
Pan dr Grzegorz Wojciechowski 

Grzegorz Wojciechowski urodził się w roku 1957 w Koszanowie (gmina Śmigiel). 

Wykształcenie wyższe zdobył w latach 1976-1980, studiując na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra historii na podstawie pracy pt. „Źródła 

do dziejów organizacji kombatanckich powstańców wielkopolskich 1919-1939”, pod 

kierunkiem doc. dr Ireny Radtke. 

W roku 1994, również na UAM w Poznaniu, obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora 

nauk humanistycznych w zakresie historii. Tematem pracy doktorskiej, napisanej pod 

kierunkiem prof. dr hab. Edmunda Makowskiego, były „Organizacje kombatanckie 

w Wielkopolsce w latach 1919-1939”. 

Grzegorz Wojciechowski karierę zawodową rozpoczął w roku 1980. W latach 1980-1984 

pracował w Państwowym Archiwum w Lesznie i w Poznaniu. Później swoją działalność 

zawodową związał z oświatą. W 1984 r. rozpoczął pracę nauczyciela historii, najpierw 

w Szkole Podstawowej w Poniecu, a później w Publicznym Gimnazjum w Poniecu. W roku 

2001 uzyskał stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Dodatkową działalność 

zawodową pan Wojciechowski pełnił również jako: nauczyciel w Prywatnej Szkole 

Ponadpodstawowej „Edukator” s.c. w latach 1998-2001 w Lesznie, nauczyciel w Szkole 

Podstawowej w Poniecu w latach 2000-2001 (w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 

prowadząc nauczanie indywidualne w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (III LO w Lesznie, 

Zespół Szkół Technicznych w Lesznie). 

Grzegorz Wojciechowski może pochwalić się znaczącym dorobkiem zawodowym oraz 

osiągnięciami w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Realizując podstawę programową, 

pogłębiał wiedzę i umiejętności swoich uczniów. Jego uczniowie odnosili sukcesy 

w konkursach historycznych szczebla rejonowego i wojewódzkiego. Współpracował 

z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w organizowaniu konkursów przedmiotowych z historii, 

pracował w komisjach konkursowych, redagował pytania konkursowe. Za swoją działalność 

był wielokrotnie wyróżniany nagrodą dyrektora szkoły, Kuratora Oświaty w Lesznie (1993 r.) 

i Ministra Edukacji Narodowej (2011 r.) Odznaczono go Honorową Odznaką Towarzystwa 

Pamięci Powstania Wielkopolskiego “Wierni Tradycji” oraz Honorową Odznaką „Za zasługi 

dla województwa wielkopolskiego”. W 2018 roku uhonorowano go Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej.  

Głównymi kierunkami zainteresowań zawodowych pana Grzegorza Wojciechowskiego są: 

dydaktyka historii, dzieje Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i środowiska 

kombatanckiego oraz dzieje regionu. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym 

w propagowaniu wiedzy historycznej i postaw patriotycznych. Jest gorącym propagatorem 

pamięci o powstaniu wielkopolskim i wiedzy o Wielkopolsce. 

Grzegorz Wojciechowski należy do grona ważniejszych badaczy przeszłości ziemi 

gostyńskiej. Jest członkiem Rady Programowej „Rocznika Gostyńskiego” od chwili powstania 

pisma. Jest specjalistą od badań nad organizacją i przebiegiem powstania wielkopolskiego 

na ziemi gostyńskiej. Kilkukrotnie wygłaszał w Gostyniu prelekcje podczas 

okolicznościowych uroczystości z okazji rocznicy wymarszu gostynian do powstania 

wielkopolskiego. Dzielił się swoją wiedzą ze studentami Gostyńskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku i młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Wielokrotnie 

pełnił funkcję przewodnika po ziemi ponieckiej i miejscach walk powstańczych dla wycieczek 

organizowanych przez Muzeum w Gostyniu, Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku i Koło 

Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu. Publikował swoje 

teksty na łamach „Gazety Gostyńskiej” i „Nowej Gazety Gostyńskiej”. Ważniejsze teksty 

zamieścił w „Grabonoskich Zapiskach Regionalnych” i „Roczniku Gostyńskim”.  



Współpracuje przy organizacji wycieczek rowerowych szlakami historycznymi, wystaw 

rocznicowych dot. Powstania Wielkopolskiego oraz od 2017 roku gry miejskiej „Poniecki 

wehikuł czasu”. Od roku 2011 redaguje najważniejsze teksty o tematyce historycznej 

w miesięczniku „Wieści z gminy Poniec”. Jest prelegentem Obozu Szkoleniowo-Badawczego 

„Poniec 1704. Łączy nas historia”. Od momentu powstania Klubu Seniora w Poniecu 

organizator comiesięcznych spotkań miłośników historii. Instruktor Związku Harcerstwa 

Polskiego – drużynowy w latach 1984-1993. Jest jednym z inicjatorów reaktywowania 

działającego od 1629 roku Bractwa Kurkowego w Poniecu, w którym od 2009 roku pełni rolę 

sekretarza zarządu.  

Grzegorz Wojciechowski jest również autorem, współautorem podręczników ćwiczeń do 

historii oraz publikacji popularnonaukowych i naukowych: 

• „Dzieje Ponieca” (wspólnie z A. Bitner – Nowak, Z. Wojciechowską), wyd. Urząd Miejski 

w Poniecu, Poniec 2000. 

• Publikacje w ramach Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego (gł. roczniku 

Towarzystwa „Wielkopolski Powstaniec”) – 6 pozycji. 

• „Szlak powstańców wielkopolskich. Przewodnik rowerowy”, Poniec 2009. 

• „Poniec. Miasto i gmina – informator”, Poniec 1997 (wspólnie z B. Kaźmierczak 

i A. Zielińskim). 

• Artykuły w prasie lokalnej: „Gazeta Gostyńska”, lata 90. „Wieści z gminy Poniec” w latach 

2011-2020, portalach internetowych (ponad 100 pozycji). 

• Rozdział „Tradycje powstańcze w II Rzeczypospolitej 1919-1939”, w: „100 lat pamięci 

i obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” pod red. Stefan 

Barłoga, Poznań 2019. 

• Autorstwo 5 haseł w „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego” pod red. J. Karwata 

i M. Rezlera, Poznań 2018. 

• „Bractwo Kurkowe w Poniecu 1629-2019”. Publikacja wydana z okazji 390. rocznicy 

założenia Bractwa Kurkowego w Poniecu i 10. rocznicy jego reaktywacji, we współpracy 

z Dariuszem Kędziorą i Jerzym Szwarczyńskim, Poniec 2019. 

• Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej 

(wspólnie z W. Surdyk-Fertsch, B. Szeweluk-Wyrwą), wyd. Arka, Poznań 2000 

(nr dopuszczenia DKW – 4014 – 175/99). 

• Program nauczania historii w klasach I-III gimnazjum „Zrozumieć przeszłość”, Wyd. Nowa 

Era, Warszawa, nr dopuszczenia DKOS-4014-44/02. 

• Polska w czasach świetności i upadku. Zeszyt ćwiczeń z historii dla klasy VI (wspólnie 

z Heleną Koper), Wyd. Arka, Poznań 1995 ( i nast.). 

• Polska w czasach niewoli narodowej. Zeszyt ćwiczeń dla klasy VII (wspólnie z Heleną 

Koper), Wyd. Arka. Poznań 1995 (i nast.). 

• Burzliwy wiek XX. Zeszyt ćwiczeń dla klasy VIII, Wyd. Arka, Poznań 1996 (i nast.). 

• Nauczanie historii w klasie VI. Poradnik metodyczny, Wyd. Arka, Poznań 1997. 

• Nauczanie historii w klasie VII. Poradnik metodyczny, Wyd. Arka, Poznań 1997. 

• Nauczanie historii w klasie VIII. Poradnik metodyczny, Wyd. Arka,  Poznań 1997. 

• Historia i społeczeństwo 5. Człowiek i jego cywilizacja. Podręcznik dla klasy V szkoły 

podstawowej, Wyd. Arka, Poznań 1998. 

• Historia i społeczeństwo 5. Zeszyt ćwiczeń, Wyd. Arka, Poznań 1998. 

• Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję cię, historio, Wyd. Arka, 

Poznań 2000, wyd. II, poprawione i uzupełnione. 



• Historia i społeczeństwo 5. zeszyt ucznia (wspólnie z Renatą Poźnikiewicz), Wyd. Arka, 

Poznań 2000, wyd. II poprawione. 

• Historia i społeczeństwo 6. Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję cię, historio, Wyd. Arka, 

Poznań 2001. 

• Historia i społeczeństwo 6. Zeszyt ucznia, Wyd. Arka, Poznań 2001. 

• Historia I. Podręcznik do gimnazjum. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość, Wyd. 

Arka, Poznań 2002. 

• Historia II. Podręcznik do gimnazjum. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość, Wyd. 

Arka,  Poznań 2000. 

• Historia III. Podręcznik do gimnazjum. Zrozumieć przeszłość, Wyd. Arka, Poznań 2001.  

• Historia III. Skoroszyt ucznia, Wyd. Arka, Poznań 2001.  

• Ludzie i ich dzieje. Podręcznik z historii i wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 zasadniczej 

szkoły zawodowej (wspólnie z Grzegorzem Roszakiem), Wyd. Nowa Era, Warszawa 

2003. 

• Śladami przeszłości” zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy drugiej gimnazjum, Wyd. 

Nowa Era , Warszawa 2010.  

• Podręcznik z historii i społeczeństwa dla klasy IV z serii „Wczoraj i dziś”, Wyd. Nowa Era, 

Warszawa – Gdańsk 2012.  

• Podręcznik z historii i społeczeństwa dla klasy V z serii „Wczoraj i dziś”, Wyd. Nowa Era, 

Warszawa – Gdańsk 2013. 

• Podręcznik z historii i społeczeństwa dla klasy VI z serii „Wczoraj i dziś”, Wyd. Nowa Era, 

Warszawa – Gdańsk  2014.  

• Podręcznik z historii dla klasy IV z serii „Wczoraj dla dziś”, Wyd. Nowa Era, Warszawa – 

Gdańsk 2017 (wspólnie z  B. Olszewską i W. Surdyk – Fertsch). 

• Podręcznik z historii dla klasy V z serii „Wczoraj i dziś”, Wyd. Nowa Era, Warszawa – 

Gdańsk 2018.  

• Podręcznik z historii dla klasy VI z serii „Wczoraj i dziś”, Wyd. Nowa Era, Warszawa – 

Gdańsk 2019 (wspólnie z B. Olszewską i W. Surdyk – Fertsch). 

 


