemią z pól bitwy 
wyryte są nazwy miejscowości i daty walk:
Trzemeszno – 10 kwietnia
Grodzisk – 28 kwietnia
Książ – 1 maja
Sokołowo – 2 maja
Buk – 5 maja
Rogalin – 8 maja







Pamiątkowy głaz w parku z datą 1848 – 
1948. Przypomina on uroczystość z okazji 
setnej rocznicy Wiosny Ludów z udziałem 
Prezydenta, na którą przybyło 100 tysięcy 
Wielkopolan.





Pierwszy krzyż na Górze św. Trójcy w parku.
Był kamienny, z 3 datami:
1831 – ku pamięci 3 braci Miel¿yñskich,
            walczących w powstaniu listopadowym,
1848 – na cześć kosynierów i bitwy 30 kwietnia      
           w Miłosławiu,
1863 – by wspomnieć udział nadleśniczego Filipa    
           Skoraczewskiego w powstaniu styczniowym.
Został on zniszczony przez Niemców w 1940 roku. 





W setną rocznicę bitwy pod Miłosławiem
leśnicy z Czeszewa ufundowali nowy, 
drewniany krzyż. Niestety – uległ on 
zniszczeniu.
Krzyż, który obecnie stoi w tym miejscu 
postawiono staraniem parafian w 1987 roku.





W 1830 roku w parku stała niewielka willa.
Hrabia Seweryn Mielżyński postanowił ją 
rozbudować według własnego projektu.





Prace trwały od 1843 do 1870 roku. 
25 lat później kolejnej przebudowy dokonał 
Józef Kościelski. 





W czasie bitwy 30 kwietnia 1848 r. w 
pałacu znaleźli schronienie ranni kosynierzy, 
a w 1939 roku (początek drugiej wojny 
światowej) zajęło go wojsko niemieckie.





W styczniu 1945 roku podczas swojej 
ucieczki Niemcy podpalili i dużą część pałacu 
wysadzili w powietrze. Pożar trwał 3 dni. 





Przez 18 lat budynek pozostawał w ruinie.





Odbudowa trwała 6 lat.





Dopiero 1 września 1969 roku w budynku 
pałacu otwarto Szkołę Podstawową 
im. Wiosny Ludów.









Józef Kościelski postawił w swoim parku 
pierwszy w Polsce pomnik Juliusza 
Słowackiego. W uroczystości brał udział 
Henryk Sienkiewicz – laureat literackiej 
nagrody Nobla.





Rok 2009 – uroczystość 110 rocznicy 
odsłonięcia pomnika.





NASZE 

MIASTO







Dawniej na rynku co środę odbywały się 
targi, a co kwartał jarmarki. 





Rynek ma wymiary 145m na 80m.





Widok na „Bazar”.









Dom towarowy w rynku został przez 
Niemców przebudowany na kino. Działało 
ono do 1990 roku pod nazwą „Kosynier”. 
Obecnie jest tu restauracja i hotel „Boss”. 









Miłosław został miastem około 1314 roku. 
Podczas obchodów 650 rocznicy tego 
wydarzenia rynek otrzymał nazwę Plac 
Wiosny Ludów.







Dawniej w Miłosławiu były 3 skupiska 
wyznaniowe:
- katolickie (2.725 osób),
- ewangelickie (900 osób),
- żydowskie (205 osób).





Kościół katolicki od 1629 roku.





 Kościół protestancki zbudowany w 1872 roku.





Pozostałości po cmentarzu niemieckim.







W Powstaniu Wielkopolskim w 1918 roku
wzięło udział 150 ochotników z Miłosławia. 
Wielu poległo w obronie Ojczyzny.
6 z nich spoczywa we wspólnej mogile na 
naszym cmentarzu.







„Stara szkoła” - miejsce strajków uczniów w 
obronie polskiej mowy. 





Modlitwa przed kościołem o wytrwałość w 
strajku, w którym brało udział ponad 250 dzieci. 
W szkole uczyło się wtedy 354 uczniów. 











Na wieść o strajkach w obronie polskiej 
mowy Maria Konopnicka w 1908 roku 
napisała wiersz „Rota”.







O strajkach dzieci miłosławskich w obronie 
ojczystej mowy przypomina pomnik – głaz, 
odsłonięty na rynku w 1982 roku. 







W budynku przy ul. Sienkiewicza przez 
100 lat (do 1969 roku) również była 
szkoła.



Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów dziś



KILKA 

CIEKAWOSTEK

MIŁOSŁAWSKICH





Miłosławski browar istnieje od 1896 roku.







Dawniejsza siedziba Straży Pożarnej 
mieściła się przy ul. Wrzesińskiej.









W mieście była fabryka cygar (1899).





1 kwietnia 1945 w budynku fabryki otwarto 
szwalnię o nazwie „Modus”. Szyto w niej 
mundury.













Dlaczego te zdjęcia dziś oglądamy?



Bo nasi przodkowie walczyli o wolność 
Polski, stawali w obronie języka ojczystego,
a nasza szkoła nosi imię Wiosny Ludów,
by uczcić te ważne wydarzenia oraz 
bohaterów tamtych lat.



 „Naród, który traci pamięć

jest narodem bez przyszłości”

                    - św. Jan Paweł II



Dziękuję za uwagę

E. Wleklińska
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