
OKRĘG WIELKOPOLSKA NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 
 

Okręg działa na terenie Wielkopolski od 1993 roku, skupia w swoich szeregach oficerów i żołnierzy 

formacji zbrojnych podziemia narodowego konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej, oraz, 

zgodnie ze swoim statutem, osoby kultywujące pamięć Narodowych Sił Zbrojnych. 

 

Od wielu lat jednym z zadań Związku jest działalność edukacyjna skierowana przede wszystkim do 

młodego pokolenia Polaków. Okręg Wielkopolska NSZ jest inicjatorem szeregu działań społecznych na 

terenie Poznania. Jest jednym z organizatorów powołania Społecznego Komitetu Upamiętnienia 

Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, współorganizatorem uroczystości Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, odbywających się w Poznaniu 1 marca od 2012 roku. Okręg Wielkopolska  NSZ 

organizował także m.in. uroczystości poświęcone „Męczennikom salezjańskim – Piątce Poznańskiej” w 

2012 r. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu. 

 

Od wielu lat Okręg Wielkopolska  NSZ aktywnie wspiera misję naukowo-edukacyjną Instytutu Pamięci 

Narodowej w Poznaniu. Dzięki wsparciu kombatantów NSZ możliwe było sporządzenie przez 

pracownika IPN kilku notacji historycznych, dotyczących m.in. działań formacji  narodowych w 

Powstaniu Warszawskim, funkcjonowania Spec łagru nr 2 w Poznaniu. Okręg Wielkopolska NSZ, 

udostępnił relacje, dokumenty, fotografii umożliwiające publikacje przez oddział poznański IPN szeregu 

artykułów naukowych i książek.  Były to m.in. dokumenty żołnierzy NSZ przebywających w więzieniu w 

Dreźnie, fotokopie listów i pamiątek po ppłk. Stanisławie Kasznicy, fotografie z Powstania 

Warszawskiego.  

 

W 2014 r. Okręg Wielkopolska  NSZ był jednym z patronów organizowanej przez poznański IPN 

konferencji naukowej poświęconej Grupie „Szaniec”. Od 2014 r. Okręg Wielkopolska organizuje 

regionalny konkurs poświęcony tematyce Żołnierzy Wyklętych dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i 

dolnośląskiego.  Patronem tego wydarzenia jest m.in. prezes IPN, wojewoda wielkopolski, marszałek 

województwa wielkopolskiego.  

 

W ramach  współpracy  Okręgu NSZ z pracownikami IPN odbywają się liczne spotkania edukacyjne z 

sympatykami NSZ na terenie wielkopolski i całego kraju, możliwe jest również uczestnictwo w szeregu 

uroczystościach patriotycznych na terenie Polski – corocznych konferencjach organizowanych przez 

NSZ czy też uroczystościach w Śląskim Katyniu w Barucie.             


