
WSPOMNIENIA

Z POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO



Wydawnictwo Miejskie
POZNA¡ 2007



WSPOMNIENIA

Z POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO

Wybór i opracowanie: 

Janusz Karwat



KSIÑ˚KA WYDANA W RAMACH PUBLIKACJI 

BIBLIOTEKI „KRONIKI MIASTA POZNANIA”

Wyboru tekstów dokona∏ 

oraz wst´pem i przypisami opatrzy∏: 

Janusz Karwat

Opracowanie szaty ilustracyjnej: 

Janusz Karwat i Jakub Skutecki

Je˝eli nie zaznaczono inaczej, ilustracje pochodzà ze zbiorów 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Indeks osób zestawi∏a: Ma∏gorzata Ka∏asz

Ok∏adka i projekt graficzny: Joanna Paku∏a
Wykorzystano rysunki Bogus∏awa Lepieszy

Redakcja: Agata Wawrzaszek

Sk∏ad i przygotowanie do druku:

Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego

e-mail: studio@wm.poznan.pl

Copyright© by Wydawnictwo Miejskie, Poznaƒ 2007

ISBN 978-83-7503-035-8



Wst´p

Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 by∏o polskim powstaniem narodowym
i jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ w dziejach Poznania. Sta∏o si´ tak˝e ele-
mentem patriotycznej tradycji miasta i regionu. Poznaniacy, jak i spo∏eczeƒstwo
Wielkopolski uczestniczyli we wszystkich czynach zbrojnych XIX wieku, pono-
szàc ofiary ludzkie i materialne. Obok wysi∏ków militarnych ogromnà rol´ ode-
gra∏a praca organiczna, która stworzy∏a mocne podstawy ekonomiczne spo∏ecz-
noÊci polskiej. Powstanie Wielkopolskie by∏o przygotowane pod wzgl´dem
moralnym, by∏o wi´c naturalnà konsekwencjà wytrwa∏ej pracy patriotyczno-
narodowej. Poznaniacy umiej´tnie ∏àczyli w sobie zdolnoÊci ˝o∏nierskie z do-
brym gospodarowaniem, zmys∏em organizacyjnym i zdyscyplinowaniem.
W sprzyjajàcym momencie rozwoju wydarzeƒ na arenie mi´dzynarodowej or´˝-
nie wyzwolili wi´kszoÊç Wielkopolski.

Chocia˝ jesienià 1918 roku Niemcy przegra∏y wojn´, pora˝k´ ponios∏y tylko
na zachodzie. Na wschodzie dysponowa∏y wojskami Ober–Ost, które okupowa-
∏y ziemie polskie, ukraiƒskie, bia∏oruskie, litewskie i ∏otewskie. Dla Polaków
z zaboru pruskiego by∏o oczywiste, ˝e wobec kl´ski armia ta b´dzie musia∏a si´
wycofaç równie˝ ze wschodu, ale nie wiedziano, do jakiej granicy. Poznaniacy li-
czyli, ˝e zwyci´scy alianci podyktujà Niemcom twarde warunki rozejmowe
i zmuszà ich do wycofania wojsk z Wielkopolski, Pomorza i Âlàska. Paƒstwa en-
tenty nie by∏y jednak zgodne co do wschodnich granic Niemiec. Wysuni´te przez
Francj´ projekty, aby Niemcy ewakuowali militarnie wszystkie obszary polskie
a˝ do granic z 1772 roku, napotka∏y zdecydowany sprzeciw Wielkiej Brytanii. 
Jedynie Francuzi byli gotowi popieraç polskie ˝àdania wobec Niemów1. W re-
zultacie przetargów dyplomatycznych rozejm zawarty 11 listopada 1918 roku
tymczasowo ustali∏ przebieg wschodnich granic Niemiec tak, jak one przebiega-
∏y przed sierpniem 1914 roku. Niemcy nie podpisali uk∏adu o bezwarunkowej
kapitulacji, jak tego oczekiwano w Poznaniu. Spraw´ przynale˝noÊci ziem zabo-
ru pruskiego postanowiono rozstrzygnàç na przysz∏ej konferencji pokojowej.

Przywódcy poznaƒscy, utrzymujàc kontakt z Komitetem Narodowym Polskim
w Pary˝u, liczyli na korzystne rozstrzygni´cie – oderwanie ziem polskich
od Prus ju˝ podczas rokowaƒ rozejmowych. Stanowisko ententy zaskoczy∏o
przywódców polskich w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Górnym Âlàsku. Posta-
wi∏o ich w trudnej sytuacji i byli rozczarowani.

Tymczasem rewolucja listopadowa obj´∏a ca∏à Rzesz´, w tym równie˝
wschodnie prowincje zamieszkane przez ludnoÊç polskà. Na tych ziemiach obok



Rad Robotników i ˚o∏nierzy z inicjatywy polskich dzia∏aczy narodowych po-
wsta∏y tzw. rady ludowe. W Poznaniu ju˝ wieczorem 9 listopada 1919 roku
utworzono rewolucyjnà Rad´ ˚o∏nierskà. W ciàgu kilku najbli˝szych dni sieç
rad ˝o∏nierskich i robotniczych pokry∏a ca∏y obszar Poznaƒskiego. Rewolucja ta
przynios∏a przede wszystkim równouprawnienie ludnoÊci polskiej. W nazewnic-
twie nowych organów wyst´powa∏o du˝o rewolucyjnych okreÊleƒ (rady, komite-
ty). Za to w ich praktycznej dzia∏alnoÊci by∏o mniej demagogii i ideologii. 
Dominowa∏y czysto utylitarne kwestie, odnoszàce si´ do codziennoÊci.

Wi´kszoÊç przywódców polskich w zaborze pruskim uwa˝a∏a, ˝e pomimo
os∏abienia Rzeszy i jej systemu administracyjnego nie nale˝y jeszcze proklamo-
waç pe∏nego oderwania od Niemiec. Twierdzili oni, ˝e spontaniczna, nieprze-
myÊlana akcja polska mog∏aby przynieÊç nieprzewidziane skutki. Losy ewentu-
alnego powstania rysowa∏y si´ bardzo niepewnie.

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej próbowa∏ pertraktowaç z Niemcami, ale
nie uda∏o mu si´ powstrzymaç akcji powstaƒczej. Nieoficjalnie popiera∏, a raczej
nie przeszkadza∏ specjalnie w zajmowaniu przez powstaƒców poszczególnych
obiektów. W koƒcu oficjalnie przy∏àczy∏ si´ do tej akcji, powo∏ujàc jej dowódz-
two naczelne i organizujàc polskà administracj´ na obszarze opanowanym przez
powstaƒców.

Zaj´cie Poznania i obiektów koszarowych le˝àcych w jego pobli˝u (koszary
so∏ackie, stacja lotnicza na ¸awicy, Biedrusko), dokonane przez uprzednio przy-
gotowane, zorganizowane i uzbrojone oddzia∏y polskie, by∏o niewàtpliwie suk-
cesem militarnym, politycznym, a tak˝e moralnym. Odby∏o si´ w wi´kszoÊci po-
przez zaskoczenie Niemców i przy niewielkich stratach (oÊmiu zabitych
i ponad dwudziestu rannych). Oddzia∏y niemieckie, które zamkn´∏y si´ w kosza-
rach, drogà pertraktacji zosta∏y sk∏onione do ich opuszczenia i wyjazdu z Pozna-
nia. Dzi´ki inicjatywom i energicznym poczynaniom poznaƒskich konspirato-
rów i dowódców lokalnych powstanie szybko si´ rozwin´∏o. Osiàgn´∏o
w pierwszych dniach znaczne sukcesy terytorialne.

Powstanie mia∏o bardzo z∏o˝ony charakter. By∏o cz´Êciowo planowane i po-
czàtkowo sterowane przez zakonspirowane grupy m∏odych, dynamicznych ofi-
cerów z podporucznikami Bohdanem Hulewiczem i Mieczys∏awem Paluchem
na czele. W znacznym stopniu jednak by∏o wynikiem dzia∏aƒ ˝ywio∏owych, cz´-
sto improwizowanych i nieregularnych, szczególnie w pierwszym tygodniu.

Do tej pory ukaza∏o si´ ponad trzy tysiàce publikacji dotyczàcych ró˝norod-
nych aspektów powstania, z dominacjà problematyki wojskowej. WÊród nich
oko∏o trzydziestu stanowià pami´tniki, wspomnienia i listy wydane drukiem. Pu-
blikacje zawierajàce opracowane fachowo wspomnienia powstaƒców ukazywa∏y
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si´ sporadycznie. Cz´Êciowo takie kryteria spe∏niajà wybory wspomnieƒ przygo-
towane przez Ludwika Gomolca i Bogus∏awa Polaka, wydane w 1973 i 1979 ro-
ku1. Odnotowaç nale˝y równie˝ tom wspomnieƒ pod redakcjà Les∏awa Tokar-
skiego i Jerzego Zió∏ka, który by∏ pok∏osiem og∏oszonego w 1968 roku konkursu2.

Ju˝ w latach 20. gromadzeniem dokumentów i materia∏ów wspomnieniowych
zajmowa∏o si´ Towarzystwo dla Badaƒ Historii Powstania Wielkopolskiego,
a tak˝e Referat Historyczny Dowództwa Okr´gu Korpusu nr 7 w Poznaniu.
Przeprowadzono ankiet´ wÊród by∏ych powstaƒców, dokumentujàc szczegó∏owo
ich udzia∏ w walkach. Pionierami badaƒ w tej dziedzinie byli: Tadeusz Fenrych,
Antoni Biskupski, W∏odzimierz Lewandowski, Kazimierz Kaczmarczyk, Zdzi-
s∏aw Grot – póêniejszy profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W roku 1931 ukaza∏a si´ praca Zygmunta Wieliczki Od Prosny po Rawicz.
Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, b´dàca czymÊ poÊrednim
pomi´dzy pami´tnikiem a opracowaniem. Wielu dowódców, w tym obaj g∏ów-
nodowodzàcy (Stanis∏aw Taczak, Józef Dowbor-MuÊnicki), wypowiadali si´
o niej krytycznie.

W czasie drugiej wojny i okupacji zag∏adzie uleg∏a najwartoÊciowsza cz´Êç za-
sobu aktowego dotyczàcego sytuacji polityczno-wojskowej w Wielkopolsce
od 1918 do 1920 roku. Wskutek zaniedbaƒ lat powojennych nie uzyskano relacji
wybitnych polityków i powstaƒców, jak choçby komisarza Naczelnej Rady Lu-
dowej ks. Stanis∏awa Adamskiego czy gen. Stanis∏awa Taczaka.

Do lat 70. XX wieku Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 uwa˝ano za post´-
powy czyn plebejski, wymierzony przeciwko imperializmowi niemieckiemu.
Przywódców politycznych i wojskowych oskar˝ano o hamowanie powstaƒczego
zrywu w obawie przed przekszta∏ceniem go w rewolucj´ spo∏ecznà. W maso-
wym udziale mieszkaƒców wsi i miasteczek w czynie zbrojnym próbowano do-
patrzyç si´ elementów rewolucji bolszewickiej3. Mimo tych trudnoÊci ka˝da
„okràg∏a” rocznica wybuchu powstania przynosi∏a nowe publikacje. Najwi´ksze
ich nasilenie przypad∏o na lata 1968–1978. Autorami syntez dziejów wielkopol-
skiego czynu powstaƒczego sà: Antoni Czubiƒski, Zdzis∏aw Grot, Benon MiÊ-
kiewicz i Bogus∏aw Polak. Odr´bnie wydano szkic Marka Rezlera poÊwi´cony
umundurowaniu wojsk wielkopolskich. O sytuacji w samym Poznaniu pisali
w swoich licznych przyczynkach Zbigniew Dworecki, Lech Trzeciakowski i Ja-
nusz Karwat. Formà upami´tnienia zas∏u˝onych powstaƒców sà tak˝e opraco-
wania o charakterze biograficznym. WÊród nich wyró˝nia si´ seria s∏ownikowa
Powstaƒcy Wielkopolscy. Dzi´ki Towarzystwu Pami´ci Powstania Wielkopolskie-
go 1918–1919 do roku 2007 ukaza∏y si´ trzy tomy biogramów uczestników tego
zrywu niepodleg∏oÊciowego.
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Powstanie Wielkopolskie by∏o plebejskie, odarte z mitów, a przez to i ma∏o ro-
mantyczne. Plebejskie, bo w jego przypadku zabrak∏o ludzi tworzàcych legend´.
Wprawdzie pewne mity i legendy na jego temat powsta∏y. Przede wszystkim doty-
czà one jego genezy i pierwszych dni powstania. Wp∏yn´∏o na to kilka czynników.

Pierwszym by∏o zniszczenie bàdê zagini´cie wi´kszoÊci archiwaliów wytwo-
rzonych przez instytucje wojskowe i cywilne w Poznaniu. Utrudni∏o to rekon-
strukcj´ poszczególnych faktów. Cz´sto jedynym êród∏em sà zachowane wspo-
mnienia. W wielu przypadkach sà zawodne i tendencyjne, pisane
pod wp∏ywem konkretnej sytuacji politycznej. Wyraênie jednak brak relacji
osób odgrywajàcych czo∏owà rol´ w przygotowaniu i przebiegu powstania.
Z organizatorów wielkopolskich formacji wojskowych wspomnienia opubliko-
wali gen. Dowbor-MuÊnicki i fragmentarycznie gen. Kazimierz Raszewski.

Drugi czynnik stanowi∏y wzgl´dy polityczne. DoÊç d∏ugo w literaturze doty-
czàcej powstania obecne by∏y emocje podyktowane doraênymi interesami poli-
tycznymi. W latach 30. ubieg∏ego stulecia pisano o powstaniu z uk∏onem w kie-
runku sanacji, a po wojnie w masowym udziale ch∏opów i robotników w ruchu
powstaƒczym usi∏owano doszukaç si´ elementów rewolucji socjalistycznej. Tezy
te na d∏ugie lata zadomowi∏y si´ tak˝e w ÊwiadomoÊci historyków powstania. Co
wi´cej, przenikn´∏y do wspomnieƒ pisanych przez uczestników owych wyda-
rzeƒ, np. Stanis∏awa Nogaja.

Trzecim powodem by∏o niedowartoÊciowanie czynu powstaƒczego. W koƒcu
lat 20. ubieg∏ego stulecia sami powstaƒcy zacz´li tworzyç jego epopej´, tak˝e fan-
tastycznà. Powsta∏e wówczas legendy sta∏y si´ osnowà literackà wierszy, powie-
Êci, a nawet dzie∏ plastycznych i filmów.

Jak stwierdzi∏ dziejopis powstania prof. Zdzis∏aw Grot: „zarodki legendy tkwi-
∏y ju˝ w pierwszych opisach Powstania Wielkopolskiego”5. Ju˝ pierwsza publi-
kacja autorstwa Karola Rzepeckiego z 1919 roku Powstanie grudniowe w Wielko-
polsce 27.12.1918 zawiera∏a elementy przysz∏ej legendy. Autor, jako zas∏u˝ony
dzia∏acz spo∏eczny doby zaboru, sekretarz Naczelnej Rady Ludowej, by∏ w g∏ów-
nym nurcie ówczesnych wydarzeƒ. SkrupulatnoÊç, postawienie w cieniu w∏asnej
osoby budzi∏o zaufanie co do jego rzetelnoÊci. Jednak Rzepecki przekaza∏ coÊ
wi´cej ni˝ tylko osobiste wspomnienia. Zebra∏ na goràco relacje organizatorów
powstania w poszczególnych powiatach Poznaƒskiego. Na tej podstawie oszaco-
wa∏ wysi∏ki organizatorów. PrawdziwoÊç i obiektywizm trudno by∏o osiàgnàç,
zw∏aszcza wtedy, w goràcym wirze wydarzeƒ. Ju˝ w pierwszych latach sami
cz∏onkowie konspiracji poznaƒskiej zakwestionowali szacunki Rzepeckiego co
do zgromadzonej broni czy stanu liczebnego za∏ogi niemieckiej w dniu wybu-
chu powstania.
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Publikacje Rzepeckiego mia∏y wp∏yw na opracowania historyków i ich ocen´
dzia∏alnoÊci Stra˝y Ludowej (SL). Autor nie doÊç, ˝e wyolbrzymi∏ znaczenie SL,
to opublikowa∏ relacje komendantów powiatowych, którzy stawiajàc na czo∏o w∏a-
sne osoby, na swoje konta odnotowali wysi∏ek bojowy innych organizatorów i do-
wódców. Przedstawione liczby sà w wi´kszoÊci zawy˝one. Szacunki komendan-
tów powiatowych sta∏y si´ tak˝e êród∏em dla niektórych opracowaƒ regionalnych.

Kolejnym autorem, którego publikacje przyczyni∏y si´ do tworzenia fikcyj-
nych faktów, by∏ Stanis∏aw Rybka, pseudonim „Myrius”. Wed∏ug prof. Zdzis∏awa
Grota, który przed wojnà mia∏ z nim kontakt, „Rybka by∏ fantastà z urojenia i do
tego mia∏ talent pisarski”. W swoich ksià˝kach, m.in. Tajemnica 27 grudnia opi-
sa∏ bohaterskie zdarzenia, do których nigdy nie dosz∏o, zdystansowa∏ autentycz-
ne sukcesy powstaƒców. Pisa∏ o wielogodzinnym szturmie powstaƒców na
gmach prezydium policji, choç faktycznie obiekt ten przeszed∏ w r´ce polskie po
obustronnych negocjacjach. Podobnie rzecz ma si´ z jego relacjami o szturmie
skautów na fort Grolmana czy krwawych walkach na Starym Rynku. Mit bitwy
toczonej w centrum miasta utrwalony zosta∏ w filmie Odrodzona Polska, nakr´-
conym w Poznaniu w 1924 roku i rozpowszechnianym w kinach w ca∏ym kraju.
Jednà z g∏ównych ról, zwyci´skiego dowódc´ szturmów, gra∏ sam autor ksià˝ki.
Konfabulacje Stanis∏awa Rybki udowodniono jeszcze przed wybuchem wojny, 
a pisanie w tym stylu okreÊlano wówczas „rybkowaniem”.

Na utrwalenie w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej stworzonej fikcji wp∏yw wywarli
równie˝ artyÊci. Mi´dzy innymi malarz Leon Wróblewski, którego wielkie roz-
miarami obrazy przedstawiajàce liczne sceny o tematyce powstania szybko wtar-
gn´∏y do sal muzealnych Poznania i piÊmiennictwa historycznego. W 1931 roku
artysta zaprezentowa∏ publicznoÊci czternaÊcie okaza∏ych p∏ócien obrazujàcych
m.in. walki o poznaƒski zamek, Bazar, gmach prezydium policji i szturm na fort
Grolmana. Ekspozycj´ Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu od
1923 roku zdobi∏a jego monumentalna Alegoria Powstania Wielkopolskiego6.

Szczególny rozg∏os w upowszechnianiu artystycznej wizji Powstania Wielko-
polskiego zyska∏ w latach 30. Leon Prauziƒski jako autor cyklu pocztówek 
o krwawych zmaganiach na ulicach Poznania w ostatnich dniach grudnia 1918
roku. DwanaÊcie wielobarwnych pocztówek o wymiarach 9,3 x 14,2 cm wyda∏a
w 1934 roku Drukarnia Polska w Poznaniu. Pe∏ne ruchu i akcji pocztówki po-
budza∏y i utrwala∏y patriotyczny nastroje ówczesnych odbiorców. Ze wzgl´du na
masowy debit (kilkadziesiàt tysi´cy) pocztówki wywar∏y znaczàcy wp∏yw na wy-
obra˝enia wspó∏czesnych o powstaniu.

Do faktycznych zmagaƒ ogniowych dosz∏o przy próbach zdobycia koszar przy
ul. Bukowskiej, gdzie kwaterowa∏ 6. pu∏k grenadierów. ˚o∏nierze niemieccy

IXWst´p



opuÊcili Je˝yce 31 grudnia 1918 roku po uzgodnieniach warunków przez obie
strony. Do strzelaniny dosz∏o tak˝e na moÊcie Chwaliszewskim, Starym Rynku,
Pó∏wiejskiej, na placu WolnoÊci oraz 6 stycznia na ¸awicy, kiedy to u˝yto artyle-
rii.

Kolejnym dzie∏em okresu mi´dzywojennego przyczyniajàcym si´ do tworze-
nia legendy „peowiackiej” by∏a ksià˝ka Karola Kandziory Dzia∏alnoÊç POW 
w Poznaniu 1918–1919. Autor jako wielbiciel Józefa Pi∏sudskiego wysunà∏ b∏´d-
nà tez´, ˝e POW zaboru pruskiego wywodzi∏a si´ z tej samej ideologii, co POW
w Królestwie. Dobra∏ w tym celu relacje, o które nie by∏o wówczas trudno. Wy-
si∏ki obozu legionowego w Powstaniu Wielkopolskim wyolbrzymi∏a tak˝e pu-
blikacja b´dàca pok∏osiem I Zjazdu Niepodleg∏oÊciowców by∏ej Dzielnicy Pru-
skiej w Poznaniu w 1934 roku. Inspiracje oÊrodka warszawskiego podkreÊlali
równie˝ Zygmunt Wieliczka i Bohdan Hulewicz oraz niektórzy przedstawicie-
le kó∏ kombatanckich. W∏aÊnie w koƒcu lat 20. XX wieku o˝ywi∏a si´ dzia∏al-
noÊç kombatantów zwiàzanych z ruchem pi∏sudczykowskim. Powo∏ano do ˝y-
cia Zwiàzek Powstaƒców i Wojaków, który wszed∏ w sk∏ad sanacyjnej Federacji
Obroƒców Ojczyzny i doprowadzi∏ do sk∏ócenia Zwiàzku Powstaƒców Wielko-
polskich.

Sprawy niezmiernie pogmatwanego obrazu poznaƒskiej konspiracji przed-
powstaniowej i pierwszych dni powstania uporzàdkowa∏ dopiero w latach 70.
XX wieku swoimi publikowanymi wypowiedziami Henryk Âniegocki. By∏ on
cz∏onkiem kierownictwa ruchu skautowego w zaborze pruskim.

Powstanie Wielkopolskie nie mia∏o szcz´Êcia do literatury pi´knej. Na przy-
k∏ad Legiony Polskie walczàce w czasie wojny u boku Austro-W´gier przesz∏y do
legendy, poniewa˝ walczyli w nich literaci, artyÊci, prawnicy, studenci, czyli lu-
dzie wykszta∏ceni. By∏a to najbardziej inteligencka formacja polska w najnow-
szych dziejach Polski. Potrafili opisaç swoje czyny i prze˝ycia. Ju˝ w pierwszym
roku istnienia Legionów uruchomiono wydawnictwo propagujàce czyn legiono-
wy. Tymczasem wi´kszoÊç powstaƒców wielkopolskich ukoƒczy∏a tylko szko∏y
ludowe i nie potrafi∏a tak dzielnie w∏adaç piórem. Wielu po zakoƒczeniu po-
wstania walczy∏o w powstaniach Êlàskich, póêniej na froncie wschodnim z bol-
szewikami. Walki te przys∏oni∏y poprzednià epopej´ powstaƒczà.

PiÊmiennictwo literackie o Powstaniu Wielkopolskim jest iloÊciowo niewiel-
kie, artystycznie s∏abe, ma∏o znane i rzec mo˝na, nie odpowiada potrzebom,
oczekiwaniom, je˝eli chodzi o upowszechnianie tradycji niepodleg∏oÊciowych
Wielkopolan. Bez wi´kszych wartoÊci literackich sà przedwojenne powieÊci Ma-
cieja Wierzbickiego i Mariana Turwida. Pewien rozg∏os uzyska∏y dzie∏a Euge-
niusza Paukszty i Gerarda Górnickiego. Tadeusz Becela rozbudowa∏ z kolei wà-
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tek plebejski. Wr´cz zapomniana jest wspó∏czeÊnie patriotyczna poezja powstaƒ-
cza Romana Wilkanowicza, Adama Ulricha, który upowszechni∏ poj´cie „Kacz-
marek Regimenty”. W literaturze polskiej Powstanie Wielkopolskie wcià˝ czeka
na wielkie dzie∏o odpowiadajàce wk∏adowi Wielkopolan do niepodleg∏oÊci i na-
rodzin II Rzeczypospolitej7.

W latach 30. publicyÊci w centralnej Polsce przyj´li lekcewa˝àcà interpretacj´
powstania, upowszechniajàc k∏amliwe wieÊci, jakoby ˝adnej walki w Poznaƒ-
skiem nie by∏o, ˝e Niemcy sami oddali broƒ i udali si´ do domów. Tymczasem
dzia∏ania niemieckie w styczniu i w lutym 1919 roku okreÊlane sà w historiogra-
fii jako ofensywne. W rzeczywistoÊci by∏y zaledwie wst´pnymi, przygotowaw-
czymi dzia∏aniami przed w∏aÊciwà ofensywà, która nastàpiç mia∏a w trzy miesià-
ce póêniej.

W koƒcu lat 50. nastàpi∏ okres dyskusji metodologicznych, których nast´p-
stwem by∏a pewna dezorientacja. Nie by∏o wÊród historyków zgodnoÊci co do si∏
nap´dowych powstania. Poniewa˝ na czele powstania stali przedstawiciele zie-
mian, duchowieƒstwa, narodowi i chrzeÊcijaƒscy demokraci, usi∏owano dowieÊç,
˝e powstanie mia∏o spontaniczny, ˝ywio∏owy, a przede wszystkim plebejski cha-
rakter (Stanis∏aw Kubiak, Franciszek ¸azowski). Udowadniano, ˝e przywódcy
endecji i chadecji nie tylko nie brali udzia∏u w przygotowaniach do powstania,
ale przygotowania te spowalniali z obawy, by nie przerodzi∏y si´ w rewolucj´
spo∏ecznà. W masowym udziale ch∏opów i robotników usi∏owano doszukaç si´
w ruchu powstaƒczym elementów rewolucji socjalistycznej. Próbowano snuç
wr´cz fantastyczne wizje, ˝e gdyby nie zdradziecka rola ksi´dza Stanis∏awa
Adamskiego, W∏adys∏awa Seydy i Wojciecha Korfantego, to powstanie opanowa-
∏oby nie tylko Wielkopolsk´, ale równie˝ Pomorze, Górny Âlàsk, a nawet ziemi´
lubuskà.

Tezy powy˝sze zadomowi∏y si´ na wiele lat tak˝e w ÊwiadomoÊci historyków.
Ma∏o tego, przenikn´∏y one do wspomnieƒ pisanych w latach 60. i 70. przez
uczestników owych wydarzeƒ. Przodowa∏ tutaj Stanis∏aw Nogaj. Wspiera∏ go a˝
z Brazylii Zygmunt Wieliczka, historyk amator, uczestnik powstania, autor kil-
ku publikacji na ten temat, pisanych przed wojnà i po niej z uk∏onem w stron´
sanacji.

DziÊ wiadomo ju˝, ˝e w parze ze spontanicznoÊcià dzia∏aƒ w pierwszych
dniach powstania post´powa∏a te˝ jego organizacja. Sporo oddzia∏ów przygoto-
wanych by∏o wczeÊniej. G∏ównie by∏y to oddzia∏y Stra˝y Ludowej i Stra˝e Bez-
pieczeƒstwa – na ˝o∏dzie niemieckim. Ta ostatnia – SSiB, w samym Poznaniu
liczy∏a prawie dwa tysiàce uzbrojonych cz∏onków, niemal wy∏àcznie Polaków. 
Co do „plebejskoÊci” ruchu powstaƒczego, to rzeczywiÊcie w formacjach 
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powstaƒczych, a póêniej w wojsku wielkopolskim przewa˝ali robotnicy, ch∏opi i
rzemieÊlnicy. Ogólnie stanowili oni ponad 80 procent wszystkich wielkopolskich
˝o∏nierzy. Ale nie brakowa∏o tak˝e ludzi maj´tnych, ziemian, kupców i nielicz-
nych wtedy polskich przemys∏owców. Nale˝y zaznaczyç, ˝e do listopada 1919
roku utrzymanie prawie stutysi´cznych wojsk wielkopolskich le˝a∏o w gestii Na-
czelnej Rady Ludowej. Tylko dzi´ki olbrzymiej ofiarnoÊci Wielkopolan ze
wszystkich warstw by∏o to mo˝liwe. OczywiÊcie najwi´cej uzyskano od najbogat-
szych: ziemian i kupców, a d∏ugie listy z ich nazwiskami og∏aszano w prasie po-
znaƒskiej.

Kolejnym faktem historycznym, z którym zwiàzane sà pewne zafa∏szowania,
jest sprawa pierwszej ofiary powstania. W literaturze przedmiotu przyj´to, 
˝e jest nià Franciszek Ratajczak. Zmar∏ on wieczorem 27 grudnia 1918 roku w
szpitalu garnizonowym przy ul. Królewskiej (ob. Karola Libelta). Nazwisko Ra-
tajczaka sta∏o si´ symbolem bohaterskiej Êmierci na polu chwa∏y. Tymczasem in-
nà wersj´ poda∏ „Kurier Poznaƒski” z 29 grudnia 1918 roku. W artykule Zabu-
rzenia wskutek prowokacji niemieckiej poinformowa∏ o zabitym przez Niemców
Adamie Nowaczewskim z ¸azarza, którego postrzelono Êmiertelnie w szyj´
obok kawiarni „Hohenzollern” przy placu WolnoÊci. W nast´pnych numerach
„Kuriera Poznaƒskiego” zapomniano ju˝ o Nowaczewskim, a pierwszym pole-
g∏ym og∏oszono Franciszka Ratajczaka. Kilka godzin wczeÊniej od kul niemiec-
kich zgin´li: Antoni Andrzejewski – równie˝ na placu WolnoÊci, i Jan Mertka 
z tzw. batalionu pogranicznego w powiecie ostrowskim – oko∏o godziny 13 
– w wyniku ostrzelania przez ˝o∏nierzy Heimatschutz. Sier˝ant Franciszek Ra-
tajczak by∏ w gronie czterech pierwszych ofiar osobà najstarszà wiekiem i stop-
niem wojskowym (pozostali byli szeregowcami), pe∏ni∏ obowiàzki szefa kompa-
nii Stra˝y Bezpieczeƒstwa. Ju˝ przed powstaniem by∏ stosunkowo popularny 
w Êrodowisku „soko∏ów” w Westfalii, skàd przyby∏ do Poznania8.

Z kolei autorzy niemieccy przyczynili si´ do upowszechnienia fa∏szywego po-
glàdu o udziale Legionów z Kongresówki w powstaniu. Utrwalali nieprawdziwe
informacje o pomocy udzielonej przez Józefa Pi∏sudskiego. PodkreÊliç nale˝y, 
˝e ani przed powstaniem, ani po jego wybuchu oddzia∏ów wojskowych z Kon-
gresówki do Wielkopolski nie przys∏ano9.

Wi´ksza grupa oficerów z Kongresówki przyby∏a do Poznania dopiero w trze-
ciej dekadzie stycznia 1919 roku, gdy ju˝ okrzep∏y fronty powstaƒcze. Nie byli to
jednak legioniÊci Józefa Pi∏sudskiego, a dowborczycy. Zresztà ówczesny Sztab
Generalny Wojska Polskiego w Warszawie nie planowa∏ pomocy dla Wielkopo-
lan. Nie by∏ w stanie takiej militarnej pomocy udzieliç powstaƒcom. Warszaw-
skie kierownictwo polityczne i wojskowe swój wysi∏ek skierowa∏o na tworzenie
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w∏asnych jednostek wojskowych, by nast´pnie u˝yç ich na wschodzie. Dlatego
te˝ podejmowano wysi∏ki, by z Poznania wyciàgnàç jak najwi´cej sprz´tu i lu-
dzi. Tak wi´c genezy legendy o udziale legionistów nale˝y szukaç w publika-
cjach niemieckich. NacjonaliÊci niemieccy przebywajàcy wówczas w Poznaniu
(m.in. Georg Cleinov, Fritz Vossberg) rozwijali owà legend´, wzmacniajàc infor-
macjami o represjach Polaków w stosunku do niemieckiej ludnoÊci cywilnej.
Niemieccy autorzy wspomnieƒ pisali o Niemcach internowanych w obozach
polskich, nie wyjaÊniajàc, kto z Niemców i dlaczego znalaz∏ si´ w obozach inter-
nowania. Celowo przemilczali fakt, ˝e po drugiej stronie frontu, równie˝ w obo-
zach jenieckich i w wi´zieniach, przetrzymywano polskà ludnoÊç cywilnà10.
Istotnie w polskich obozach cywilnych znalaz∏a si´ cz´Êç niemieckich dzia∏aczy
nacjonalistycznych. Najwi´cej Niemców internowano w maju i w czerwcu 1919
roku, kiedy to strona niemiecka zintensyfikowa∏a przygotowania do wojny z Pol-
skà. Uprawiali dzia∏alnoÊç antypolskà, najcz´Êciej zaanga˝owani byli w akcj´
szpiegowskà lub dywersyjnà na zapleczu frontu. I zgodziç si´ nale˝y z opinià
Antoniego Czubiƒskiego, ˝e „jeƒcy niemieccy internowani w obozach polskich
nie byli traktowani gorzej ni˝ Polacy w obozach niemieckich”11.

Niniejsze wydawnictwo stanowi zbiór wybranych wspomnieƒ uczestników
Powstania Wielkopolskiego. Do opracowania wspomnieƒ sk∏oni∏a wydawc´
m.in. ich obfitoÊç i ró˝norodnoÊç. Teksty prezentowane w niniejszym tomie
zebrano w wyniku szerokiej kwerendy êród∏owej. Obj´to nià archiwa, biblio-
teki, wydawnictwa ksià˝kowe, czasopisma regionalne i ogólnopolskie z czasów
dwudziestolecia mi´dzywojennego, okresu Polski Ludowej i Trzeciej Rzeczy-
pospolitej. Przeanalizowano zw∏aszcza wspomnienia zdeponowane w placów-
kach poznaƒskich. Przede wszystkim wykorzystano relacje znajdujàce si´
w poznaƒskim Archiwum Paƒstwowym, Bibliotece G∏ównej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i w zbiorach Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació∏
Nauk. Cz´Êç wspomnieƒ znajduje si´ nadal w zbiorach prywatnych.

Za podstawowà przyj´to zasad´, ˝e w ksià˝ce zamieszczone zostanà wspo-
mnienia przedstawiajàce wydarzenia powstaƒcze w Poznaniu i w jego najbli˝-
szej okolicy. Kolejnym wa˝nym kryterium doboru tekstów by∏y ich walory styli-
styczne i literackie. Najobszerniejsze teksty powsta∏y krótko po zakoƒczeniu
Powstania Wielkopolskiego (np. Karola Rzepeckiego i Stanis∏awa Rybki w 1919
roku). Wi´kszoÊç przywódców politycznych i organizatorów powstania nie spi-
sa∏a swoich wspomnieƒ. Brakuje tak˝e relacji wy˝szych oficerów, którzy przyby-
li do Poznania wraz z gen. Dowborem-MuÊnickim.

Ka˝dy piszàcy nie tylko jest dzieckiem swojego czasu, ale reprezentowa∏ jakieÊ
poglàdy. Autorzy wspomnieƒ posiadali ró˝ny status spo∏eczny. Kilku wÊród nich
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ma pochodzenie ziemiaƒskie: Roman Janta-Po∏czyƒski, Bohdan Hulewicz, 
Stanis∏aw Celichowski, Józef Dowbor-MuÊnicki. Poznaƒskà inteligencj´ repre-
zentujà tutaj: in˝ynier hodowli roÊlin – Jerzy Kubicki, Karol Rzepecki jako ksi´-
garz i wydawca, Stanis∏aw Rybka – publicysta i lekarz Tadeusz Szulc. Wi´kszoÊç
relacjonujàcych pochodzi∏a z Poznania i reprezentowa∏a Êrodowisko rzemieÊlni-
cze i robotnicze, rzadziej urz´dnicze. Nie zamieszczono wspomnieƒ przedsta-
wiciela poznaƒskiego duchowieƒstwa. Mimo ˝e poznaƒscy duchowni zaanga˝o-
wali si´ w organizowanie duszpasterstwa wojskowego oddzia∏ów powstaƒczych,
to ˝aden z nich nie pozostawi∏ pisemnej relacji ze swojej pos∏ugi. Na zamiesz-
czonych w tekÊcie ilustracjach wyst´puje kilkakrotnie dziekan generalny wojsk
wielkopolskich ks. Zygmunt Dykiert.

Najstarszym z grona autorów by∏ Karol Rzepecki, który mia∏ w chwili wybu-
chu powstania 53 lata. Dwa lata mniej liczy∏ Józef Dowbor-MuÊnicki. Pozostali
reprezentujà pokolenie ówczesnych dwudziestolatków, rzadziej trzydziestolat-
ków. Zdzis∏aw Grot by∏ jeszcze uczniem Gimnazjum Êw. Marii Magdaleny 
w Poznaniu i jako harcerz pe∏ni∏ s∏u˝b´ ∏àcznika. Do najm∏odszych w gronie au-
torów nale˝y Pelagia Horak, która mia∏a w chwili wybuchu powstania dopiero
14 lat. Pochodzi∏a z patriotycznej rodziny robotniczej Nogajów z Wildy. Bardziej
znani sà jej dwaj starsi bracia, Stanis∏aw i Franciszek, organizatorzy skautingu 
i konspiracyjnych grup niepodleg∏oÊciowych. Obaj bracia pozostawili obszerne
wspomnienia opublikowane za ich ˝ycia.

Tom otwiera tekst Karola Rzepeckiego, ksi´garza i publicysty, prezesa poznaƒ-
skiego okr´gu „Soko∏a”, dzia∏acza narodowodemokratycznego. Autor bra∏ udzia∏
w dzia∏alnoÊci konspiracyjnej od poczàtku wojny, wspierajàc nielegalne poczy-
nania organizacji m∏odzie˝owych. Jesienià 1918 roku Rzepecki organizowa∏ 
w Poznaniu Stra˝ Ludowà, a bezpoÊrednio po przej´ciu w∏adzy stanà∏ na czele
policji polskiej w Poznaniu. Oddzia∏y Stra˝y Ludowej wywodzi∏y si´ ze Stra˝y
Obywatelskiej, której formowanie rozpocz´to ju˝ w po∏owie paêdziernika na ba-
zie gniazd sokolich. Wybuch rewolucji stworzy∏ mo˝liwoÊç zalegalizowania
Stra˝y Obywatelskiej jako oddzia∏ów porzàdkowych o charakterze narodowo-
Êciowym. Z powodów wczeÊniej ju˝ wymienionych, we wspomnieniu Rzepec-
kiego celowo pomini´to tutaj relacje komendantów powiatowych Stra˝y Ludo-
wej. Na szcz´Êcie wi´kszoÊç przytoczonych danych mo˝na dzisiaj zweryfikowaç.
Mimo tych nieÊcis∏oÊci opracowanie Rzepeckiego stanowi istotnà podstaw´ êró-
d∏owà do rekonstrukcji dziejów tej formacji oraz pierwszych dni powstania 
w Poznaniu.

Uwag´ czytelnika zwróci zapewne wspomnienie Stanis∏awa Myriusa Rybki. Ju˝
w kilka miesi´cy po wybuchu powstania wyda∏ on swój pami´tnik Zerwane p´ta.
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Karty z pami´tnika. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania polskiego w
Poznaniu 1918-1919. Wynika z niego, ˝e autor by∏ inicjatorem wa˝niejszych wyda-
rzeƒ w listopadzie i grudniu 1918 roku w Poznaniu. Dzi´ki nieograniczonej fan-
tazji, ale tak˝e pewnemu talentowi pisarskiemu, wydarzenia, w których bra∏
udzia∏ por. Rybka, uros∏y do rangi najwa˝niejszych bitew powstania.

Trudnà do rozwiàzania okaza∏a si´ kwestia personaliów niektórych osób. Nie
znamy póêniejszych losów kilku autorów. Niewiele wiadomo o Wincentym
GrzeÊkowiaku, Antonim Sile, Edwardzie Smolibowskim i Józefie Lorenzu. Ten
ostatni odgrywa∏ znaczàcà rol´ w poznaƒskiej konspiracji przedpowstaniowej.
Nale˝a∏ do najbli˝szych wspó∏pracowników Mieczys∏awa Palucha, odpowiada-
jàc za sprawy rozpoznania i wywiadu. Koordynowa∏ dzia∏alnoÊç wywiadowczo-
-dywersyjnà poszczególnych grup bojowych, m.in. akcj´ wykradzenia z gmachu
komendy V Korpusu akt dotyczàcych nowych formacji niemieckich. Dokumen-
ty te by∏y niezmiernie wa˝ne dla Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie
i wkrótce potem przekazane zosta∏y na konferencj´ pokojowà w Pary˝u. Krótkà
relacj´, a raczej urz´dowe z niej sprawozdanie, autorstwa W∏adys∏awa Górnego
tak˝e prezentujemy w niniejszym tomie.

Józef Lorenz posiada∏ stopieƒ oficerski i spore doÊwiadczenie bojowe wynie-
sione z kilkuletniego pobytu na froncie. Jeszcze przed drugà wojnà Êwiatowà
z∏o˝y∏ on swojà relacj´ w archiwum Referatu Historycznego DOK nr 7 w Pozna-
niu. Szcz´Êliwym trafem odpis tego wspomnienia, jak równie˝ relacja W∏adys∏a-
wa Górnego, trafi∏y po wojnie do Archiwum Paƒstwowego w Poznaniu.

W cz´Êci koƒcowej tego tomu zamieszczony jest tekst pióra J. Dowbora-Mu-
Ênickiego. Genera∏ jako nowy g∏ównodowodzàcy przyj´ty zosta∏ w Poznaniu 
z du˝à rezerwà, zresztà póêniej mia∏ tak˝e wielkie trudnoÊci w nawiàzaniu kon-
taktu z podw∏adnymi. Jego d∏ugoletnia s∏u˝ba wojskowa w armii carskiej nie po-
zosta∏a bez wp∏ywu na jego poglàdy, zachowanie, a nawet sposób wys∏awiania si´
w j´zyku polskim. Mimo to by∏ dobrze wykszta∏conym oficerem sztabowym 
z ogromnà praktykà i Êwietnym organizatorem, zwolennikiem armii regularnej
o ˝elaznej dyscyplinie. Publikujemy obszerny fragment jego wspomnieƒ, które
ukaza∏y si´ drukiem siedemnaÊcie lat po powstaniu, ju˝ w zmienionej rzeczywi-
stoÊci politycznej, po Êmierci marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Dlatego zawierajà
pewne nieÊcis∏oÊci i celowe przemilczenia. Ich treÊç skupia si´ g∏ównie na spra-
wach wojskowych i wojennych. Kwestie polityczne porusza∏ niejako na margi-
nesie. Genera∏ by∏ zwolennikiem apolitycznoÊci wojska, a ponadto zdecydowa-
nym monarchistà. Przede wszystkim by∏ ˝o∏nierzem o wysokich ambicjach
przywódczych. Nie rozumia∏ jednak politycznego znaczenia wojska, które by∏o
dla niego celem samym w sobie. Sta∏o si´ to powodem nieporozumieƒ genera∏a,
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szczególnie w stosunkach z Józefem Pi∏sudskim, dla którego armia by∏a narz´-
dziem do osiàgni´cia celu politycznego12. We wspomnieniu g∏ównodowodzàce-
go nie prawie nic o jego ˝yciu osobistym i rodzinnym. Zabawny epizod dotyczà-
cy ˝ony genera∏a – Agnieszki, przytacza w swym wspomnieniu Antoni Si∏a.

Dope∏nieniem ca∏oÊci jest tekst Lecha Paczkowskiego, który pisze o Kazimie-
rzu Jasnochu, organizatorze wielkopolskich oddzia∏ów ∏àcznoÊci. Jasnoch jest
dzisiaj zapomnianym artystà plastykiem, który namalowa∏ wiele obrazów o te-
matyce powstaƒczej.

Autorzy wi´kszoÊci wspomnieƒ mieli za sobà s∏u˝b´ wojskowà, zawodowà
lub poborowà. Kilku z autorów zwiàza∏o swoje losy z wojskiem po uzyskaniu
niepodleg∏oÊci; najd∏u˝ej, bo a˝ do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej – Bohdan
Hulewicz i Wiktor Pniewski. Inni nieco krócej pozostali w s∏u˝bie czynnej,
np. mjr Jan Kàkolewski do 1933 roku, mjr Mieczys∏aw Paluch i kpt. Kazimierz
Jasnoch do 1922 roku. Najwy˝sze stanowisko w hierarchii wojskowej zajmowa∏
w póêniejszych latach p∏k Bohdan Hulewicz, który zosta∏ dowódcà 26. Dywizji
Piechoty i szefem Obszaru Warownego „Grodno” w kampanii wrzeÊniowej 1939
roku. Jeszcze w 1920 roku Hulewicz napisa∏ niewielkie obj´toÊciowo dzie∏ko Po-
wstanie Wielkopolskie. Ju˝ po Êmierci Hulewicza w 1968 roku ukaza∏y si´ dru-
kiem jego wspomnienia Wielkie wczoraj w ma∏ym kr´gu, które spisa∏ w ostatnich
latach ˝ycia. Opisujàc przytaczane fakty, konsultowa∏ ich przebieg z ˝yjàcymi
jeszcze powstaƒcami, m.in. z Józefem J´czkowiakiem ze Szczecina, Jerzym Ku-
bickim z Poznania, Zygmuntem Wieliczkà z Brazylii, W∏adys∏awem Zakrzew-
skim z Argentyny. W zbiorach prywatnych rodzin powstaƒców zachowa∏a si´
korespondencja Bohdana Hulewicza, z której wyraênie widaç jego starania
o obiektywne przedstawienie zdarzeƒ, zw∏aszcza z okresu poprzedzajàcego wy-
buch powstania. Z kolei Jan Kàkolewski w czasie wojny zaanga˝owa∏ si´
w dzia∏alnoÊç konspiracyjnà: Zwiàzku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Polskiej
Armii Ludowej. Uczestniczy∏ w powstaniu warszawskim, podczas którego zosta∏
15 wrzeÊnia 1944 roku mianowany na stopieƒ genera∏a brygady Polskiej Armii
Ludowej13.

Najd∏u˝ej, gdy˝ do 1952 roku, nosi∏ mundur lotniczy Wiktor Pniewski. W la-
tach 1940–1947 by∏ komendantem obozu ˝o∏nierskiego polskich si∏ powietrz-
nych w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju, zweryfikowany jako pu∏kownik
Ludowego Wojska Polskiego, dowodzi∏ m.in. pu∏kiem lotniczym, kierowa∏ Wy-
dzia∏em Wojskowym w Paƒstwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicz-
nym w Warszawie. Zamieszczona tu relacja Wiktora Pniewskiego spisana zosta-
∏a po czterdziestu latach od akcji na stacj´ lotniczà na ¸awicy. Mimo to jest ona
bardzo rzeczowa i zwi´z∏a, nie odbiegajàca od faktycznego przebiegu zdarzeƒ.
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Z grupà radykalnych niepodleg∏oÊciowców zwiàzani byli Edward Smolibow-
ski, Stanis∏aw Dabert, Stanis∏aw Dàbrowski i Jan Kàkolewski. Ten ostatni jest
bardzo krytyczny wobec Naczelnej Rady Ludowej i jej wydzia∏u wojskowego, 
a nawet M. Palucha i B. Hulewicza, jednak wielokrotnie mija si´ z prawdà, po-
dajàc w∏asnà interpretacj´ zdarzeƒ, np. mianowanie Karola Rzepeckiego ko-
mendantem poznaƒskiej policji przez Niemców.

W kilku wspomnieniach, zw∏aszcza pisanych w latach 50. i 60., widaç ˝al 
i zgorzknienie, gdy autorzy mówià o swoich losach, niedoli okresu mi´dzywo-
jennego i lat wojny. PodkreÊlajà, ˝e walczyli o Polsk´ niepodleg∏à, ale gdy ju˝ ona
powsta∏a, nie znaleêli w niej tego, w czym pok∏adali nadziej´. Piszà, ˝e pod tym
wzgl´dem zawiedli si´ na Drugiej Rzeczypospolitej i dopiero w Polsce Ludowej
znaleêli to, o co walczyli, dopiero teraz doceniono ich trud. To odwo∏ywanie si´
powstaƒców do zasady sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, tak cz´sto podnoszonej 
w propagandzie PRL, nie jest chyba do koƒca szczere. Wskazuje na pewien ko-
niunkturalizm autorów wspomnieƒ. Nale˝y pami´taç, ˝e jedynà ówczesnà orga-
nizacjà kombatanckà, do której mogli nale˝eç powstaƒcy wielkopolscy, by∏ Zwià-
zek Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´ (ZBoWiD). Przynale˝noÊç do tej
organizacji gwarantowa∏a powstaƒcom, a w razie Êmierci tak˝e ich ˝onom, ren-
ty kombatanckie. Cz´sto czysto utylitarne wzgl´dy, po prostu bieda, brak uzyska-
nia pomocy materialnej w inny sposób, nakazywa∏y im pisaç w tym duchu. 
W zbiorach Archiwum Paƒstwowego w Poznaniu znajdujà si´ dziesiàtki wspo-
mnieƒ, a raczej obszernych podaƒ pisanych w ten sposób, zgodnie z oczekiwa-
niami ówczesnego kierownictwa ZBoWiD. Zapewne niektórzy byli ludêmi ide-
owymi, lecz po latach trudno nam dzisiaj oceniç, na ile uto˝samiali si´ 
z ówczesnym ustrojem.

W prezentowanych relacjach wyst´pujà najcz´Êciej ulice i obiekty Êródmiej-
skie. Najcz´Êciej opisywane wydarzenia rozgrywa∏y si´ wokó∏ Bazaru, placu
WolnoÊci, prezydium policji, zamku, ratusza i odwachu na Starym Rynku, fortu
Grolmanna (wi´zienie wojskowe), zbrojowni (arsena∏u) przy placu Stawnym,
ulic: Êw. Marcin, Franciszka Ratajczaka (Rycerskiej), Pó∏wiejskiej, Solnej (Maga-
zynowej) i Garbar. Miejscem opisywanych zdarzeƒ sà liczne obiekty wojskowe:
koszary poszczególnych formacji, gmachy dowództw, liczne magazyny i fortyfi-
kacje. We wspomnieniach wyst´pujà cz´sto kompleksy koszarowe przy dzisiej-
szych ulicach: Arnolda Szylinga i Bukowskiej (6. pu∏k grenadierów), Grun-
waldzkiej (1. pu∏k strzelców królewskich), Rolnej (batalion pionierów), Polnej
(batalion karabinów maszynowych). We wspomnieniach pojawia si´ tak˝e Cyta-
dela, nazywana przez autorów równie˝ fortem Winiary lub Kernwerkiem (dzie-
∏o naro˝ne). To w tym dominujàcym nad miastem obiekcie fortyfikacyjnym
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znajdowa∏a si´ stacja iskrowa, poprzez którà nawiàzywano ∏àcznoÊç z Berlinem,
Pary˝em i innymi wa˝nymi centrami decyzyjnymi. W obr´bie poznaƒskiej
twierdzy znajdowa∏y si´ tak˝e oprócz magazynów odzie˝owych warsztaty
uzbrojenia, sk∏adnice amunicji, sprz´tu taborowego. Tego rodzaju obiekty rów-
nie˝ wyst´pujà cz´sto w prezentowanych wspomnieniach. Cz´Êç z nich zlokali-
zowana by∏a w podmiejskich fortach (nr II, VI, VIII), do których m∏odzi niepod-
leg∏oÊciowcy organizowali swoje, nie zawsze koƒczone sukcesem, wypady po
broƒ i wyposa˝enie.

Niektóre wspomnienia dotyczà miejscowoÊci le˝àcych poza granicami admi-
nistracyjnymi ówczesnego Poznania, jak np. Biedrusko, ¸awica, So∏acz, Staro∏´-
ka. Pod wzgl´dem administracyjnym i porzàdkowym (ale nie operacyjnym) od-
dzia∏y tam stacjonujàce podlega∏y Komendanturze Twierdzy Poznaƒ
(Festungs-kommandantur). Szefowi owej Komendantury – gen. Alerowi von
Hahnowi, podlega∏o ponad sto ró˝nych obiektów wojskowych, m.in. placówki
intendentury, w tym magazyny, 19 szpitali fortecznych, odwachy (budynki s∏u-
˝àce wartom garnizonowym), 18 fortów, hala balonowa (Zeppelinär na Winia-
rach), ∏àcznie z obozem çwiczeƒ w Biedrusku.

Zakresu chronologicznego przedstawionych relacji nie zamyka data zakoƒ-
czenia powstania (16 lutego 1919 roku). W tym dniu zawarto w Trewirze uk∏ad
o rozejmie z Niemcami. Nie oznacza∏o to jeszcze automatycznego przerwania
walk. Trwa∏a dalsza rozbudowa Armii Wielkopolskiej. Polityczne kierownictwo
w Poznaniu, mimo deklaracji ententy, obawia∏o si´ niemieckich dzia∏aƒ ofen-
sywnych. Genera∏ Dowbor-MuÊnicki liczy∏, ˝e wojska gen. Józefa Hallera przy-
b´dà ostatecznie do Gdaƒska, stwarzajàc mo˝liwoÊç realizacji planu opanowa-
nia Pomorza i Górnego Âlàska. Jak wynika z prezentowanego tekstu
g∏ównodowodzàcego, do planowania operacji pomorskiej przystàpi∏ on osobi-
Êcie, utrzymujàc ów zamiar w tajemnicy.

Do zilustrowania ksià˝ki wykorzystano materia∏y zdeponowane w archiwach,
bibliotekach i ze zbiorów rodzin powstaƒców. Najbardziej wartoÊciowym okaza∏
si´ Album pamiàtkowy powstaƒców Ziem Zachodnich RP 1918–1919, publikowa-
ny w zeszytach w latach 1937–1939. Do wybuchu wojny ukaza∏o si´ szeÊç zeszy-
tów Albumu. Zyska∏ on wówczas spore zainteresowanie i wielu abonentów
wÊród mieszkaƒców Wielkopolski.

Niektóre fotografie pozwalajà Êledziç zmiany w umundurowaniu powstaƒców.
Rewolucja niemiecka nie tylko obali∏a w∏adz´ cesarskà, ale sta∏a si´ przyczynà li-
kwidacji oznak podleg∏oÊci s∏u˝bowej. W Poznaniu zacz´to spontanicznie zry-
waç naramienniki ze stopniami wojskowymi, odznaki, baretki i wstà˝ki odzna-
czeƒ cesarskich. Cz´sto czyniono to publicznie w sposób doÊç widowiskowy,
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o czym wspominajà autorzy. Pojawi∏y si´ czerwone opaski – oznaki w∏adzy rewo-
lucyjnej reprezentowanej przez cz∏onków Rad Robotników i ˚o∏nierzy. Od po∏o-
wy grudnia 1918 roku nastàpi∏o nasilenie dzia∏alnoÊci organizacji polskich
i coraz cz´Êciej widoczne by∏y oznaki polskoÊci na mundurach zdemobilizowa-
nych ˝o∏nierzy. Symbolika narodowa zast´powaç zacz´∏a symbolik´ rewolucyjnà.
Wydarzenia 27 grudnia i nast´pnych dni znios∏y ograniczenia w tym zakresie. Po-
wstaƒcy, czyli na ogó∏ zdemobilizowani ˝o∏nierze, nosili najcz´Êciej mundury
kroju niemieckiego wyniesione z frontu. Od niemieckich ˝o∏nierzy odró˝niali si´
oznakami narodowymi: opaska bia∏o- czerwona, rozetka, a rzadziej kokarda bia-
∏o-czerwona, noszone na piersi lub czapce. Na terenie poznaƒskiego garnizonu,
jak te˝ i ca∏ej Wielkopolski, znajdowali si´ ˝o∏nierze ró˝nych formacji i specjalno-
Êci. Wobec zachowania mundurów z frontu dochodzi∏o czasami do humorystycz-
nych sytuacji, gdy np. marynarz na koniu dowodzi∏ pododdzia∏em14. Oddzia∏y
Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa wyró˝nia∏y si´ bia∏ymi opaskami, noszonymi na
lewym r´kawie. Od 21 stycznia 1919 roku wprowadzono jednolite umundurowa-
nie, którego najbardziej charakterystycznym elementem by∏a wysoka rogatywka
w pruskim kolorze feldgrau (szarozielonym) z p´telkà z przodu w kszta∏cie trefla
z lewej strony czapki. Umundurowanie Armii Wielkopolskiej by∏o nieomal iden-
tyczne z mundurem Polskiej Si∏y Zbrojnej (Polnische Wehrmacht), formacji two-
rzonej przez Niemców w Kongresówce. Przypi´ty nad daszkiem orze∏ mia∏
otwartà koron´ i by∏ wiernà kopià or∏a noszonego w I Korpusie Polskim gen. Jó-
zefa Dowbora-MuÊnickiego. Nale˝y zwróciç uwag´ na specjalnie ustanowione
oznaczenia stopni wojskowych, które noszono na r´kawach. W opinii fachowców
mundur wielkopolski nale˝a∏ do najlepszych uniformów wojskowych noszonych
przez ˝o∏nierzy polskich formacji na poczàtku lat 20. XX wieku. Mundur wojsk
wielkopolskich ∏àczy∏ w sobie marzenia Poznaniaków o w∏asnym, polskim unifor-
mie z walorami praktycznymi i estetycznymi15.

Uniformy ˝o∏nierzy wielkopolskich produkowano w Wojskowych Okr´go-
wych Zak∏adach Umundurowania przy ul. Jadwigi 21/23 (obecnie Kraszew-
skiego). WczeÊniej zak∏ady te zaopatrywa∏y trzy wschodnie korpusy armii nie-
mieckiej (III, V i VI). Doskona∏a marka poznaƒskich wyrobów zadecydowa∏a
o ulokowaniu w Poznaniu Paƒstwowych Zak∏adów Umundurowania, które
zaopatrywa∏y ówczesne wojsko polskie w odzie˝ i obuwie. Zak∏ady te by∏y dru-
gim pod wzgl´dem wielkoÊci, po Zak∏adach H. Cegielskiego, pracodawcà
w Poznaniu.

WyjaÊnienia wymagajà u˝ywane nazwy formacji wielkopolskich z lat
1918–1919. W literaturze padajà ró˝ne okreÊlenia: si∏y zbrojne by∏ego zaboru
pruskiego (s.z.b.z.pr.), si∏y zbrojne by∏ej dzielnicy pruskiej, Wojsko Wielkopol-
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skie, wojska wielkopolskie i Armia Wielkopolska. Nazwy pisane sà wielkà lub
ma∏à literà. Do 16 stycznia 1919 roku u˝ywano nazwy s.z.b.z.pr. Poznaƒskie Do-
wództwo G∏ówne w korespondencji z naczelnymi w∏adzami wojskowymi 
w Warszawie posiada∏o piecz´cie z tà w∏aÊnie nazwà – DG s.z.b.z.pr. Komisariat
NRL konsekwentnie u˝ywa∏ nazwy „wojska b.z.pr.”. Po raz ostatni zastosowano
t´ nazw´ 15 sierpnia 1919 roku, przekazujàc formacje wielkopolskie dowództwu
warszawskiemu. Od sierpnia 1919 roku w∏adze warszawskie i poznaƒskie u˝y-
wa∏y nazwy „wojska wielkopolskie” lub „armia wielkopolska” – pisane ma∏ymi
literami. Oficjalnie Armia Wielkopolska pisana wielkimi literami wystàpi∏a 
w rozkazie Ministerstwa Spraw Wojskowych dotyczàcym zjednoczenia formacji
wielkopolskich z Wojskiem Polskim z 10 grudnia 1919 roku. Od tej pory Armia
Wielkopolska wyst´powa∏a konsekwentnie w kolejnych dokumentach oficjal-
nych i artyku∏ach prasowych16.

Zamiarem wydawcy by∏o te˝ wskazanie spraw, które wydawa∏y si´ wa˝ne dla
uczestników walk powstaƒczych. Nie jest mo˝liwe przedstawienie wszystkich
kwestii wyst´pujàcych we wspomnieniach. TreÊç wybranych do tego tomu tek-
stów, zarówno tych publikowanych, jak i niepublikowanych, nasuwa wniosek, 
˝e warto kontynuowaç prace b´dàce dokumentacjà poglàdów i postaw powstaƒ-
ców wielkopolskich.

Janusz Karwat
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S
ejm Dzielnicowy, obradujàcy od 3 do 5 grudnia 1918 r. w obecnoÊci
1200 delegatów wszystkich ziem zaboru pruskiego, nape∏ni∏ serca polskie
niezwyk∏à otuchà. Wybrano poprzez aklamacj´ Naczelnà Rad´ Ludowà,

z∏o˝onà z 80 osób z Ksi´stwa, Prus i Âlàska. Rada ta wybra∏a Komisariat z∏o˝o-
ny z szeÊciu osób i pi´cioosobowe Prezydium prawid∏owà drogà tajnych wybo-
rów, w których g∏osowano za pomocà kartek. Komisariat i Prezydium wraz
z póêniej wybranymi komisjami: konstytucyjnà i finansowà tworzy∏y niejako za-
rzàd, w którym Komisariat dzier˝y∏ w∏adz´ wykonawczà. W∏adzy zatem nie
„podj´to z ulicy”, chocia˝ faktem jest, ˝e Komisariat rzàdzi∏ nieraz tygodniami
ca∏ymi, jak ongi „rzymscy konsulowie” – samodzielnie. Jest te˝ prawdà, ˝e czyn-
noÊci jego by∏y kontrolowane, gdy˝ obie komisje mia∏y powa˝ny wp∏yw
na uchwa∏y Komisariatu a˝ do dnia jego rozwiàzania (sierpieƒ 1919 r.).

Niemcy nie mogli strawiç uchwa∏ Sejmu3 i rozpocz´li gr´ tarç, prowokacji
i zaczepek. Ale Polacy, jakkolwiek ˝yli w stanie silnego podniecenia umys∏ów,
panowali nad sobà, uznajàc w∏adz´ Naczelnej Rady Ludowej, i nie reagowali
na ogó∏ na prowokacyjne pochody, Êpiewy i wiece za∏ogi niemieckiej, uczniaków
i urz´dników hakatystów. Czasem jeno POWZP4 wywo∏ywa∏a wÊród nas obawy
i niepokój tajemniczymi swymi wyprawami po przybory wojskowe (14 XII) lub
broƒ (20 XII). Cz´Êciowo koƒczy∏y si´ one dobrym wynikiem, czasem te˝ 
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strzelaninà i aresztowaniami. Niemcy byli Êwiadomi tych incydentów i stawali
si´ czujnymi. Z czasem przybierali wobec nas coraz bardziej prowokacyjnà po-
staw´. Atmosfera stawa∏a si´ duszna. Wtajemniczeni czuli, ˝e lada dzieƒ mo˝e
dojÊç do wybuchu.

W koƒcu grudnia Polacy mieli siedem odwachów w r´kach Stra˝y Ludowej,
gdzie nagromadzono wiele broni. Posiadali forty Raucha, Prittwitza, koszary
47. pu∏ku, sk∏adnic´ artylerii, gdzie kompanie polskie Stra˝y S∏u˝by i Bezpie-
czeƒstwa by∏y panami sytuacji.

Wigilia i pierwsze Êwi´to Bo˝ego Narodzenia 1918 r. min´∏y spokojnie.
W czwartek 26 grudnia przyjecha∏ do Poznania z Gdaƒska Ignacy Paderewski!
W∏adze i ludnoÊç polska pragn´∏y przyjàç tego m´˝a i towarzyszàcà mu misj´
angielskà w sposób uroczysty. Podj´to uchwa∏´ o wywieszeniu sztandarów koali-
cyjnych prócz narodowych, urzàdzeniu manifestacji z pochodniami, pochodu
dzieci i rozmaitych bankietów. W Berlinie tymczasem uradzono, aby Paderew-
skiego i oficerów misji angielskiej nie wpuszczaç do Poznania, lecz wys∏aç ich
przez Toruƒ wprost do Warszawy. Niemiecka w∏adza wojskowa w Poznaniu
otrzyma∏a depesz´ nakazujàcà, aby goÊci traktowaç „grzecznie, ale energicznie”
– nie wpuÊciç ich do miasta i wys∏aç pociàgiem nadzwyczajnym przez Aleksan-
drów do Warszawy.

Miasto tymczasem wre i kipi z podniecenia! Olbrzymi szpaler m∏odzie˝y,
skautów, towarzystw, cechów, Stra˝y Ludowej ciàgnie si´ od dworca do Baza-
ru. Dziesiàtki tysi´cy ludzi czeka poza szpalerem na przyjazd ukochanego m´-
˝a i patrioty; w Bazarze zbierajà si´ w∏adze z drem [Boles∏awem] Krysiewi-

Przyjazd Ignacego
Paderewskiego do
Poznania wieczorem
26 XI 1918. 
Malarska wizja
Leona Prauziƒskiego
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czem5 i prezydium NRL na czele, panny w bieli z kwiatami zape∏niajà hall,
polskie kompanie czuwajà w koszarach, a pluton Stanis∏awa Rybki dociera
do dworca, aby ewentualnie przemocà wprowadziç goÊci do miasta. Stra˝ Lu-
dowa zebra∏a 860 ludzi z bronià we wskazanych punktach, a 1180 bez broni
ustawi∏a w szpalerze; towarzystwa i cechy postawi∏y 1750 ludzi, m∏odzie˝
– 850; ogólnie udzia∏ wzi´∏o 4640 ludzi. Prawie ca∏e miasto by∏o na nogach.
Wieczorem o godzinie 7.30 ukoƒczono ustawienie szpaleru; rozdano przesz∏o
trzy tysiàce pochodni i Êwiat∏a bengalskie. Organizator Stra˝y Karol Rzepecki
z kolegami patrolujà od dworca do Bazaru i z powrotem. O godzinie 8 pi´ciu
Niemców oficerów chce wtargnàç na dworzec, legitymujàc si´ depeszà z Berli-
na. Komendant Stra˝y Ludowej i ca∏ego pochodu, Julian Lange6, nie wpusz-
cza oficerów na dworzec; [Stanis∏aw] Grodzki7 i [Edmund] Krause8 sà gotowi
gwa∏t odeprzeç gwa∏tem na czele swych kompanii. Nareszcie przez Pi∏´, Obor-
niki, z pó∏godzinnym opóênieniem przyje˝d˝ajà paƒstwo Paderewscy wraz
z Anglikami. T∏um olbrzymi! Entuzjazm nie do opisania! Na dworcu gasnà
wszystkie Êwiat∏a, ale za to zab∏ys∏y tysi´czne pochodnie. W otoczeniu goÊci
– [Wojciech] Korfanty; wyst´pujà dr [Czes∏aw] Meissner9, dr [Celestyn] Ry-
dlewski10 i prawià przywitania; wsiadajà do powozów i w otoczeniu Rady Lu-
dowej miasta Poznania, cechów, towarzystw itd. jadà st´pem do miasta. Kro-
czàc miarowo, uroczyÊcie i wolno, poprzedza ich do Bazaru zbrojna kompania
stra˝y z Langiem i pluton St. Rybki. Kapela gra hymny narodowe. Anglików
do hallu wnieÊli ˝o∏nierze na barkach; dziwno im by∏o, ˝e z takim entuzja-
zmem witali ich ludzie w mundurach niemieckich! Dr Krysiewicz wita Pade-
rewskiego, Korfanty Anglików; odpowiada Rawlings. Potem przemówi∏ Pade-
rewski, g∏oszàc program Polski wolnej, szcz´Êliwej, wielkiej, ludowej! Z okna
wyg∏osi∏ raz jeszcze przemow´ do tysi´cznej rzeszy. Najwy˝sze napi´cie. S∏a-
wa!! Niech ˝yje!!

U mecenasa [Jarogniewa] Drw´skiego11, prezydenta miasta, odby∏ si´ bankiet;
przemawiali gospodarz, [W∏adys∏aw] Seyda12, Paderewski, Korfanty i dr Rydlew-
ski. Stolica Wielkopolski u∏o˝y∏a si´ do snu, nie przewidujàc, co jà czeka nazajutrz.

W piàtek 27 grudnia w po∏udnie 12 tysi´cy dzieci pod opiekà Stra˝y Ludowej
przedefilowa∏o z pieÊnià na ustach przed oknami paƒstwa Paderewskich i Angli-
ków. To doprowadzi∏o Niemców do wÊciek∏oÊci, a zarazem do czynów nieroz-
wa˝nych. Na podwórzu koszar 6. pu∏ku grenadierów zebrali si´ hakatyÊci
i uczniaki. W zwartym pochodzie – z nabità bronià – wyruszyli do centrum mia-
sta. Reakcyjni oficerowie byli prowodyrami. Napadli na dom i biura NRL
przy ulicy Êw. Marcin 40, zdarli, zdeptali sztandary ententy, zdemolowali sprz´-
ty, uczynili to samo u krawca Czerwiƒskiego przy ulicy 27 Grudnia (Berliƒ-
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skiej 20) i w kawiarni „Grand Cafe” Goralskiego przy placu WolnoÊci 18,
przy czym oficerowie pukali z browningów i rewolwerów.

OpuÊciwszy po godzinie 4 zebranie naczelników Stra˝y Ludowej, któremu
przewodniczy∏em, aby si´ przebraç we frak i czyniç honory na bankiecie w Ba-
zarze, otrzyma∏em na Piekarach telefoniczne wezwanie o pomoc, albowiem
„Niemcy szturmujà i demolujà Bank Zwiàzku” przy Alejach. Natychmiast tele-
fonowa∏em do kilku odwachów Stra˝y Ludowej i do naczelnej komendy, aby
gromadziç kompanie, wydawaç broƒ i spieszyç w centrum miasta z pomocà. Ju˝
poprzednio zwo∏a∏ druh Józef Tucholski13 zebranie, a naczelnicy w liczbie kilku-
nastu rozbiegli si´ na swoje odwachy po ludzi i broƒ. WÊród huku karabinów
i Êwistu kul dosta∏em si´ do Bazaru.

Ju˝ w po∏udnie dnia tego odgra˝a∏ si´ Blankertz14 wobec Rybki i [Hieronima]
GrzeÊkowiaka15, ˝e ka˝e policji i wojsku usunàç angielskie choràgwie. W tym

Demonstracja przed Bazarem 27 XI 1918 r.
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samym czasie ˝o∏nierze niemieccy urzàdzali zbiórki na placu i przed teatrem
i szczuli na Polaków. Panowicz, Gniewoƒski sà tego ˝ywymi Êwiadkami, a na-
uczycielka L. donios∏a, ˝e o godzinie 12 w po∏udnie mieli Niemcy w Zoologu ze-
branie, gdzie wr´cz zach´cano do gwa∏tów. Grzmi Deutschland über alles, Wacht
am Rhein – walà Niemcy od zamku przez ulice Wiktorii16 i Berliƒskà17 do Baza-
ru, do Banku Zwiàzku, by zakosztowaç w burdach i grabie˝y! W Banku Zwiàz-
ku strzelili do jednego z dyrektorów, demolowali jednak krótko, bo ich wyparto
i drzwi zatarasowano; gdy wyszli na ulic´, otrzymali ogieƒ od strony Bazaru.
W mig zebra∏a si´ Stra˝ Ludowa na odwachach i stan´∏a pod bronià. Z Wildy
przybyli Franciszek Masadyƒski18 i Antoni Wysocki19 z kompanià i rozwin´li si´
przed Bazarem; do nich przy∏àczy∏ si´ Stanis∏aw Rybka, zast´pca komendanta
Maciaszka, który przebywa∏ w Bazarze. Potrójna polska salwa tej kompanii zmio-
t∏a wszelkich Niemców z placu WolnoÊci i Alei, zmiot∏a ich sprzed Banku
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Zwiàzku; pochowali si´ w budynkach: Hotelu Rzymskim, muzeum, policji,
landszafcie i na poczcie. Lange, zachowujàc dowództwo kompanii Stra˝y Ludo-
wych przed Bazarem, stara∏ si´ o ∏àcznoÊç z innymi kompaniami, kaza∏ zamknàç
wyloty ulic Podgórnej i Alei przy koÊciele Êw. Marcina i gromadzi∏ posi∏ki. W Ba-
zarze natomiast… chaos! W dolnej sali sto∏y nakryte na 120 osób… puste! S∏u˝-
ba, kobiety przera˝one; przynoszà rannych; lekarze opatrujà w bocznym pokoju.
Przepuszczamy ludzi uciekajàcych z placu przez sal´ i podwórze na ulic´ Kozià
– ogó∏em ze 300 ludzi przesun´∏o si´ g´siego poprzez sto∏y. W salce, w sieni setki
ludzi; wojskowi z cywilnymi; Maciaszek, Korfanty, Lange, Rybka, Wysocki radzà,
co czyniç, co nakazaç. Jan Ch∏apowski20, Daniel K´szycki21, W∏odzimierz Ra-
czyƒski ze Stajkowa ranny w zaszczytnej walce ulicznej w Czarnkowie, który ju˝
by∏ z w∏asnych funduszy przygotowa∏ kulomioty i karabiny w swym powiecie,
i inni obywatele z prowincji. M. Paluch, B. Hulewicz wpadajà co chwil´, badajà
po∏o˝enie, wybiegajà, by wydaç rozkazy lub samym czynnie walczyç. A by∏o
nad czym radziç, bo znajdowa∏o si´ wówczas w Poznaniu i promieniu fortecz-
nym oko∏o 15 tysi´cy pruskiego ˝o∏dactwa. OdpowiedzialnoÊç nie lada.

Plac koszarowy 6. pu∏ku grenadierów. Pocztówka ze zdj´ciem z 21 V 1915 r.
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Przed Bankiem Zwiàzku zosta∏ ranny w r´k´ intendent Stra˝y Ludowej Jó-
zef Pyszczyƒski22, kiedy broni∏ od Êmierci oficera pruskiego, który strzela∏
do banku. Ten˝e Pyszczyƒski pobieg∏ do masztalarni i z szoferem [Julianem]
Maciejewskim23 pojecha∏ po broƒ; gdy spostrzeg∏, ˝e na zamku i przy ulicy Wro-
c∏awskiej (Zielona Kawiarnia) broƒ ca∏a ju˝ rozdana. Pojecha∏ do baraków
przed Bramà D´biƒskà; tam otrzyma∏ ogieƒ od pionierów wildeckich, którzy
dà˝yli do miasta. Niezra˝ony, dopada do baraków, bioràc karabiny i amunicj´.
Z pomocà Józefa Smoliƒskiego i Matejczyka nawraca jeszcze dwa razy i rozda-
je t´ broƒ mi´dzy lud przy ulicy Wroc∏awskiej, przy Rynku i na Chwaliszewie.
Zabrawszy z W. Stroiƒskim na odwachu w Rynku kulomiot i pos∏awszy obsad´
odwachu po przekonywajàcej przemowie do ich koszar, pojecha∏ do fortu Rau-
cha, skàd przywióz∏ r´czne granaty do Bazaru. Dalej uda∏ si´ do depot24 artyle-
rii i stamtàd, gro˝àc urz´dnikom browningiem, zabra∏ dwa tysiàce karabinów
i zawióz∏ je do Bazaru i muzeum.

Tymczasem walki rozpocz´∏y si´ tak˝e na przedmieÊciach. Stra˝ Ludowa ze
Êw. ¸azarza zdoby∏a 27 grudnia forty: 8, 8a i 9, zabra∏a oko∏o 30 jeƒców, saperów,
wiele granatów r´cznych, amunicji i przyborów wojennych. Na Je˝ycach, na Wil-
dzie, przy zamku, na Chwaliszewie, wsz´dzie strzelanina. Kubiak z 2. kompanià
Stra˝y Bezpieczeƒstwa zajmuje prochowni´ przy szosie swarz´dzkiej. Naprze-
ciwko zamku ulokowali si´ Niemcy w landszafcie, na poczcie i w domu naprze-
ciw akademii i pra˝yli ogniem na nasz odwach zamkowy, zabarykadowany
w zamkowych sklepach. Kompanie POWZP i Stra˝y Ludowej idàce z Je˝yc i ¸a-
zarza pryska∏y pod celnym ogniem Prusaków i musia∏y zamek okrà˝aç. 

P∏k Julian Boles∏aw Lange 
– komendant naczelny Stra˝y Ludowej



Na placu Piotra szed∏ ogieƒ gwa∏towny z wie˝yc koÊcio∏a luterskiego i wy˝sze-
go pi´tra naro˝nika Piekar. Tutaj odznaczyli si´ kapral Ska∏ecki i szeregowiec
P∏och, bioràc do niewoli oficera Niemca, który zabi∏ strza∏em z browninga Pola-
ka. Niemcy bowiem w nocy poprzedniej obsadzili gmachy publiczne, rzàdowe,
koÊcio∏y i strategicznie wa˝ne domy prywatne, zamieszka∏e przez ich rodaków.
Micha∏ Pawlak zawozi broƒ z fortu Raucha i przyleg∏ych szop do sk∏adnicy 
POWZP przy Wielkich Garbarach 53. Sto∏piƒski i Talarczyk z 3. kompanii Stra-
˝y Bezpieczeƒstwa dà˝à ko∏o zamku do miasta; 2. pluton zostaje przy zamku ja-
ko pomoc dla odwachu Stra˝y Ludowej; 3. pluton dà˝y do Bazaru. Tymczasem
wyruszy∏a jeszcze do miasta 1. kompania Stra˝y Bezpieczeƒstwa pod Edmun-
dem Krausem i Kazimierzem Walkowiakiem z fortu Prittwitza. Otrzymawszy
ogieƒ z policji u wylotu ulicy Nowej25, nawróci∏a i przez Nowà, Rynek, ko∏o
poczty przez Fryderykowskà26 dosta∏a si´ na Teatralnà27, skàd wzi´∏a tak˝e
udzia∏ w odebraniu policji. Przed Bazarem ppor. [Zygmunt] ¸akiƒski nakazuje
zamknàç [Tadeuszowi] Przyjemskiemu28 ponownie ulic´ Podgórnà i Aleje
od Êw. Marcina, aby zabezpieczyç ty∏y tym, którzy majà uderzyç na policj´.

Tymczasem zjawia si´ o godzinie 6 w Bazarze, w przedsionku portiera Ba-
zaru, Blankertz, decernent policji, i proponuje zawieszenie broni; stawia wa-
runek, aby Polacy broƒ wydali, a wówczas Prusacy wrócà do koszar. Ha∏as,
wrzask; obskoczy∏o go z 50 ludzi, a ka˝dy wtràca swoje trzy grosze. Maciaszek,
Paluch, Hulewicz, Sikorski29, Lange, Rybka, ¸akiƒski, Korfanty ledwo si´ mo-
gà op´dziç od cywilnych strategów, genialnych doradców, redaktorów i goÊci
bankietowych. Stan´∏o na tym, ˝e Anglik Rawlings i kilku innych uda∏o si´
z Blankertzem do gubernatorstwa, by uzgodniç warunki zawieszenia broni.

8 Karol Rzepecki

Ochotnicy powstania: Zdzis∏aw, Stanis∏aw, Juliusz, Kazimierz Ch∏apowscy



Komenderujàcy genera∏ pruski przyzna∏, ˝e straci∏ w∏adz´ nad wojskiem,
a gen. Schimmelpfennig30 oÊwiadczy∏, ˝e tu nie Polska, lecz Prusy i ˝e sztan-
darów ententy wywieszaç w Prusach nie wolno! Wracajàcy do Bazaru u∏o˝yli
si´ – mimo rzekomo zerwanych pertraktacji – ˝e obie strony zaprzestanà wal-
ki, a wojsko wróci do koszar.

By∏o ju˝ po godzinie 7, gdy Niemcy z policji rozpocz´li ogieƒ na nowo; Blan-
kertz albo zdradzi∏, albo straci∏ w∏adz´ nad swymi ˝o∏dakami. Teraz przebra∏a
si´ miarka polskiej cierpliwoÊci. Rozes∏ano rozkazy.

Od strony zamku przedar∏ si´ 3. pluton z 3. kompanià i 7. kompania Stra˝y
Bezpieczeƒstwa pod ppor. [Stefanem] Witkowskim31 na ulic´ Berliƒskà;
od Teatralnej wali 1. kompania Stra˝y Bezpieczeƒstwa, od Bazaru podchodzi
wildecka Stra˝ Ludowa i kompania ¸akiƒskiego Stra˝y Bezpieczeƒstwa. Prusa-
cy pra˝à z kulomiotów i karabinów tak rz´siÊcie, ˝e dost´p na plac przed policj´
jest prawie niemo˝liwy. Ale 3. pluton z 3. kompanii z druhem Franciszkiem Ra-
tajczakiem na czele przebija si´ do ulicy Rycerskiej32; tu pada Ratajczak ra˝ony
dziewi´cioma kulami i ginie Êmiercià bohaterskà; przy nim kilku rannych. Cze-
s∏aw Wichrowski, by∏y nauczyciel, starzec, pali z trójrurki do oÊwietlonego okna
policji, gdzie sta∏ kulomiot, zabija dwóch ˝o∏daków i ratuje od Êmierci rannego
Aleksandra Stawskiego. UmieÊciwszy w sieni rannego Ratajczaka, posy∏a dlaƒ
po ksi´dza. [Stanis∏aw] Nogaj, [W∏adys∏aw] Metler33, Pijanowski wpadajà
na stojàcy przed policjà drugi kulomiot, Prusacy zabierajà go i uciekajà

9Powstanie grudniowe w Poznaniu

Stanis∏aw Nogaj 
wiosnà 1919 r. 

Fot. ze zb. rodzinnych



do wn´trza, by broniç si´ dalej. Jest ich oko∏o 80. Z naro˝nika ulicy Rycerskiej,
z mieszkania [Mieczys∏awa] Grzybkowskiego34, pra˝à peowiacy do Prusaków
stojàcych w oknach. Jest wielu rannych, kilku zabitych. Wreszcie przybywajà
Lange, Rybka i czterech ˝o∏nierzy, wo∏ajàc: „Halt! Halt!”. Wchodzà do wn´trza
policji, by Prusaków wezwaç do z∏o˝enia broni. Oko∏o 300 Polaków stoi na pla-
cyku policyjnym, gotowych do ataku; wydano rozkaz do szturmu, gdyby Lange
i Rybka po kilku minutach nie wyszli; narada si´ przeciàga∏a – nasi ju˝ rozpo-
cz´li ogieƒ – gdy wtem Lange swym stentorowym g∏osem kaza∏ z okna ognia za-
przestaç i og∏osi∏ poddanie si´ Niemców. Poszli pod eskortà, bez nabojów, do ko-
szar; w budynku znaleziono dwa kulomioty, osiem pasów wystrzelanych,
50 i kilka karabinów. Policja zdobyta! Zwyci´stwo!

Ju˝ poprzednio wzi´li Polacy muzeum o wpó∏ do szóstej wieczorem, a przy-
czynili si´ do tego Aleksander Ratajczak (otworzy∏ bram´ wytrychem), [Leon]
B∏aszak35, Jan Kalinowski, Jan Kàkolewski, Nelken, Franciszek Masadyƒski, Ro-
man Wilkanowicz, [Franciszek] Milewski i inni. Na dachu muzeum St. Nogaj
umieÊci∏ póêniej kulomiot zdobyty przed gmachem policji.

Arsena∏ przy Wielkich Garbarach zosta∏ tak˝e cudem zaj´ty przez [Franciszka]
Budzyƒskiego36 i Emiliana Materné37, którzy majàc auto ci´˝arowe i kulomiot,
szerzyli postrach w ca∏ym mieÊcie, nie majàc wi´cej jak 20 ludzi pod sobà. Pomo-
gli im przy tym Edmund Krause i Józef Kurczewski38 tak skutecznie, ˝e w bardzo
krótkim czasie rozdano mi´dzy lud rzemieÊlniczo-roboczy tamtej dzielnicy kilka
tysi´cy karabinów, bagnetów, wiele amunicji i przyborów wojskowych.

Tymczasem Stra˝ Ludowa zaj´∏a poczt´ na przedmieÊciu ∏azarskim. Zamek
utrzymywa∏ ciàgle w naszych r´kach Seweryn Rutkowski39 z pó∏kompanià Stra-
˝y Ludowej i sypa∏ kulami na Prusaków dzier˝àcych poczt´ i nowà landszaft´.
Odwach g∏ówny na Rynku zosta∏ pod komendà druha Juliana Maciejewskiego,
dajàc pomoc do Bazaru i w stron´ dolnej dzielnicy miasta.

Oko∏o godziny 8 wieczorem zapanowa∏ w centrum miasta wzgl´dny spokój.
Kompania kórnicka (120 ludzi), która wÊród zmierzchu i mrozu przyby∏a oko-
∏o 6 na podwórze Bazaru pod dowództwem Stanis∏awa Celichowskiego i Sylwe-
stra Gawrycha – na pomoc druhom poznaƒskim, podnoszàc znacznie ducha
walczàcych – zosta∏a zakwaterowana cz´Êciowo w Bazarze, gdzie urzàdzono ja-
d∏odajni´ pod Adamem Ch∏apowskim40 i [Edmundem] Niemojewskim41, a cz´-
Êciowo w koszarach. G´ste patrole uliczne, posterunki na odwachach i za∏ogi
na zdobytych punktach pilnowa∏y bezpieczeƒstwa w ustawicznej gotowoÊci
do walki. Tymczasem w Bazarze odbywa si´ skromny bankiet, a goÊcie, z których
po∏owa zaledwie si´ stawi∏a – w tym kilkanaÊcie paƒ – mieli doÊç zwarzone mi-
ny. Paderewscy, przeniesieni z pokojów frontowych, gdzie pada∏y kule,
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do pokojów odleg∏ych, nie stawili si´. Anglik Wade przemówi∏ krótko, dzi´kujàc
za owacje i… wyszed∏ pisaç raport. Pom´czeni oficerowie Paluch, Hulewicz,
[Zbigniew] Ostroróg-Gorzeƒski42 szybko posilili si´ i znikn´li, udajàc si´ do dal-
szej pracy. Po godzinie 9 goÊcie si´ rozeszli. Tymczasem nadesz∏y z∏owrogie wie-
Êci, ˝e Niemcy wysy∏ajà posi∏ki z Leszna, Frankfurtu i Szczecina, aby Poznaƒ
odebraç, wzgl´dnie zabezpieczyç. Zwrócono wi´c bacznà uwag´ na dworzec. 
Jako pierwszy wkroczy∏ na dworzec oddzia∏ maszynowy pod komendà kaprala
Kowalewskiego w sile 40 ludzi. Póêniej, oko∏o 9.30 przyby∏ sier˝ant [Stanis∏aw]
Krystkowiak43 z 60 ludêmi z kompanii Grodzkiego (z fortu Prittwitza). Zaufa-
ny doniós∏ mu, ˝e telefonem awizowano z Leszna posi∏ki 500 ludzi. Niemcy
nadjechali oko∏o 0.30 w nocy na drugi tor. Rozbrojono ich pod groêbà granatów
i kierownictwem Krystkowiaka i Rajewskiego, ówczesnego komendanta dworca.
Zabrano 500 karabinów z bagnetami, pasy z ∏adownicami, amunicj´ i odstawio-
no to wszystko do Bazaru. Jeden z zuchów z∏owi∏ oficera Niemca wracajàcego
z Ukrainy i odebra∏ mu 160 tysi´cy marek. O godzinie 2 w nocy Niemcy odje-
chali l˝ejsi z powrotem do Leszna i Wschowy.

O tej samej porze nadjecha∏ rzeczywiÊcie drugi pociàg towarowo-wojskowy
z Krzy˝a. Przej´to 10 kulomiotów, cztery skrzynie r´cznych granatów, podczas
gdy r´cznà broƒ odebrano Niemcom ju˝ wczeÊniej w Szamotu∏ach. Na dworcu
ustawiono zaraz szeÊç kulomiotów na dalsze przywitanie nieproszonych goÊci;
reszt´ odes∏a∏ komendant Lange do Bazaru. Od zachodu (Frankfurtu i Berlina)
przybywajàcych Niemców powstrzymali nasi pod wodzà kapitana [Kazimie-
rza] Zenktelera44 w Opalenicy i Buku, a odebrawszy im broƒ, odes∏ali ho∏otk´
t´ do domu.

11Powstanie grudniowe w Poznaniu

Karol Rzepecki 
– komendant Stra˝y Ludowej 

w Poznaniu, 
pierwszy polski prezydent 

policji poznaƒskiej



Tak tedy pierwszego dnia walki byliÊmy panami ca∏ego Starego Miasta. W r´-
ku naszym by∏y: Bazar (Jan Maciaszek, Stanis∏aw Rybka), muzeum (Jan Kali-
nowski, Henryk Beychler45), policja (Julian Lange), zamek (Seweryn Rutkow-
ski), dworzec (Rajewski, [Stefan] Ró˝alski46, Przepierzyƒski), prochownia
przy szosie swarz´dzkiej, odwach Raczyƒskiego w Rynku (Julian Maciejewski),
koszary 20. pu∏ku artylerii (Maksymilian Koz∏owski47), reduta Grolmana (Wie-
rzejewski, Tomaszewski), fort Raucha (Edmund Krause), fort Prittwitza (Stani-
s∏aw Grodzki), dalsze wszelkie odwachy Stra˝y Ludowej na Wildzie (Antoni
Wysocki), Je˝ycach (Franciszek Lauffer48), Chwaliszewie (Antoni Jahns49), ¸a-
zarzu (Chudziak), stacja telegraficzna (Karwatka). W gubernatorstwie rzàdzili
ju˝ [Hieronim] GrzeÊkowiak, [Mieczys∏aw] Paluch, [Bohdan] Hulewicz, [Bro-
nis∏aw] Sikorski i ca∏e grono wojskowych Polaków im podleg∏ych. Nie uronili-
Êmy niczego, a wykurzyliÊmy Prusaków z kilku strategicznie wa˝nych gmachów.
Wojsko niemieckie struchla∏o, bo nie przewidzia∏o takiego wyniku i siedzia∏o ci-
cho przez noc ca∏à a˝ do po∏udnia w koszarach.

Gdyby tej nocy Komisariat lub [Jan] Maciaszek móg∏ lub umia∏ zwo∏aç na na-
rad´ przedstawicieli Stra˝y Ludowej, POWZP, Stra˝y Bezpieczeƒstwa i skautów,
gdyby mo˝na by∏o skoordynowaç dà˝enia i pogodziç wszelkie rozbie˝ne dotàd
kierunki, a stworzyç po rzeczowej dyskusji, zbadaniu sytuacji i s∏aboÊci Niem-
ców jednolità komend´, natenczas móg∏ byç Poznaƒ oswobodzonym po 24 go-
dzinach. Uzyskana wiara w siebie i w pomoc z prowincji ponios∏aby znaki nasze
w krótkim czasie ponad Ba∏tyk i sine fale Odry! Niestety, nie by∏o Ko∏∏àtajów
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mi´dzy nami ni Czarnieckich, KoÊciuszków, Napoleonów – nasz Komisariat nie
zna∏ si∏y militarnej Niemców. Dlatego te˝ nie chcia∏ braç na siebie strasznej od-
powiedzialnoÊci. Zdenerwowanie komendantów, nieufnoÊç, wspó∏zawodnictwo,
brak szczeroÊci, zm´czenie by∏y powodem, ˝e nikt nie da∏ inicjatywy do „porzàd-
nej roboty”, do stworzenia „wodza i sztabu”. I wojowaliÊmy dalsze dziewi´ç dni,
ka˝dy na swojà r´k´ z uszczerbkiem dla ca∏oÊci sprawy!! Na razie – zwyci´˝yli-
Êmy; w najwi´kszym napi´ciu nerwów oczekiwa∏ ka˝dy z nas nast´pnego rana.

W sobot´ dnia 28 grudnia rozpocz´∏y obie strony walczàce od samego ra-
na prac´ swà od wywiadów i wzmocnienia stanowisk. Niemiecka i ˝ydowska
ludnoÊç da∏a pierwsza powód do wznowienia walki. Do patroli naszych (Bà-
kowski, Berkowski) z POWZP, Stra˝y Bezpieczeƒstwa i Ludowej z∏o˝onych
pocz´to strzelaç ju˝ przed po∏udniem. Internowanie gen. Bock und Polacha50,
naczelnego prezesa Eisenharta-Rothe51, prezesa [Maxa] Kirchsteina52, burmi-
strza dra [Georga Ernsta] Wilmsa53 i kilku innych radców niemieckich, których
przewa˝nie aresztowa∏ druh Franciszek Budzyƒski oko∏o 11 rano, podzia∏a∏o
na Niemców dra˝niàco. Zwo˝ono i sprowadzano tych panów do Bazaru i tam
ich „hotelowano”. Do reszty rozwÊcieczy∏y Niemców sztandary polskie na po-
licji (Panowicz, [Stanis∏aw] Pe∏czyƒski54) i na innych zdobytych gmachach rzà-
dowych. Niemcy, a nawet ˚ydzi, pocz´li strzelaç z okien, koÊcio∏ów i gmachów
do naszych patroli (Wielkie Garbary, Grobla, Szeroka55, ˚ydowska, most
Chwaliszewski, Strzelecka, Pó∏wiejska, plac Piotra, Hotel Rzymski, koÊcio∏y lu-
terskie na Grobli, na placu Piotra), co prezydent policji Rzepecki (od 1 I 1919 r.)
stwierdzi∏ protokolarnie. Odznaczali si´ w tym „strzelaniu zza p∏ota” ˚ydzi,
urz´dnicy hakatyÊci i policjanci, których wówczas by∏o jeszcze w mieÊcie bli-
sko 200. Rozpocz´∏a si´ tedy walka na nowo. Z koÊcio∏a Êw. Krzy˝a na Grobli,
z gazowni szed∏ g´sty ogieƒ na most chwaliszewski i ulic´ Wodnà. Kapral
Szklarski, sier˝ant Stefan Majcherek po∏o˝yli mu tam´ przy pomocy dzielnych
marynarzy, których liczba wzros∏a do 60. MieliÊmy w tym miejscu, niestety,
wi´kszà liczb´ rannych. Przeje˝d˝ajàcemu autem przez plac Piotra komendan-
towi Langemu Êwista∏y kule ko∏o uszu, poniewa˝ Niemcy strzelali z koÊcio∏a
luterskiego. Odpowiada∏ im z kulomiotu ustawionego na pi´trze domu naro˝-
nikowego przy ulicy Szkolnej druh Âwitalski, któremu polecono nie wpuszczaç
saperów wildeckich do Êrodka miasta. W arsenale przy Garbarach komendant
gmachu [Bronis∏aw] Piniecki56 ciàgle wydawa∏ ochotnikom broƒ i naboje.
St. szer. Szymaƒski, zabrawszy z fortu VIII (Junikowo) kulomioty, r´czne grana-
ty i broƒ r´cznà z amunicjà, wspiera∏ nimi walczàcych na przedmieÊciach. Skar-
˝yƒski, sier˝. sztab., Walenty Baranowski, Chmielewski, Micha∏owski zwieêli
do Bazaru 20 skrzynek amunicji, tak ˝e Bazar zamieniono w istny arsena∏.
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Przed hotelem ustawiono dwa dzia∏a w kierunku policji i pa∏acu komenderujà-
cego genera∏a. Na policji [Teodor] Bobowski57 trzyma∏ stra˝ w pokoju partero-
wym nr 6 z silnym oddzia∏em POW i Stra˝y Ludowej na przemian. W po∏u-
dnie sier˝ant [Tadeusz] Preiss58 z Baranowskim obsadzili poczt´ przy Alejach.
Stacj´ telefonicznà zamkni´to; urz´dników i obs∏ugujàce Niemki puszczono
do domów. Oko∏o godziny 10 rano z podwórza regencyjnego policjanci pod wo-
dzà komisarza obwodowego I. Teubera zacz´li strzelaç do naszych. Dost´p by∏
trudny, ale dowcipni marynarze przeskoczyli mur od Zielonego Ogrodu, prze-
biegli ogród naczelnego prezesa, wdarli si´ do tylnego budynku i sprawili panu
T. i policjantom krwawà ∏aêni´; kilku zabili, ranili, reszta posz∏a w rozsypk´.
OÊmiu oficerów niemieckich schroni∏o si´ w nowej Dyrekcji Kolei, przy plan-
tach, skàd strzelali do naszych. Stefan Walczak kierujàcy atakiem po∏apa∏ ptasz-
ki i odstawi∏ do Bazaru, gdzie ich na razie uwi´ziono. Bazarowe pokoje drugie-
go pi´tra wyglàda∏y jak cele wi´zienne, bo przed ka˝dymi drzwiami sta∏y nasze
wiarusy z bagnetami, strzegàc internowanych.

W reducie Grolmana zrobi∏ porzàdek skaut [Wincenty] Wierzejewski, a 22 ty-
siàce marek z wojskowej kasy tamtejszej odda∏ Bernard Zi´tkiewicz do ka-
sy 1. baonu garnizonowego. Po po∏udniu dnia tego A. Bojarski poskromi∏ nie-
mieckich oficerów strzelajàcych z hotelu Reichshof przy Êw. Marcinie.
Koszary 47. pu∏ku, dotàd tylko cz´Êciowo zaj´te, zdobyli Adam Bia∏oszyƒski59

(z marynarzami) i Ignacy Paw∏owski (ranny) z plutonem 4. kompanii 1. baonu
Stra˝y Bezpieczeƒstwa. Koszary 20. pu∏ku artylerii obsadzili definitywnie
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Kar∏owski i Piniecki oddzia∏ami 2. baonu Stra˝y Bezpieczeƒstwa. Ranny by∏
przy tym [W∏adys∏aw] Kulczyƒski60, a pomaga∏ dzielnie [Mieczys∏aw] Spren-
ger61 z 1. kompanii 2. baonu Stra˝y Bezpieczeƒstwa.

Kiedy si´ te walki toczà w mieÊcie, na pomoc do Poznania wzd∏u˝ prawego
brzegu Warty wali kolumna artylerii z Biedruska (sta∏ego obozu). Mieli Niemcy
dwa dzia∏a, cztery jaszczyki, 50 ludzi i 200 koni. Wpadli na nich Kazimierz Wal-
kowiak i Kozubski z 1. kompanii Stra˝y Bezpieczeƒstwa, a zmusiwszy do pod-
dania, zabrali ca∏y ten skarb przy G∏ównej i przy pomocy Stra˝y Ludowej spro-
wadzili do miasta.

Na ratuszu, policji i innych gmachach trzepota∏y sztandary narodowe
na znak, ˝e sà ju˝ w naszym r´ku. W Hotelu Rzymskim urzàdzono dwukrotnie
rewizj´, lecz nieszczelnà, bo kulomiotów nie znaleziono, a musia∏y one tam
jeszcze byç, gdy˝ piszàcy te s∏owa skonstatowa∏ strza∏y oko∏o godziny 5, a Wik-
tor G∏adysz62 uratowa∏ dwóm paniom ˝ycie o tym samym czasie, chowajàc je
w zag∏´bieniu sk∏adu Hotelu Francuskiego przy ulicy Podgórnej.

Blokowano coraz ciaÊniej koszary, zaj´te jeszcze przez Niemców, zarekwirowa-
no siedem wozów automobilowych z Komendy Obwodowej przy Êw. Wojciechu
i pomyÊlano tak˝e o aprowizacji walczàcych. W Bazarze ˝ywili za∏og´ Adam
Ch∏apowski i Edmund Niemojewski. Wiktor Szo∏drski63 z ˚ydowa darowa∏ wiele
˝ywnoÊci ze swego majàtku, nie szcz´dzàc mienia swego. Spraw´ aprowizacji wal-
czàcych poruczono druhowi Kazimierzowi Chmielewskiemu64, który jà rozwià-
za∏ znakomicie. Kazimierz Chmielewski (wraz z artystà [Franciszkiem] Zygar-
tem65) bra∏ udzia∏ w walce od samego poczàtku jako dru˝ynowy Stra˝y Ludowej.
Rozbroi∏ w naczelnej komendzie tej˝e stra˝y (plac WolnoÊci 8) kilku niemieckich
˝o∏daków, po czym dr [Alfred] Kolszewski66 i [Stanis∏aw] Rybka powierzyli mu
aprowizacj´ walczàcych. Hrabia Wiktor Szo∏drski, [Bronis∏aw] Zamiara67, Racz-
kowski i [Bronis∏aw] Pniewski, kupcy poznaƒscy, wraz z czterema zuchami ˝o∏-
nierzami napadli „Corpsbekleidungsamt”68, gdzie Niemcy struchlawszy, poddali
si´. Z polecenia Maciaszka delegowa∏ Chmielewski do „amtu” Czes∏awa Bugzela
celem kontroli. Natychmiast powsta∏y kuchnie: w Bazarze, muzeum, na policji,
w kawiarniach Kopliƒskiego i Goralskiego, zasilane stale zapasami ˝ywnoÊci, bo
˝o∏nierz walczy ch´tnie i z poÊwi´ceniem, ale winien byç od˝ywiany i otrzymywaç
cz´sto straw´ goràcà. Chmielewski posy∏a∏ tak˝e ˝ywnoÊç na Cytadel´, So∏acz,
do koszar, tak d∏ugo, a˝ wojska same sobie urzàdzi∏y kuchnie.

Wielce pomocne by∏y panie z Czerwonego Krzy˝a: Chachamowiczowa, Mi-
lewska, Pawlicka, Hirszbergowa, zaÊ panie Goralska i Kopliƒska ˝ywi∏y setki po-
wstaƒców, a Chmielewski stale do paƒ tych posy∏a∏ zg∏odnia∏ych i zmarzni´tych,
którzy z braku czasu do kuchni udawaç si´ nie mogli.
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Chmielewski od˝ywia∏ na dob´ oko∏o trzech tysi´cy ludzi przez blisko dwa
tygodnie. Po pierwszych dwóch dniach spi˝arnia by∏a pusta; dalsze dni op´-
dzano ofiarnoÊcià „wsi”, doprawdy szlachetnà i niewyczerpanà; przysy∏ano ca-
∏e wieprze i wo∏y, chleba moc, ziemniaki, jarzyny. [Alfons] Breza69, oficer
z Wi´ckowic, nie szcz´dzi∏ mienia; wszyscy okoliczni dziedzice, dzier˝awcy,
ziemianki przysy∏ali prowiant na wyÊcigi, za honor i zaszczyt sobie majàc te
ch´tne ofiary! Wpad∏ mi do r´ki list, który jako charakterystyczny podaj´ w ca-
∏oÊci:

„Po˝arów, 31 grudnia 1918.
Wczoraj dowiedzia∏am si´, ˝e ˝o∏nierze majà za ma∏o chleba. Mam przygoto-

wanych 400–500 bochenków na jutro, tj. Êrod´ 1-go, chodzi tylko o przewiezie-
nie ich. Kolejà niepodobne!! Naj∏atwiejszy sposób, byÊcie Panowie przys∏ali tu-
dotàd automobil. Prosz´ tylko nie zostawiç mnie z owym chlebem na koszu
i dajcie znaç, czy wi´cej w danym razie potrzeba?

Eliza Kurnatowska”70.
Organizacja by∏a sprawna i nic zgo∏a nie posz∏o na marne! W niedziel´ 29 grud-

nia ukaza∏a si´ na mieÊcie w dwóch j´zykach nast´pujàca odezwa:
„Wspó∏obywatele!

Po˝a∏owania godne wypadki dnia wczorajszego nie powinny si´ powtórzyç!
Zachowajcie spokój i ∏ad w interesie w∏asnego bezpieczeƒstwa. Odepchnijcie
ka˝dego, który dzia∏a prowokacyjnie wobec wspó∏obywateli. Nie zrywajcie
sztandarów! Usuƒcie dzieci z ulicy, unikajcie zbiegowisk! Jest obowiàzkiem naj-
Êwi´tszym zachowaç spokój i porzàdek!

Deutscher Volksrat Dr. Houtermans, Rada Ludowa m. Poznania, Dr. Meissner,
Karol Rzepecki, Im Namen des Soldatenrats Stanis∏aw Rybka, „Posener Neueste
Nachrichten Posener Tageblatt”, „Kurier Poznaƒski”, „Dziennik Poznaƒski”.

Odezw´ t´ spowodowa∏ redaktor [Georg] Wagner71, dobrze Êwiadomy tego, ˝e
Niemcy i ˚ydzi strzelali z mieszkaƒ prywatnych do Polaków. Istnia∏o zagro˝e-
nie ogólnego pogromu, tote˝ w∏adze i pisma polskie nie waha∏y si´ daç pod ode-
zwà swych podpisów.

Tymczasem z rana komendant [Julian] Lange, [Wincenty] Kulczyƒski, dziel-
ny jego zast´pca, i Teodor Bobowski z∏o˝yli wizyt´ prezydentowi policji von
Knesebeckowi72. Wzi´li mu klucze od biurka, zamkn´li drzwi do prywatnego
mieszkania i zakazali mu dalej sprawowaç urzàd. Naczelnicy Stra˝y Ludowej
zebrani rano wys∏ali deputacj´ do Rady Ludowej m. Poznania ˝àdajàcà, aby Ka-
rol Rzepecki objà∏ urzàd prezydenta policji. Rada Ludowa wniosek przyj´∏a,
a Komisariat poleci∏ jego wykonanie [Wojciechowi] Tràmpczyƒskiemu73 i drowi
[Witoldowi] Celichowskiemu74, którzy opanowali „Rejencj´”. Rzepecki i Lange
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zakwaterowali si´ zaraz na policji, nie wpuszczajàc do gmachu ˝adnego Niem-
ca. W dniu 2 stycznia Rzepecki urz´dowa∏ ju˝ od rana na policji, dobierajàc so-
bie zaufanych druhów do wspó∏pracy.

W Bazarze dzia∏a∏ „sàd doraêny”, którego cz∏onkami byli dr [Stanis∏aw] S∏aw-
ski75 (prezes) i ppor. [W∏adys∏aw] Zakrzewski76; wydawano szybko wyroki, które
wywo∏a∏y niezmierny postrach wÊród Niemców. Na zebraniu naczelników Stra-
˝y Ludowej, na którym by∏o obecnych oÊmiu cz∏onków POWZP, uchwalono:
1) wys∏aç za˝alenie na Komisariat, 2) ˝àdaç koszar dla Stra˝y Ludowej, 3) prze-
∏o˝yç g∏ównà kwater´ Stra˝y Ludowej, 4) ˝àdaç od Komisariatu samodzielnoÊci
policyjno-wojskowej, 5) usuni´cie v.d. Knesebecka, 6) mianowanie komisarzy ob-
wodowych policji Polaków, 7) wotum nieufnoÊci dla dra … [nazwisko pomini´te
przez autora], 8) ˝àdaç natychmiastowego tworzenia wojska, 9) wspólnych posie-
dzeƒ z komendà POWZP, 10) ˝àdaç natychmiastowego zaj´cia wojskowego ca∏e-
go Poznania, 11) do komisji pogrzebowej wybrano druhów [Tadeusza] Gerty-
cha77 (Stra˝ Ludowa) i [Mieczys∏awa] Andrzejewskiego78 (POWZP). Protokó∏
ten dowodzi, ˝e Stra˝ Ludowa i jej kierownicy pragn´li walki zbrojnej; wszelkie
inne twierdzenia sà mylne.

Tymczasem walka toczy si´ dalej. W∏adys∏aw Górny opanowa∏ koszary tere-
nu; pomagali w tym marynarz M. Niemojewski i Sylwester Gawrych z ludêmi
z Kórnika. Wkrótce przysz∏a wiadomoÊç, ˝e tor pod Zbàszyniem wysadzono dy-
namitem w powietrze; raportowa∏ o tym Jakubowski, któremu rzecz telefonowa∏
ks. [Feliks] Bocian79, otrzymawszy raport ze Zbàszynia.

Na dworcu Czes∏aw Przepierzyƒski zluzowa∏ Ró˝alskiego, dzielnie si´
sprawujàc; ze Ârody przywiód∏ posi∏ki ppor. [Alfred] Milewski80, który zdoby∏
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i obsadzi∏ zaraz za∏ogà g∏ównà poczt´ poznaƒskà. [Kazimierz] Cià˝yƒski81, 
[Tadeusz] Nowak82 i Bar∏óg, wachmistrz strzelców konnych, opanowali koszary
strzelców i ratowali konie, które z braku paszy poczyna∏y zdychaç. Komendan-
tem koszar tych zosta∏ Plewkiewicz, a znacznà cz´Êç koni uratowano. W arsena-
∏ach artyleryjskich przy ulicy Magazynowej wydawa∏ broƒ Ró˝alski. Powiaty po-
znaƒskie ruszy∏y si´ tak˝e, ofiarujàc swà pomoc. Andrzej Kopa, z zachodniego,
prosi o rozkazy dla 200 ludzi, których zgromadzi∏ i uzbroi∏. Z G∏uszyny proszà
o rozkazy ks. Rolewski, J. Foltyn, Fr. Stysiƒski, Fr. D∏uba∏a, M. Otlewicz i P. Zyg-
munt dla 200 ludzi zbrojnych. Ze wschodu, od Torunia, nadchodzi∏y ciàgle jesz-
cze pociàgi wojskowe wiozàce przybory i amunicj´, ale dworzec ju˝ by∏ opano-
wany i wszystko wpada∏o w r´ce nasze. A tymczasem uliczne utarczki nie ustajà,
przeciwnie, wieczorem wzmagajà si´! Nauczyciel Lange z synem, oficerem nie-
mieckim, strzelajà na zak∏ad szarytek, Boeck, nauczyciel, z domu Mroczkow-
skiego przy ulicy Raczyƒskiego strzela do przechodniów i patrolek, nauczyciel
Wenzel i syn jego przy ¸àkowej nr 4 strzelali z mieszkania; zabrano im karabi-
ny; przy Piekarach i Wysokiej strzelanina, przy Ogrodowej 18 na IV pi´trze wy-
∏awia druh Grzesiak karabin maszynowy.

MyÊlàc, ˝e redaktor hakatysta Ginschel pracuje w lokalach „Posener Zietung”
przy Êw. Marcinie 70, zdemolowano w po∏udnie cz´Êç utensyliów; Ginschel
i Cleinow agitowali tymczasem po koszarach, lecz gdy im by∏o za goràco, drap-
n´li z miasta po cichutku.

Komendant Maciaszek og∏osi∏ tymczasem „stan obl´˝enia”. ˚o∏nierze mieli
si´ udaç do koszar, cywilnym po godzinie 5 nie by∏o wolno wychodziç z domu;
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ulice opustosza∏y, jedynie silne patrole Stra˝y Ludowej i Stra˝y Bezpieczeƒstwa
kursowa∏y po mieÊcie.

Nauczyciel M∏okosiewicz z Dàbrowy donosi 29 grudnia, ˝e koloniÊci w Sobie-
sierni i Lusowie majà broƒ i r´czne granaty. Tych kolonistów kaza∏ rozbroiç Zyg-
munt Pluciƒski83 z Lusówka, a Ch∏apowski i Niemojewski z Bazaru wys∏ali po-
za tym w powiat druha Pyszczyƒskiego, który si´ z robotà uwinà∏ zgrabnie
i gruntownie.

Tego˝ dnia podda∏a si´ Cytadela. 1. kompania z 2. baonu Stra˝y Bezpieczeƒ-
stwa pod Hamerskim ruszy∏a w sile 68 ludzi z Zieliƒskim, mecenasem Kalinem,
Janem Pop∏awskim, Czes∏awem Lenartowiczem – od ulicy Po∏udniowej84 ku
rzeêni, którà obsadzi∏a, ruszajàc nast´pnie na Kernwerk. MieliÊmy przy tym
dwóch rannych. Niemców by∏o tam niewielu – poddali si´ g∏adko, widzàc, ˝e to
nie przelewki. Lecz za to atak tego dnia na koszary grenadierów si´ nie uda∏;
oÊmiu naszych wzi´to do niewoli, raniono 16. Atak ten wykona∏a 1. kompani
2. baonu rano o godzinie 7. Niemcy bronili si´ za˝arcie, trzeba by∏o odstàpiç
i czekaç lepszej okazji.

Tu nie mog´ pominàç bez∏adu, jaki panowa∏ w Bazarze, gdzie krzy˝owa∏y si´
ró˝ne polecenia. Ju˝ 28 grudnia o godzinie 5 po po∏udniu GoÊciniak z 30 ludê-
mi je˝yckiej Stra˝y Ludowej obsadzi∏ odwach w koszarach szóstaków, zabierajàc
jeden kulomiot i karabiny, ale nie poparty musia∏ si´ cofnàç. W niedziel´
29 grudnia o godzinie 2 po po∏udniu Lauffer obsadzi∏ ponownie cz´Êç koszar
szóstaków; ale wieczorem na rozkaz komendanta Maciaszka musia∏ zdobyte sta-
nowisko opuÊciç. Ale w koƒcu przysz∏a tak˝e kolej i na grenadierów, którzy jako
pierwsi byli powodem rozpocz´cia walki or´˝nej.

Uda∏o si´ natomiast z saperami na Wildzie. Komendant Maciaszek wo∏a Zyg-
munta Wiz´ i donosi mu, ˝e saperzy si´ chwiejà i stracili ochot´ do boju. Rozpo-
cz´to pertraktacje prowadzone przez Wiz´, który oficerów nastraszy∏. Do sape-
rów pojechali nast´pnie samochodem: Lange, Rybka i kapitan – Niemiec,
po cywilnemu ubrany. Po d∏ugich ceregielach poddali si´ Niemcy pod wp∏ywem
fortelów Rybki i stanowczej postawy Langego. 98 ludzi z∏o˝y∏o broƒ; wspania∏e
koszary dosta∏y si´ w nasze r´ce z wszelkimi zapasami. Obsadzili je Masadyƒski
i Wysocki z 2. kompanii Stra˝y Ludowej, a niebawem potem sformowa∏ w nich
Leitgeber pierwsze kadry polskich saperów.

Koszary 5. pu∏ku artylerii zajà∏ druh [Stefan] Sikuciƒski po wyjÊciu za∏ogi,
która dobrowolnie opuÊci∏a Poznaƒ. Z 15 tysi´cy Niemców, którzy w po∏owie
grudnia nale˝eli do za∏ogi, zosta∏a w koƒcu miesiàca po∏owa; po trzydniowej
walce pozosta∏o ich w formacjach wszystkich zaledwie dwa tysiàce. Nocà, we
dnie, kolejà, pieszo, wozem, konno zmyka∏ ka˝dy jak móg∏, byle nie wpaÊç nam
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w r´ce. Tchórzostwo i upadek ducha by∏y ogólne; tylko Êwie˝y rekrut pod kie-
rownictwem reakcyjnych oficerów trzyma∏ si´ jako tako z godnoÊcià.

Pu∏k 6. grenadierów von Kleista liczy∏, gdy wróci∏ z francuskiego frontu, w po-
czàtku grudnia pe∏ne trzy tysiàce ch∏opa85. Dnia 28 grudnia, po pierwszych wal-
kach i pora˝ce pu∏ku na policji, pozosta∏a z pu∏ku jedynie po∏owa, z której cià-
gle ludzie dezerterowali z obawy przed rzezià ze strony Polaków. Gdy wi´c
w poniedzia∏ek 30 grudnia po po∏udniu odbywa∏a si´ narada z cz∏onkami mini-
sterstwa w Berlinie [Eugenem] Ernstem i [Paulem] Goehre86 na ratuszu, do-
wódca pu∏ku Grussdorf nie móg∏ liczyç na swych ludzi i zajà∏ postaw´ pojed-
nawczà. Rada ˚o∏nierzy i Robotników pozosta∏a na drugim planie; zresztà mieli
w niej ju˝ wi´kszoÊç Polacy. Na pierwszy plan wysun´li si´: Komisariat, Prezy-
dium NRL i komendant si∏ polskich w osobach ks. Adamskiego, Korfantego, 
W. Seydy, dra Celichowskiego, Rzepeckiego i Maciaszka. Ministrowie berliƒscy
byli ∏agodni jak baranki, generalicja poznaƒska (Bock und Polach, Hahn,
Schimmelpfenig) spuÊcili z tonu; uznano w∏adz´ Maciaszka i mianowano go
komendantem miasta. Maciaszek zawar∏ ugod´ pisemnà i da∏ druhowi Wizie
rozkaz ewakuowania pu∏ku grenadierów. Pu∏k musia∏ pozostawiç karabiny ma-
szynowe (12), 67 skrzyƒ nabojów i 80 karabinów w koszarach. Raniutko eskor-
towa∏ szóstaków Cià˝yƒski z kilkunastoma polskimi kawalerzystami na dwo-
rzec, a dwie kompanie ∏azarskiej Stra˝y Ludowej pod Chudziakiem, H´çkà
i Józefem Trzeciakowskim pilnowa∏y z bliska grenadierów, aby poszli w porzàd-
ku na dworzec. Ale ˝al nam by∏o karabinów i amunicji z ràk si´ wymykajàcych.
Tote˝ 3. kompania Stra˝y Bezpieczeƒstwa zastàpi∏a Niemcom drog´ przy pierw-
szej stacji (Elsenmühle)87 i odebra∏a im nadmiar amunicji. Karabinów, niestety,
im nie odebrano i pojechali sobie przez Krzy˝ ku Szczecinowi. Tego˝ dnia pa-
d∏o Biedrusko, obóz sta∏y za∏ogi poznaƒskiej, po∏o˝ony 15 km na pó∏noc od Po-
znania, nad Wartà. Przeznaczone do ataku by∏y dwie kompanie Stra˝y Bezpie-
czeƒstwa pod Paluchem i Grodzkim, lecz wcale do tego nie dosz∏o, albowiem
sier˝. szt. Maƒczak, Skrzypczak i dr Zborowski, zabrawszy 23 ludzi i kulomiot,
uwin´li si´ tak szybko z robotà, idàc na bagnety stra˝y niemieckich, ˝e Niemcy
si´ poddali, a kompanie nasze nie mia∏y ju˝ okazji do walki.

Radosna nowina o˝ywi∏a nasze umys∏y, albowiem w ten poniedzia∏ek plut.
Bartosz z 3. kompanii Stra˝y Bezpieczeƒstwa zatrzyma∏ w Luboniu na dworcu
pociàg, w którym skonfiskowano 6 armat 15-centymetrowych i 15 wagonów mà-
ki! Nasza artyleria zacz´∏a si´ pomna˝aç.

Tymczasem Przyjemski, wziàwszy 16 ludzi, uderzy∏ na nowe koszary trenów,
gdzie by∏y dwa szwadrony niemieckich „taborytów”, którzy oddali koszary, ko-
nie, zapasy w panicznym strachu, a sami drapn´li do swego Vaterlandu.
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Zebranie kierowników Stra˝y Ludowej, na którym po raz ostatni przewodni-
czy∏ Karol Rzepecki, odby∏o si´ znowu w obecnoÊci goÊci z POWZP. […]

Na zebraniu tym zapad∏y w najwi´kszej zgodzie uchwa∏y zasadnicze:
1. Mianowaç zaraz dziewi´ciu komisarzy policji, 2. Wziàç choçby or´˝em ko-

szary szóstaków, 3. Zdobyç ¸awic´ – wojskiem (POWZP), 4. Zwo∏aç apel ca∏ej
Stra˝y Ludowej do koszar szóstaków na 1 I 1919.

Na tym˝e posiedzeniu przedstawiono kapitana Stanis∏awa Taczaka jako
g∏ównodowodzàcego wszystkich si∏ polskich oraz Andrzejewskiego jako naczel-
nika POWZP i Bronis∏awa Sikorskiego – jego zast´pc´. Grodzki i Wierzejewski
tworzyli sztab POWZP, która liczy∏a wedle raportu 9. kompanii 1650 ludzi.
Przyj´to komunikat, ˝e dnia tego uwolniono z wi´zieƒ wszystkich tam zatrzy-
manych (126), lecz nie podano, kto da∏ do tego rozkaz. Dalej skonstatowano, 
˝e Stra˝ Ludowa ma siedem stra˝nic, oko∏o 15 naczelników kompanii i dwa ty-
siàce karabinów w swym r´ku.

Wieczorem odby∏o si´ w Bazarze zebranie zwo∏ane z inicjatywy Komisariatu.
Obecni byli: Korfanty, Paluch, Hulewicz; chodzi∏o o wybór komendanta miasta.
Kandydatem, uznanym ju˝ przez Niemców na ratuszu, by∏ por. Maciaszek. 
Nolens volens88 zgodzono si´ na ten wybór, choç por. M. wielu ludzi gorliwych
i dzielnych zrazi∏ sobie w pierwszych dniach walki przez swà porywczoÊç z jed-
nej, a brak stanowczoÊci w dzia∏aniu i ÊwiadomoÊci celu z drugiej strony.
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Tymczasem zast´pca por. Maciaszka, St. Rybka, który zachorowa∏ z nadmia-
ru roboty dnia 5 stycznia, pos∏a∏ 30 grudnia posi∏ki do Gniezna z rozkazem wy-
rzucenia Niemców za wszelkà cen´. M. Paluch chcia∏ ju˝ tego wieczora wziàç
¸awic´, lecz kompanie Stra˝y Bezpieczeƒstwa by∏y pom´czone i nie mia∏y ko-
niecznych ku temu kompletów. Uchwalono, ˝e nale˝y zabraç si´ do rzetelnej ro-
boty – podano komunikaty do pism (Zygmunt i Jan Marwegowie89, [Tadeusz]
Powidzki90 czynili to dotàd na w∏asnà r´k´), uporzàdkowano spraw´ jeƒców ofi-
cerów w Bazarze (Adam Ch∏apowski), s∏u˝b´ sanitarnà (dr Nowakowski 
i dr Kolszewski), tworzàc pogotowie w Bazarze. Do gazet, które ju˝ pisa∏y o „Ju-
denpogrom”, pos∏ano sprostowania. Wszyscy zabrali si´ z nowym zapa∏em
do pracy. Komisariat zaÊ pertraktowa∏ z gen. J. Dowborem-MuÊnickim w spra-
wie naczelnego dowództwa.

Dnia 31 grudnia, we wtorek, Rada Ludowa miasta Poznania mianowa∏a Ka-
rola Rzepeckiego tymczasowym prezydentem policji, a ten˝e wyznaczy∏ natych-
miast oÊmiu komisarzy obwodowych, Polaków. Byli nimi: Wac∏aw Thiel, 
dr Adam Loga, Edmund Cynka, Micha∏ Bàczkowski, Kazimierz Barwicki, Ni-
kodem Cierniak, Kazimierz Siemiàtkowski, Antoni Jab∏oƒski. Ka˝dy z siedmiu
naczelników dzielnicowych Stra˝y Ludowej mia∏ wybraç ze swych ludzi po
25 cz∏onków (soko∏ów!), co da∏o 175 wachmistrzów policyjnych, owianych do-
brym duchem i podzielonych na rewiry na sali Zielonej Kawiarni przy ulicy
Wroc∏awskiej.

Nowy Rok rozpocz´liÊmy we wzgl´dnym spokoju. Dnia 2 stycznia przypro-
wadzono do prezydium policji w po∏udnie Blankertza, który by∏ g∏ównà spr´˝y-
nà prowokacji szóstaków, a po ukoƒczeniu walk ulicznych ukrywa∏ si´ na mie-
Êcie. Przydyba∏ go w tramwaju druh Lauffer, komendant Stra˝y Ludowej
dzielnicy je˝yckiej. Prezydent policji kaza∏ go aresztowaç, a po spo˝yciu obiadu
odstawiç jako oficera do komendy miasta. Pod wieczór prowadzony do wi´zie-
nia Grolmana Blankertz chcia∏ zbiec, lecz ugodzony kulà pad∏ nie˝ywy.

Dnia 3 stycznia 1919 r. wzi´liÊmy koszary artylerii na So∏aczu bez krwi rozle-
wu, bo Niemcy biç si´ nie chcieli. W tym dniu alarmowano dwukrotnie stra˝e
na dworcu, którymi wówczas dowodzi∏ Edmund Grzeszkowiak.

W nocy z 5 na 6 stycznia przypuszczono wreszcie atak na ostatnià placówk´
niemieckà, to jest na stacj´ lotniczà w ¸awicy. Na stacji by∏o ogó∏em oko∏o
170 ludzi, z których po∏owa by∏a oficerami lub lotnikami. Odci´ci od miasta sku-
pywali oni sobie ˝ywnoÊç w Krzy˝ownikach i wsiach okolicznych, ale cz´sto
myszkowali w przebraniu po mieÊcie, gdzie ich te˝ czasem chwytano. Nocà da-
wali znaki rakietami Êwietlnymi, a z miasta Niemcy im odpowiadali z okien wy-
soko po∏o˝onych mieszkaƒ. Nocami jeêdzili samochodami po ˝ywnoÊç; odwie-
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dzali ich lotnicy z Frankfurtu nad Odrà i przywozili im wiadomoÊci ze Êwiata.
Komendantem by∏ Wimmer – oficer, zast´pcà jego lotnik Schlichter. Ludwik
Nowak, z Trzebawia rodem, cz∏onek ∏azarskiej Stra˝y Ludowej, raportowa∏, ˝e
w „domu plantacji” na stacji lotniczej znajdujà si´ kulomioty i ˝e lotnicy ciàgle
fruwajà do Frankfurtu. Na wie˝y g∏ównego budynku dowodzi∏ w dniu nocnego
ataku kapral Schmidt, kierujàcy te˝ kulomiotem. Dwóch Polaków tam˝e b´dà-
cych zdawa∏o nam szczegó∏owe raporty. W wyprawie wzi´∏y udzia∏: 3. kompania
z 1. baonu Bronis∏awa Pinieckiego pod Hamerskim, 2. kompania pod Bry-
chem, 4. kompania, rozdzielona plutonami mi´dzy poprzednie, kilkunastu
jeêdêców pod Cià˝yƒskim, dwie armaty pod Nie˝ychowskim; mieliÊmy kilka
ci´˝kich i lekkich kulomiotów. Towarzyszy∏o wyprawie wielu ochotników 
z POWZP, mi´dzy nimi: M. Paluch, ¸´gowski, Jakubowski, Z. Wiza, Kalinow-
ski, Andrzejewski, Krause; z SL – Pyszczyƒski, dalej St. Nogaj, lotnik Piniecki
i inni. Ca∏à wyprawà dowodzi∏ M. Paluch. Wyruszono o godzinie 2 w nocy, lecz
zrobi∏o si´ rano, zanim ustawiono si´ w prawid∏owà tyralierk´. Niemcy czuwali
i oÊwietlali teren; szed∏ ogieƒ gwa∏towny, mieliÊmy dwóch zabitych, oko∏o tuzi-
na rannych, mi´dzy nimi Stefana Walczaka91. Gdy dwa strza∏y armatnie nad-
szarpn´∏y mury budynku g∏ównego, gdy na wie˝y za∏oga usn´∏a na wieki
pod granatem r´cznym St. Nogaja, Niemcy poddali si´; pi´ciu jeêdêców Cià˝yƒ-
skiego wpad∏o galopem do Êrodka, tyralierzy nasi nadbiegli i otoczyli zniech´co-
nych do walki lotników; 170 jeƒców odprowadzono do koszar w mieÊcie, skàd
potem ich odwieziono do Szczypiorna. Komendantem stacji lotniczej zosta∏ na-
tychmiast kapitan Andrzej Kopa, póêniej lotnik [Wiktor] Pniewski.

Wy˝ywienie naszego wojska nie by∏o ∏atwe. Ówczesny oficer prowiantowy
Kazimierz Chaber92, dzisiaj major, wystàpi∏ w poczàtku grudnia z wojska 
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niemieckiego, aby si´ sprawie naszej zupe∏nie poÊwi´ciç. Jego pracy niezmordo-
wanej, zabiegom i umiej´tnoÊci zawdzi´cza wojsko, ˝e mia∏o ˝ywnoÊci pod do-
statkiem. Wstrzymano wysy∏k´ zapasów do Niemiec. […] ˚o∏nierz nie wiedzia∏,
co to g∏ód, mia∏ wszystkiego w bród, szed∏ w pole wypocz´ty, nakarmiony, odzia-
ny dostatnio, a ranni po lazaretach i chorzy szybko przychodzili do zdrowia.

Niespo˝yte zas∏ugi po∏o˝y∏ ppor. [Stanis∏aw] Jóêwiak, kierownik stacji iskro-
wej i telegraficznej na Cytadeli, zaprzysi´˝ony w POWZP, który zbiera∏ fortela-
mi broƒ z zak∏adów i przechowywa∏ jà w mieszkaniach swych krewnych. Zosta∏
on wys∏any wraz z Bila˝ewskim przez Rad´ ˚o∏nierzy i Robotników do stacji,
przy której pracowa∏o 34 Niemców wysy∏ajàcych alarmujàce, szkodzàce nam
wiadomoÊci do Berlina. Jóêwiak z Bila˝ewskim opanowali stacj´ kompletnie.
Poprzednio atoli nara˝eni byli wraz z Wadzyƒskim i Langnerem na proces
o zdrad´ stanu i straszne szykany za przechwytywanie i usuwanie depesz nie-
mieckich oraz wysy∏k´ depesz polskich do Pary˝a. […]

Odebrano Niemcom zupe∏nie nieuszkodzonà stacj´ o wartoÊci 2 miliona ma-
rek, tajne dokumenty, rysunki, klucze i 1700 marek w gotówce. Stacja by∏a wa˝-
nym Êrodkiem komunikacyjnym, obarczona pracà ponad si∏y a˝ do kwietnia.

[…] Na poczcie poznaƒskiej dokona∏ wa˝kich czynów Kazimierz Krenz.
Jako fachowcowi powierzono mu 29 grudnia kontrol´ technicznà telefonów i te-
legrafów. Trzeba by∏o sumiennie pilnowaç, bo Niemcy depeszowali i telefono-
wali do Frankfurtu nad Odrà, do Berlina, a Niemki szpiegowa∏y. Niemki telefo-
nistki opanowa∏ Krenz groêbà sàdu wojennego! Wielkie us∏ugi odda∏ Krenz
w czasie pobytu niemieckiej komisji pokojowej obradujàcej w Poznaniu, o czym
wiedzà gen. Dowbor-MuÊnicki i panowie komisarze NRL. Rzecz za Êwie˝a; nie
mo˝na jej tu opisaç! Pan K. Krenz przys∏u˝y∏ si´ znamienicie wówczas Ojczyê-
nie i zas∏u˝y∏ sobie na wieniec obywatelski; przyjdzie czas, gdy jego czyny ujaw-
ni historia.

W centrali telefonicznej w gubernatorstwie dokonywa∏ cudów por. Bronis∏aw
Materné. Zaprzysi´˝ony przez Ireneusza Wierzejewskiego do POWZP, jako de-
zerter pruski bawi∏ w paêdzierniku w Berlinie i zachowywa∏ kontakt z Pozna-
niem. Przez Materné znaliÊmy wszelkie plany i zamiary Niemców oraz ich si∏y
militarne na miejscu. Gdy Twachtmann przywo∏a∏ dwie kompanie marynarzy
z Berlina, Materné wstrzyma∏ transport pod pretekstem, ˝e kolej jest podmino-
wana. Dnia 13 listopada zosta∏ aresztowany jako Adolf Dolata, bo dzia∏a∏
pod pseudonimem. Jednak szybko uciek∏, a nast´pnie z przyprawionà brodà
i wàsami wróci∏ do gubernatorstwa. Zostawszy kierownikiem telegrafu, Materné
kontrolowa∏ wszelkie rozkazy z Berlina i na tym stanowisku po∏o˝y∏ wielkie za-
s∏ugi; moc depesz posz∏a w ogieƒ. Berlin si´ wÊcieka∏, ale ˝ywnoÊci, o którà pro-
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si∏, nie dosta∏; magazyny by∏y nasze. Na poczcie pomaga∏ redaktor Micha∏ Ma-
jerski i starzy urz´dnicy Polacy.

Podobnà rol´ jak Materné odegra∏ Teodor Bobowski, adiutant Langego i ∏àcznik
przy por. Sikorskim. Przebrawszy si´ w mundur z czerwonà opaskà, wkrad∏ si´
w zaufanie RRi˚, uzyska∏ plenipotencj´ do sekcji umundurowania i wydoby∏
stamtàd za milion marek mundurów i wyposa˝enia dla POW i SL. Bobowski by∏
naszym „oczkiem” w gmachu policji, donosi∏ nam o wszystkim. W nocy z 15 na 16
grudnia bra∏ udzia∏ w napadzie na Generalnà Komend´, gdzie zdobyto tajne akta
„Neuformationen der Armee” przy pomocy druhów: Pyszczyƒskiego, Jahnsa,
Niemojewskiego i Górnego. Akta wys∏a∏ dr St. Krzy˝ankiewicz do Ministerstwa
Wojny w Warszawie.

Dzieƒ 6 stycznia – Trzech Króli – przyniós∏ Poznaniowi zakoƒczenie walk
zbrojnych z najeêdêcà. Stolica Wielkopolski odetchn´∏a swobodnie, a chocia˝
zmora koncentrycznego ataku na Wielkopolsk´ d∏ugo nas jeszcze m´czy∏a, to
z drugiej strony motywowa∏a nas do tym pr´dszego zbrojenia si´ celem obrony
kresów. Stra˝ Ludowa powiatów kresowych by∏a ostojà dla tworzàcych si´ wojsk.
W koƒcu maja 1919 r. mieliÊmy oko∏o 70 tysi´cy ludzi pod bronià! Oddanie ich
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pod dowództwo Naczelnika Paƒstwa (25 V 1919 r.) gwarantowa∏o nam pomoc
rodaków w razie ataku Niemców.

Tego dnia (6 I) zgromadzono do apelu na podwórzu koszar przesz∏o cztery ty-
siàce ludzi. W myÊl uchwalonej 2 stycznia 1919 r. rekrutacji wy∏oniono z szere-
gów SL oko∏o 1300 ludzi w wieku od 20 do 26 lat, by ich przekazaç Komendzie
Obwodowej w celu wcielenia w karne szeregi wojskowe. Nie by∏o najmniejszej
opozycji; wszyscy z ochotà po przemówieniu Rzepeckiego poszli w szeregi oj-
czyste.

Dnia 7 stycznia Bronis∏aw Âniegocki przed∏o˝y∏ projekty regulaminu i dalszej
rozbudowy Stra˝y Ludowej, które przyj´to. Tego dnia siedmiu Niemców rzuci-
∏o si´ w kazamatach Cytadeli, mi´dzy nimi dziedzic Haza-Radlitz z Lewic,
na stra˝ polskà, chcàc uwolniç siebie i oko∏o 30 jeƒców, odgrodzonych drewnia-
nà zaporà od napastników. Siódemka ta pad∏a trupem pod bagnetami i kolbami
stra˝y, którà w procesie sàdowym uwolniono od winy. Detonacje na dworcu wy-
wo∏a∏y tego˝ wieczora ogólny alarm. Kilka tysi´cy uzbrojonych stawi∏o si´ w cià-
gu kilkunastu minut na dworcu, myÊlàc, ˝e to napad Niemców na Poznaƒ.
Na szcz´Êcie by∏ to alarm fa∏szywy, który pouczy∏ komendantów, ˝e odtàd lepiej
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nale˝y trzymaç w garÊci swych ludzi, bo inaczej mo˝na ∏atwo si´ staç bez∏adnà
trzodà zamiast karnym i bitnym wojskiem.

Dnia 8 stycznia pani Szymczakowa, b´dàca robotnicà na Cytadeli, wykry∏a
spisek tamtejszych urz´dników Niemców, którzy zamierzali wysadziç ten obiekt
w powietrze. Nowy prezydent policji Rzepecki z por. Sikorskim spowodowali
aresztowanie winnych i skazanie póêniej na wi´zienie. Tego˝ dnia zwini´to
wreszcie kwater´ i posterunki w Bazarze. Komisja Kolonizacyjna chcia∏a wy-
wieêç kolejà swoje akta. Ich wywóz wstrzyma∏ z polecenia Korfantego ppor.
Stanis∏aw Rybka i akta wróci∏y na swe miejsce. Dnia 10 stycznia 1919 r. referuje
J. Lange o rozmowie swej z nowym naczelnym wodzem, gen. J. Dowborem-Mu-
Ênickim, który lada dzieƒ wróci z Warszawy, aby objàç komend´. Dnia 11 stycz-
nia Rzepecki sk∏ada urzàd organizatora Stra˝y Ludowej na r´ce Józefa Tuchol-
skiego. Rzepecki wydobywa przez tajnego agenta w Niemczech wa˝ny rozkaz
wojskowy i wysy∏a go przez kapitana A. Seyd´ w trzech tysiàcach egzemplarzy
do wszystkich w∏adz i forpoczt wojskowych oraz do urz´dów pocztowych. Rów-
noczeÊnie organizuje policj´, instalujàc dziewi´ciu komisarzy i 240 wachmi-
strzów Polaków, przewa˝nie z poznaƒskich gniazd sokolich. Broƒ da∏a policji
Stra˝ Ludowa. Dnia 14 stycznia uchwala Stra˝ Ludowa organizacj´ regularnych
batalionów milicji poznaƒskiej. Rozpoczyna jà A. Wysocki z batalionem na Wil-
dzie. Kwater´ SL przenoszà do hotelu Royal. Dnia 16 stycznia dowództwo g∏ów-
ne obejmuje po Taczaku gen. J. Dowbor-MuÊnicki. Szefem sztabu pozostaje na-
dal pp∏k [Julian] Stachiewicz. Wielkopolska wkracza w nowy okres rozwoju!
„Skarb i wojsko” stajà si´ postulatami pierwszego rz´du.

PRZYPISY

1 Prezentowane fragmenty pochodzà z opracowania autora, które wyda∏ w 1919 r. w∏asnym na-

k∏adem pod tym samym tytu∏em.
2 Karol Rzepecki, ur. 21 VI 1863 r. w Poznaniu, w rodzinie ksi´garza i wydawcy Ludwika oraz Ro-

many z Gexów. W 1885 r. ukoƒczy∏ gimnazjum realne i podjà∏ prac´ zawodowà w firmach handlo-

wych. W roku 1894 objà∏ po ojcu wydawnictwo i ksi´garni´. W 1913 r. uruchomi∏ Wielkopolskà

Ksi´garni´ Nak∏adczà przy ul. Piekary 7, która przetrwa∏a do 1929 r. Wyda∏ w niej ok. 4 tys. ksià-

˝ek, g∏ównie pisarzy i historyków polskich. Prowadzi∏ aktywnà dzia∏alnoÊç patriotycznà i politycz-

nà, za co wielokrotnie stawa∏ przed sàdami niemieckimi. Od 1894 r. cz∏onek, potem prezes okr´gu

poznaƒskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó∏”. W latach 1909–19 cz∏onek Zarzàdu G∏ów-

nego Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego w zaborze pruskim. Publikowa∏ liczne artyku∏y

na ∏amach poznaƒskich gazet. W latach 1898–1907 wchodzi∏ w sk∏ad centralnej komisji wyborczej
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na Rzesz´ niemieckà. Jesienià 1914 r. nale˝a∏ do Tajnej Organizacji Niepodleg∏oÊciowej, liczàc 

na szybkie opanowanie Wielkopolski przez wojska rosyjskie. Od 1916 r. dzia∏acz Centralnego Ko-

mitetu Obywatelskiego, który w XI 1918 r. przekszta∏ci∏ si´ w Naczelnà Rad´ Ludowà. Organizo-

wa∏ wybory do Sejmu Dzielnicowego oraz bra∏ w nim czynny udzia∏. Organizator Stra˝y Ludowej,

kierowa∏ jej kompaniami w Poznaniu. Po usuni´ciu niemieckich w∏adz policyjnych zosta∏ pierw-

szym prezydentem policji na miasto Poznaƒ. Obarczony odpowiedzialnoÊcià za st∏umienie mani-

festacji kolejarzy w kwietniu 1920 r., musia∏ podaç si´ do dymisji. W latach 1922–27 pose∏ Stronnic-

twa Narodowego na Sejm z okr´gu szamotulskiego. RównoczeÊnie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç

wydawniczà. W 1919 r. wyda∏ opracowany przez siebie pierwszy zarys historii Powstania Wielko-

polskiego (Powstanie grudniowe w Wielkopolsce), który w 1924 r. rozbudowa∏ i wyda∏ ponownie ja-

ko Oswobodzenie Poznania. Zm. 14 XII 1931 r. w Poznaniu i spoczà∏ na cmentarzu Êwi´tomarciƒ-

skim. W czasie wojny grób przeniesiono na cmentarz przy ul. Samotnej, a póêniej na cmentarz

górczyƒski. ˚onaty z Marià Nowickà, mia∏ troje dzieci: Zbigniewa, Bo˝en´ i Urszul´. 
3 Chodzi o Sejm Dzielnicowy, który odby∏ si´ w Poznaniu 3–5 XII 1918 r.
4 Chodzi o Polskà Organizacj´ Wojskowà Zaboru Pruskiego. 
5 Boles∏aw Krysiewicz, ur. 11 IX 1862 r. w Czarnkowie. W 1887 r. ukoƒczy∏ studia medyczne 

w Lipsku, podejmujàc prac´ w Szpitalu Przemienienia Paƒskiego. Od 1907 r. naczelny lekarz

Szpitala Dzieci´cego Êw. Józefa. Bardzo aktywny w ˝yciu spo∏eczno-politycznym Wielkopol-

ski. W 1919 r. w imieniu NRL prowadzi∏ rozmowy z rzàdem Moraczewskiego. Do 1925 r. pe∏-

ni∏ funkcj´ prezesa zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku Ludowo-Narodowego w Poznaniu. 

Zm. w Poznaniu 13 XI 1932 r. i spoczywa na Cmentarzu Zas∏u˝onych na Wzgórzu Êw. Woj-

ciecha.
6 Julian Lange (1873–1954), in˝ynier mechanik, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, pu∏kownik. 

Do 1910 r. w Berlinie, gdzie by∏ naczelnikiem Okr´gu V „Soko∏a”. Kierownik jednej z fabryk

H. Cegielski Poznaƒ. Od XI 1919 r. naczelny komendant Stra˝y Ludowej na Poznaƒskie i Po-

morze Gdaƒskie, potem inspektor Obrony Krajowej. Zaanga˝owany w sprawy górnoÊlàskie.

Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Zm. w Puszczykowie i tam zosta∏ pochowany.
7 Stanis∏aw Grodzki, oficer rezerwy armii niemieckiej. Od 14 XI 1918 r. dowódca kompanii

Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa z∏o˝onej z peowiaków i by∏ych ˝o∏nierzy armii niemieckiej. 
8 Edmund Krause (Krauze) (1879–1919), przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego dowód-

ca 2. kompanii Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa. Bra∏ udzia∏ w zajmowaniu obiektów koszaro-

wych w pierwszych dniach powstania. W lutym 1919 r. na froncie zachodnim. Ci´˝ko ranny 

w walce pod Nowà Wsià, odebra∏ sobie ˝ycie. Osieroci∏ ˝on´ i dwoje dzieci. 
9 Czes∏aw Meissner (1879–1950), lekarz, dzia∏acz polityczny i niepodleg∏oÊciowy w Poznaniu. 

Z ramienia Naczelnej Rady Ludowej odpowiedzialny za sprawy bezpieczeƒstwa. Pose∏ na

Sejm Ustawodawczy i senator z ramienia Stronnictwa Narodowego. W czasie II wojny Êwia-

towej we Francji i Wielkiej Brytanii. W 1946 r. powróci∏ do Poznania. ˚onaty z Halinà Luto-

s∏awskà, z którà mia∏ pi´cioro dzieci. Pochowany na cmentarzu so∏ackim.
10 Celestyn Rydlewski (1875–1940), lekarz. Od lat gimnazjalnych zwiàzany z dzia∏alnoÊcià nie-

podleg∏oÊciowà. Od 1910 r. cz∏onek Rady G∏ównej Ligi Narodowej. Od XI 1918 r. przewodni-
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czàcy Komitetu Wykonawczego Rady Robotników i ˚o∏nierzy w Poznaniu. Delegat Naczelnej

Rady Ludowej na konferencji pokojowej w Pary˝u. Dzia∏a∏ w Stronnictwie Narodowym. 

W X 1939 r. osadzony przez Niemców w forcie VII i rozstrzelany 13 I 1940 r.
11 Jarogniew Drw´ski (1873–1919), prawnik, dzia∏acz narodowy i kulturalny. W latach 1905–14

prezes Zwiàzku Kó∏ Âpiewaczych. W XI 1918 r. zosta∏ pierwszym polskim nadburmistrzem

(prezydentem) Poznania. Pod jego kierownictwem dokonano spolszczenia administracji miej-

skiej. By∏ projektodawcà targów krajowych, doprowadzi∏ do za∏o˝enia Zwiàzku Miast Pol-

skich, do przej´cia przez miasto Opery, Teatru Polskiego i Biblioteki Raczyƒskich. Zm. przed-

wczeÊnie w Poznaniu, pochowany na Cmentarzu Zas∏u˝onych na Wzgórzu Êw. Wojciecha.

˚onaty z Izabelà Amrogowicz, z którà mia∏ trzech synów.
12 W∏adys∏aw Seyda (1863–1939), prawnik, polityk. Cz∏onek Ligi Narodowej i jeden z przywód-

ców Narodowej Demokracji w zaborze pruskim. Wspó∏dzia∏a∏ z Komitetem Narodowym Pol-

skim w Pary˝u, komisarz Naczelnej Rady Ludowej, póêniej minister b. dzielnicy pruskiej 

(16 VIII 1919–3 VII 1920). W latach 1924–29 I Prezes Sàdu Najwy˝szego RP.
13 Józef Tucholski (1874–?), ksi´garz, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Aktywny dzia∏acz „Soko∏a”. 

W czasie Powstania Wielkopolskiego szef Wydzia∏u Administracyjnego Stra˝y Ludowej, póê-

niej Obrony Krajowej. W okresie mi´dzywojennym prezes okr´gu II „Soko∏a”.
14 Blankertz, funkcjonariusz policji pruskiej w Poznaniu.
15 W∏aÊciwie Hieronim Grzeszkowiak (1882–1945), in˝ynier, kupiec, jeden z organizatorów po-

wstania. Delegat POWZP i RRi˚ do komendy miasta. Sprawowa∏ kontrol´ nad garnizonem

niemieckim w Poznaniu. Oficer rezerwy ∏àcznoÊci.
16 Ul. Wiktorii – obecnie ul. Gwarna.
17 Ul. Berliƒska – obecnie ul. 27 Grudnia.
18 Franciszek Masadyƒski (1885–1956), mistrz zduƒski, organizator Stra˝y Ludowej na Wildzie,

dowódca kompanii Obrony Krajowej, cz∏onek „Soko∏a”, bractwa kurkowego i stowarzyszeƒ

kombatanckich.
19 Antoni Wysocki (1884–1939?), drukarz, wspó∏organizator wielkopolskiego skautingu, aktyw-

ny dzia∏acz „Soko∏a”. Bra∏ udzia∏ w opanowaniu Poznania na czele kompanii wildeckiej Stra-

˝y Ludowej. Póêniej jako dowódca batalionu uczestnik powstaƒ Êlàskich. W∏aÊciciel domu

handlowego przy ul. D∏ugiej.
20 Jan Wac∏aw Ch∏apowski (1863–1919), ziemianin, dzia∏acz gospodarczy, major WP. W czasie

powstania komendant Bazaru. Szef Urz´du Wojskowego Naczelnej Rady Ludowej. Pierwszy

polski prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
21 Daniel K´szycki (1883–1936), ziemianin, dyplomata, dzia∏acz spo∏eczny. W czasie powstania

szef biura ∏àcznoÊci Komisariatu NRL z Misjà Mi´dzysojuszniczà genera∏a J. Noulensa. W la-

tach 20. w s∏u˝bie dyplomatycznej. Jego wspomnienia z lat 1918/19 zosta∏y wydane w r. 1932 

i 2005.
22 Józef Pyszczyƒski, dowódca oddzia∏u Stra˝y Ludowej.
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23 Julian Maciejewski (1884–1939?), kupiec, dzia∏acz „Soko∏a”, organizator Stra˝y Ludowej, do-

wódca odwachu na Starym Rynku w Poznaniu, póêniej dowódca batalionu Obrony Krajowej.

W okresie mi´dzywojennym naczelnik zak∏adów karnych w Grudziàdzu i Poznaniu.
24 Depot (franc.) – sk∏ad, magazyn.
25 Ul. Nowa – obecnie ul. I. Paderewskiego.
26 Ul. Fryderykowska – obecnie ul. 23 Lutego.
27 Ul. Teatralna – obecnie ul. 3 Maja.
28 Tadeusz Zygmunt Przyjemski (1896–1944), kapitan WP. Ochotniczo wstàpi∏ do oddzia∏ów po-

wstaƒczych w Poznaniu. Dowódca kompanii garnizonowej w Grodzisku Wielkopolskim.
29 Bronis∏aw Sikorski, ps. „Cietrzew” (1885–1937), pu∏kownik WP, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy.

W X–XI 1918 r. szef Wydzia∏u Wojskowego Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Organi-

zator regularnych jednostek wojskowych. Dowódca grupy „Po∏udnie” w II powstaniu Êlàskim,

dowódca 58. pu∏ku piechoty. Od 1928 r. w stanie spoczynku.
30 Schimmelpfening, genera∏ leutnant, szef sztabu V Okr´gu w Poznaniu. Starszy wiekiem ofi-

cer, który w XI–XII 1918 r. nie przejawia∏ wi´kszej aktywnoÊci politycznej i wojskowej.
31 Stefan Witkowski (1897–1953), ogrodnik, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, dowódca kompanii SSiB.
32 Ul. Rycerska – obecnie ul. Franciszka Ratajczaka.
33 W∏adys∏aw Metler (1889–1919), artylerzysta, dowódca baterii. Poleg∏ 1 II 1919 r. pod Rynarze-

wem, zak∏uty bagnetami.
34 Mieczys∏aw Grzybkowski, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, organizator Rady ˚o∏nierskiej w od-

dziale technicznym V Korpusu Armii, cz∏onek Rady Jedenastu i POWZP.
35 Leon B∏aszak, cz∏onek Rady Jedenastu POWZP.
36 Franciszek Budzyƒski (1875–1958), in˝ynier architekt, dzia∏acz sportowy, pami´tnikarz.

Wieloletni radny miasta Poznania. W dniu 28 XII 1918 r. kierowa∏ aresztowaniem do-

wództwa V Korpusu Armii.
37 Emilian Materné, cz∏onek POWZP, bliski wspó∏pracownik Stanis∏awa Rybki.
38 Józef Kurczewski, zbrojmistrz arsena∏u przy ul. Wielkie Garbary.
39 Seweryn Rutkowski, dzia∏acz „Soko∏a”, dowódca kompanii Stra˝y Ludowej.
40 Adam Ch∏apowski (1881–1937), adwokat w Poznaniu. Jeden z czterech Ch∏apowskich znajdu-

jàcych si´ 27 XII 1918 r. w Bazarze. Zajmowa∏ si´ jeƒcami niemieckimi.
41 Edmund Niemojewski, cz∏onek POWZP, uczestnik przeprowadzonej 15 XII 1918 r. akcji wy-

niesienia akt specjalnych ze sztabu V Korpusu Armii.
42 Zbigniew Ostroróg-Gorzeƒski (1869–1926), ziemianin, major kawalerii WP, organizator od-

dzia∏ów powstaƒczych w powiecie jarociƒskim.
43 Stanis∏aw Krystkowiak, cz∏onek „Soko∏a”, cz∏onek komendy Stra˝y Ludowej w Poznaniu.
44 Kazimierz Zenkteler (1884–1955), dowódca frontu zachodniego powstania, podpu∏kownik

WP, cz∏onek POWZP. W poczàtkach powstania porucznik rezerwy, organizator oddzia∏ów po-

wstaƒczych w powiecie grodziskim.
45 Henryk Beychler, skaut i cz∏onek Rady Jedenastu POWZP, zwolennik wybuchu powstania 

w XI 1918 r.
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46 Stefan Ró˝alski, dowódca kompanii SSiB w koszarach Nordring przy ul. Pó∏nocnej.
47 Maksymilian Koz∏owski, skaut, dezerter, cz∏onek Rady Jedenastu POWZP.
48 Franciszek Lauffer, naczelnik gniazda „Soko∏a” Poznaƒ Je˝yce, organizator i komendant Stra-

˝y Ludowej w tej dzielnicy.
49 Antoni Jahns (1883–1960), cz∏onek „Soko∏a” i przodownik gimnastyki, dowódca kompanii

Stra˝y Ludowej zorganizowanej na poznaƒskim Chwaliszewie, dowódca 5. baonu Obrony

Krajowej.
50 Fritz Bock und Polach, genera∏- porucznik, dowódca V Korpusu Armii w Poznaniu.
51 Hans Eisenhart-Rothe, naczelny prezes prowincji poznaƒskiej.
52 Friedrich Max Kirchstein (1877–1933), prezes regencji poznaƒskiej.
53 Georg Ernst Wilms, nadburmistrz Poznania.
54 Stanis∏aw Pe∏czyƒski, w∏aÊciciel wydawnictwa muzycznego, tak˝e wytwórni p∏yt gramofono-

wych.
55 Ul. Szeroka – obecnie ul. Wielka.
56 Bronis∏aw Piniecki (1892–1940), podpu∏kownik WP, cz∏onek konspiracji niepodleg∏oÊciowej,

dowódca batalionu SSiB zajmujàcego ¸awic´ 6 I 1919 r. Zamordowany w Katyniu wiosnà

1940 r.
57 Teodor Borowski, w pierwszych dniach powstania dowódca zmotoryzowanego patrolu Stra˝y

Ludowej, póêniej jako porucznik, dowódca 5. batalionu Obrony Krajowej.
58 Tadeusz Preiss, cz∏onek TTZ i POWZP.
59 Adam Bia∏oszyƒski, kapitan WP, cz∏onek POWZP, organizator kompanii SSiB z∏o˝onej 

w wi´kszoÊci z marynarzy z by∏ej armii niemieckiej.
60 W∏adys∏aw Kulczyƒski, cz∏onek „Soko∏a”, w tym czasie zast´pca komendanta Stra˝y Ludowej

w Poznaniu.
61 Zapewne chodzi tutaj o Mieczys∏awa Springera, dowódc´ kompanii SSiB.
62 Wiktor G∏adysz, wieloletni cz∏onek zarzàdu „Soko∏a” w Rzeszy niemieckiej.
63 Wiktor Szo∏drski (1887–1932), w∏aÊciciel ˚ydowa, nale˝àcy do elity towarzyskiej, znany 

w Wielkopolsce z goÊcinnoÊci.
64 Kazimierz Chmielewski, cz∏onek „Soko∏a”, dowódca plutonu Stra˝y Ludowej.
65 Franciszek Zygart (1883–1926), malarz kolorysta, tak˝e dekorator wn´trz.
66 Alfred Kolszewski (1885–1944), lekarz, podpu∏kownik WP, uczestnik powstaƒ: Wielkopolskie-

go, Êlàskiego i warszawskiego. Organizator punktu sanitarnego w hotelu Bazar, póêniej ko-

mendant szpitali polowych 1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, naczelny lekarz III powsta-

nia Êlàskiego.
67 Bronis∏aw Zamiara (1896–1954), kupiec, w XI–XII 1918 r. kwatermistrz tajnego sztabu M. Pa-

lucha i B. Hulewicza, organizator intendentury powstaƒczej.
68 Corpsbekleidungsamt – Urzàd Zaopatrzenia Mundurowego V Korpusu Armii.
69 Alfons Breza (1891–1934), ziemianin, rotmistrz WP. Organizator zaopatrzenia dla ochotni-

czych oddzia∏ów powstaƒczych w Poznaniu. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i III

powstania Êlàskiego.
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70 Chodzi tutaj o El˝biet´ Kurnatowskà z Taczanowskich, która u˝ywa∏a imienia Eliza. By∏a ˝o-

nà Stanis∏awa Kurnatowskiego, ostatniego w∏aÊciciela Po˝arowa pod Szamotu∏ami.
71 Georg Wagner, redaktor, cz∏onek Niemieckiej Rady Ludowej w Poznaniu.
72 Knesebeck, prezydent policji w Poznaniu.
73 Wojciech Tràmpczyƒski (1860–1953), adwokat i polityk, prezes regencji i prowincji poznaƒ-

skiej z ramienia Naczelnej Rady Ludowej. Marsza∏ek Sejmu Ustawodawczego i marsza∏ek Se-

natu w latach 1922–28.
74 Witold Celichowski (1874–1944), adwokat, dzia∏acz narodowy, naczelny prezes prowincji po-

znaƒskiej i wojewoda poznaƒski.
75 Stanis∏aw S∏awski (1881–1943), adwokat i s´dzia, pu∏kownik WP, organizator wielkopolskiego

sàdownictwa wojskowego.
76 W∏adys∏aw Zakrzewski-Wyskota (1894–1982), organizator konspiracji przedpowstaniowej,

pu∏kownik WP.
77 Tadeusz Gertych, cz∏onek „Soko∏a”, organizator Stra˝y Ludowej na poznaƒskim ¸azarzu.
78 Mieczys∏aw Andrzejewski (1884–?), in˝ynier budownictwa wodnego, komendant POWZP, 

kapitan WP.
79 Feliks Bocian, ksiàdz, aktywny cz∏onek Towarzystwa Czytelni Ludowych.
80 Alfred Milewski (1893–1959), ziemianin, dowódca ochotniczej kompanii Êredzkiej, organiza-

tor artylerii konnej.
81 Kazimierz Cià˝yƒski (Mniszewski) (1894–1951), rolnik, rotmistrz WP, cz∏onek POWZP, orga-

nizator pu∏ku konnych strzelców stra˝y poznaƒskiej.
82 Zapewne chodzi o Tadeusza Nowaka (1898–1942), cz∏onka POZP i uczestnika akcji opano-

wywania obiektów koszarowych.
83 Zygmunt Pluciƒski (1882–1933), ziemianin, w∏aÊciciel Lusowa, adiutant genera∏a J. Dowbo-

ra-MuÊnickiego, kapitan WP.
84 Ul. Po∏udniowa – obecnie ul. Grochowe ¸àki.
85 Liczba ˝o∏nierzy 6. pu∏ku grenadierów zosta∏a trzykrotnie zawy˝ona. Trzy tysiàce ˝o∏nierzy 

liczy∏ oddzia∏ przed wyruszeniem na front.
86 Eugen Ernst i Paul Goehre byli podsekretarzami stanu rzàdu niemieckiego.
87 Elsenmühle – Poznaƒ Wola.
88 Nolens volens – chcàc nie chcàc.
89 Jan Marweg (1885–1936), dziennikarz, dzia∏acz endecki, autor wspomnieƒ. Zygmunt Mar-

weg, dzia∏acz endecki (brat Jana).
90 Tadeusz Powidzki (1880–1959), dzia∏acz narodowy, cz∏onek w∏adz naczelnych „Soko∏a”, 

publicysta.
91 W rzeczywistoÊci straty polskie wynosi∏y: jeden zabity i kilka osób l˝ej rannych. WÊród

Niemców dwóch poleg∏o, a kilkunastu by∏o rannych.
92 Kazimierz Chaber (1872–1933), ziemianin, organizator intendentury powstaƒczej, major WP.
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P
rzed wybuchem I wojny Êwiatowej by∏em skautem i nale˝a∏em
do III dru˝yny skautowej im. Mieczys∏awa I na Wildzie. Przyrzeczenie
skautowe sk∏ada∏em w zast´pie Kruków. Naszym zast´powym by∏ Ta-

deusz Paczkowski, plutonowym Jan Wojciechowski, a dru˝ynowym poczàtko-
wo Bohdan Szeffer3, a nast´pnie Stanis∏aw Nogaj. Idee skautowe w naszej
dru˝ynie sta∏y na drugim planie. CzuliÊmy si´ przede wszystkim awangardà
przysz∏ych powstaƒców i przysposabialiÊmy si´ do walk partyzanckich
z Niemcami. WzorowaliÊmy si´ na çwiczeniach, jakie podpatrzyliÊmy u ˝o∏-
nierzy pruskich. åwiczono musztr´, podchody i urzàdzano manewry tak sa-
mo, jak w wojsku.

Gdy w 1914 r. wybuch∏a wojna Êwiatowa i odgórnie zakazano nie tylko upra-
wiania çwiczeƒ, w naszej dru˝ynie przeciwnie, wzmóg∏ si´ ruch. Wzros∏y na-
stroje bojowe i byliÊmy przekonani, ˝e nadchodzi∏a ta d∏ugo oczekiwana wielka
chwila powstania naszego Narodu.

W pierwszych latach wojny prze˝ywa∏em ci´˝kie chwile. Wiedzia∏em, ˝e istnia∏
wielki spisek bojowników, a nie mog∏em do niego nale˝eç, bo by∏em za m∏ody. Moi
rówieÊnicy prze˝ywali ten sam ból. PodpatrywaliÊmy tylko, co robili starsi nasi dru-
howie. G∏oÊno by∏o w ca∏ym Poznaniu, ˝e u nas na Dolnej Wildzie coÊ si´ robi∏o,
przygotowywano si´ do powstania – zbierano broƒ i amunicj´. Z ca∏ego miasta

Skaut 
z Dolnej Wildy1

STANIS¸AW DABERT2



przychodzili do naszej budy skautowej przy ulicy Szwajcarskiej nie tylko skauci
z innych dru˝yn i hufców, ale równie˝ sportowcy z klubów „Warta”, „Posnania”,
„Pogoƒ”, przychodzili cz∏onkowie ró˝nych polskich stowarzyszeƒ m∏odzie˝y
(m∏odzi kupcy, uczniowie krawieccy, cz∏onkowie towarzystw Êpiewaczych itp.).

Chocia˝ niewtajemniczony, bra∏em równie˝ udzia∏ w niektórych dzia∏aniach
spisku dolnowildeckiego. Mianowicie wciàgni´ty zosta∏em do akcji w zwiàzku
z manifestacjà koÊciuszkowskà z okazji setnej rocznicy Êmierci Tadeusza Ko-
Êciuszki. Roznosi∏em sztandary polskie po ró˝nych mieszkaniach i pomaga∏em
wywieszaç je z okien. W dniu 15 paêdziernika 1917 r. kroczy∏em w pierwszych
szeregach manifestantów i do póênego wieczora wytrwa∏em na stanowisku
pod pomnikiem Mickiewicza. Krótko po tym zaprzysi´˝ony zosta∏em do spisku.
Przysi´ga∏em, ˝e ˝ycie moje nale˝y do Polski i by∏em gotowy, gdyby zasz∏a po-
trzeba, umrzeç dla naszej Ojczyzny. Przysi´g´ odbiera∏ ode mnie Stach Nogaj
w towarzystwie dwóch zamaskowanych spiskowców.
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W lutym czy marcu 1918 r. otrzyma∏em zadanie rozlepienia ulotek z prote-
stem w sprawie che∏mskiej4. ZebraliÊmy si´ w lokalu Golana na Dolnej Wildzie,
gdzie Alfons Krajna potworzy∏ grupy i rozda∏ nam ulotki. Nale˝a∏em do grupy
Jana Florczaka razem ze StaÊkiem Twardowskim, a naszym terenem by∏a Wilda.
Rozlepianie posz∏o nam g∏adko, w trakcie pracy nie napotkaliÊmy ˝ywej duszy,
chocia˝ nasza czynnoÊç trwa∏a blisko dwie godziny.

Matka moja by∏a wielkà patriotkà i chocia˝ jej nic nie mówi∏em, domyÊli∏a si´,
gdzie przebywa∏em ca∏à noc (by∏o to z soboty na niedziel´). Zarówno ja, jak
i moja matka byliÊmy dumni i zadowoleni z dokonanego dzie∏a. Nad ranem
mocno zm´czony uda∏em si´ na spoczynek i bardzo twardo spa∏em. Nie obudzi-
∏em si´, nawet gdy policja pruska wesz∏a do naszego mieszkania i o mnie si´ do-
pytywa∏a. Nie pomog∏y zapewnienia mojej matki, ˝e ca∏à noc by∏em w domu
– zabrano mnie. Bardziej zdziwiony ni˝ przestraszony szed∏em z moimi „opie-
kunami” do gmachu prezydium policji przy placu WolnoÊci. Pierwsza wsypa
w naszym spisku. Dla mnie by∏o to nie do poj´cia. KtoÊ zakrad∏ si´ w nasze sze-
regi i nas zdradzi∏. Postanowi∏em nie przyznawaç si´ do rozlepiania ulotek ani
do znajomoÊci z kimkolwiek. Na policji traktowano mnie doÊç wzgl´dnie i zapi-
sywano moje k∏amliwe zeznania z drwiàcymi uÊmiechami. Potem skonfronto-
wano mnie z Twardowskim i Florczakiem. Zorientowa∏em si´, ˝e dalej k∏amaç
nie warto. Policja ju˝ wszystko wiedzia∏a.

Aresztowano 22 spiskowców i po przes∏uchaniu umieszczono nas wszystkich
w wi´zieniu na M∏yƒskiej, na jednej du˝ej sali. W tym samym czasie w tym sa-
mym wi´zieniu siedzieli: Stach Nogaj, Stach Dàbrowski, Roman Wilkanowicz,
W∏adys∏aw Ryszczyƒski oraz Alfons Krajna, który poczàtkowo si´ ukrywa∏ – zo-
sta∏ te˝ schwytany i siedzia∏ w osobnej celi.

Na wolnoÊci pozostali Tadeusz Paczkowski, Franek Nogaj i dziesiàtki innych,
którzy dawali nam znaki, ˝e sà w pobli˝u i o nas pami´tajà. Siedzàc razem
w jednej celi, byliÊmy w jak najlepszym humorze. Wi´zienie nie by∏o dla nas ta-
kie straszne. ByliÊmy dumni, ˝e cierpimy za Polsk´. Uda∏o nam si´ te˝ stworzyç
pamiàtk´ z naszego pobytu w wi´zieniu. Adam Paczkowski, gdy go aresztowa-
no, mia∏ przy sobie blankiet telegramu koÊciuszkowskiego – blankiety takie wy-
dawa∏o Towarzystwo Czytelni Ludowych dla zasilania funduszu czytelnictwa.
Telegramy nabywano w sklepach polskich po 25 fenigów za blankiet i s∏u˝y∏y
one do przekazywania ró˝nego rodzaju ˝yczeƒ. Na takim w∏aÊnie blankiecie
wszyscy z∏o˝yliÊmy nasze podpisy, a Adam Paczkowski postara∏ si´, by telegram
ten wydosta∏ si´ poza mury wi´zienia. Orygina∏ zaginà∏ podczas ostatniej zawie-
ruchy wojennej, ale fotokopie tego dokumentu zachowa∏y si´ w ró˝nych pi-
smach.
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Straszono nas, ˝e skazani zostaniemy na wysokie kary wi´zienne, a Alfons
Krajna, uwa˝any za prowodyra, mia∏ byç skazany na Êmierç. W czasie Êledztwa
wysz∏o jednak na jaw, ˝e konfidenci pruskiej policji b∏´dnie informowali, ˝e kie-
rownikiem akcji mia∏ byç Stach Nogaj. WÊród samych spiskowców te˝ panowa-
∏o cz´Êciowo mniemanie, ˝e to Stach Nogaj nami kierowa∏. Ma∏o kto orientowa∏
si´, ˝e Stach Nogaj w tym czasie siedzia∏ w wi´zieniu i kierowaç nami nie móg∏.
Wielu spraw policja pruska nie umia∏a wyjaÊniç. Nigdy nie dowiedzia∏a si´, kto
odezw´ napisa∏, gdzie zosta∏a wydrukowana i kto dostarczy∏ ulotki do lokalu
Golana. Ja i wielu innych byliÊmy przekonani, ˝e to wszystko jakimÊ tajemni-
czym sposobem zrobi∏ Stach Nogaj, mimo ˝e by∏ w wi´zieniu.

Dopiero kilka lat po zawierusze wojennej dowiedzia∏em si´, ˝e ca∏à sprawà
kierowa∏ Wincenty Wierzejewski. On to by∏ autorem ulotki, on i W∏adys∏aw Ma-
ciejewski, dozorca w Muzeum im. Miel˝yƒskiego, byli drukarzami ulotek. Wy-
drukowano je na maszynie drukarskiej w muzeum, skàd Adam Paczkowski
przeniós∏ je do lokalu Golana. Gdyby Adama Paczkowskiego schwytano z pacz-
kami, nie potrafi∏by nic konkretnego powiedzieç. Nie wiedzia∏, kto by∏ autorem,
kto i na jakiej maszynie ulotki drukowa∏. Otrzyma∏ rozkaz, aby w wyznaczonym
terminie zebraç bezpaƒskie paczki, które ktoÊ zostawi∏ w Muzeum im. Miel˝yƒ-
skiego pod jakàÊ figurà. Mia∏ je dostarczyç do lokalu Golana tak, by nikt go nie
zauwa˝y∏. Tak te˝ zrobi∏. Paczki z ulotkami spad∏y jakby z nieba i nikt ze spi-
skowców, z wyjàtkiem Adama, nie potrafi∏ tajemnicy rozszyfrowaç. W wi´zieniu
Adam te˝ si´ z tym nie zdradzi∏.

Rozprawa przeciwko nam odby∏a si´ przy drzwiach zamkni´tych. Skazano
nas na stosunkowo niskie kary wi´zienia i wywieziono do zak∏adu karnego we
Wronkach celem odcierpienia kary. Nak∏aniano nas, byÊmy ochotniczo zg∏osili
si´ do s∏u˝by wojskowej, ale nikt z nas na te podszepty nie reagowa∏. Niewiele to
jednak pomog∏o. Po odbyciu czteromiesi´cznej kary wprost z Wronek wywiezio-
ny zosta∏em do koszar w Âremie i wcielony do oddzia∏u rekrutów 46. pu∏ku pie-
choty.

W tym samym oddziale s∏u˝yli Franek Nogaj, Kosmowski i Kowalski. Wkrót-
ce pod kierownictwem Franka Nogaja utworzyliÊmy dziesiàtk´ spiskowców i jak
si´ da∏o, tak szkodziliÊmy. ZdobyliÊmy wielu zwolenników i g∏oÊno mówiliÊmy
o tym, ˝e z chwilà wys∏ania na front, zdezerterujemy. Pilnowano nas jednak tak,
˝e ucieczka w Âremie by∏a bardzo utrudniona. Na urlopy nas nie wysy∏ano, na-
wet na jeden dzieƒ do Poznania.

Ca∏a nasza grupa spiskowa dotrzyma∏a s∏owa i przeciwko Francuzom czy
Rosjanom nikt z nas nie wyst´powa∏. Ja zdezerterowa∏em razem z Kowalskim
dopiero z terenu Francji. Nie wiem nawet, kto dostarczy∏ nam potrzebnych
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papierów wojskowych, przy pomocy których wróciliÊmy do Poznania. By∏o to
ju˝ w paêdzierniku 1918 r., a zatem w przededniu rewolucji. Nie potrzebowa-
∏em si´ zbytnio ukrywaç, bo policjanci pruscy przeczuwali zbli˝ajàcà si´ kata-
strof´ Niemiec i nie okazywali zbytniej gorliwoÊci w Êciganiu dezerterów.

Rewolucja Niemiec zaskoczy∏a mnie w domu. By∏a niedziela 10 listopa-
da 1918 r., gdy do naszego mieszkania przysz∏a jedna z córek Nogajów i wezwa-
∏a mnie, bym za godzin´ zjawi∏ si´ przed gmachem wi´zienia wojskowego Grol-
man, skàd zwolnieni zostanà wi´êniowie, a mi´dzy nimi równie˝ jej brat Stach.
KtoÊ tam by∏ w mieszkaniu Nogajów i nakaza∏, by pod wi´zienie posz∏o jak naj-
wi´cej ludzi, równie˝ kobiety i dzieci.

Poczàtkowo nie wiedzieliÊmy, co z tego mia∏o byç, ale z wielkim entuzjazmem
posz∏a ca∏a nasza rodzina z mojà matkà na czele. Równie˝ w innych domach
zrobi∏ si´ ruch. Wybierali si´ wszyscy jak do koÊcio∏a. Wi´zienie nie by∏o od nas
zbyt oddalone.

Wojskowych by∏o wÊród nas stosunkowo ma∏o, ale gdy ujrza∏em, ˝e niektórzy
przyszli z karabinami, biegiem nawróci∏em do domu – do mieszkania Nogajów,
i stamtàd te˝ zabra∏em karabin i naboje. Karabin zawiesi∏em na rami´ lufà ku
ziemi, tak jak to widzia∏em u innych. By∏em w mundurze, ale bez paska. Gdy-
Êmy tak stali przed gmachem wi´zienia i oczekiwali, co to b´dzie, ktoÊ zwróci∏
mi uwag´, ˝e na mojej czapce wojskowej sà jeszcze kokardy z barwami pruskimi
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i niemieckimi. Pouczono mnie, ˝e te kokardy ka˝dy rewolucjonista zrywa, co te˝
natychmiast zrobi∏em.

Wi´êniów wypuszczano pojedynczo, ale za ka˝dym razem, gdy brama si´
otwiera∏a, podnosiliÊmy wielki krzyk radoÊci. Hurra! – krzycza∏ ca∏y t∏um. By∏o
mo˝e z dwa tysiàce ludzi. KtoÊ mnie wciàgnà∏ do oddzia∏u porzàdkowego. Mu-
sieliÊmy powstrzymywaç t∏um i utrzymaç ulic´ wolnà. T∏um sta∏ w odleg∏oÊci
dobrych 50 metrów od wi´zienia. Niektórzy wyrywali si´, by przywitaç si´ z naj-
bli˝szymi. Nawet siostry Stacha Nogaja musia∏y cierpliwie czekaç, a˝ do nich
doszed∏.

Uwolnienie wi´êniów z Grolmana mia∏o miejsce oko∏o 11 przed po∏udniem.
Tam nam te˝ powiedziano, ˝e o godzinie 12 na placu WolnoÊci og∏oszona zosta-
nie Wolna, Zjednoczona, Niepodleg∏a Polska. O ile si´ nie myl´, wiadomoÊç t´
poda∏ mi brat Romana Urbaniaka, który przebrany by∏ za marynarza niemiec-
kiego z czerwonà opaskà na ramieniu i po uwolnieniu wi´êniów z Grolmana nie
pozwoli∏ nam si´ rozchodziç, tylko musieliÊmy pod jego komendà pomaszero-
waç na plac WolnoÊci. Tam jednak panowa∏ normalny ruch. Jak zwykle w nie-
dziel´, na chodnikach pe∏no ludzi. Gdy Urbaniak i jego towarzysze wÊród t∏umu
ujrzeli wojskowych, paradujàcych jeszcze jako odznaczeni oficerowie i podofice-
rowie pruscy – rzucili si´ na nich i z ich p∏aszczy i mundurów zrywali dystynk-
cje i odznaki. Grupa nasza si´ rozpad∏a i wszyscy w t∏umie ludzi szukaliÊmy
umundurowanych, by zrywaç z nich wszelkie odznaczenia i znaki symbolizujà-
ce w∏adz´ królewskà albo cesarskà. Zabawa ta trwa∏a doÊç d∏ugo, a ja z kilku nie-
znajomymi zap´dziliÊmy si´ na most Teatralny.

Gdy wróci∏em do domu, znalaz∏em wezwanie Komendy POWZP do stawie-
nia si´ na Wielkie Garbary 1, do izby harcerskiej. Zg∏osi∏em si´ tam i dowie-
dzia∏em, ˝e przydzielono mnie do oddzia∏ów POWZP na Wildzie pod komen-
dà [Jana] Przybeckiego. Nie bardzo mi si´ to uÊmiecha∏o, bo Przybeckiego nie
zna∏em. RównoczeÊnie jednak dowiedzia∏em si´, ˝e Stach Nogaj zosta∏ ko-
mendantem wydzia∏u wywiadowczo-wykonawczego i swój oddzia∏ organizo-
wa∏ w lokalu Golana na Dolnej Wildzie. Zg∏osi∏em si´ do niego i zosta∏em
przyj´ty.

Do moich pierwszych zaj´ç w wydziale wywiadowczo-wykonawczym nale˝a-
∏o zwiezienie broni z baraków wojskowych przy Bramie D´biƒskiej do kawiarni
Zielonej przy ulicy Wroc∏awskiej, gdzie równie˝ urz´dowa∏ Stach Nogaj. Potem
zaopatrzyliÊmy w broƒ i umundurowanie oddzia∏y peowiackie na Wielkich Gar-
barach 1, w sali Dominikaƒskiej i oddzia∏ Przybeckiego na Wildzie.

Nocne nasze eskapady mia∏y ten skutek, ˝e Stach Nogaj zosta∏ aresztowany
i siedzia∏ w wi´zieniu przez jakieÊ 24 godziny, zanim go znów peowiacy oswo-

38 Stanis∏aw Dabert



bodzili. W czasie jego nieobecnoÊci pojawi∏ si´ wÊród nas nieznany legionista
[Józef] Wierzejewski5 z Kalisza i nak∏oni∏, abyÊmy zdecydowali si´ wyjechaç
do Kalisza, aby tam wstàpiç do wojska polskiego. W Poznaniu bowiem na ró˝-
nych wiecach mówcy polscy odgra˝ali si´, ˝e kto w polskie wojsko b´dzie si´ ba-
wi∏, zostanie rozstrzelany. S∏ysza∏em te s∏owa na wiecu w forcie Colomb, gdzie
przemawia∏ Adam Piotrowski. Te s∏owa s∏ysza∏em równie˝ na zebraniu Polaków
wybierajàcych delegatów do Polski i Rady Ludowej. Zebranie to odbywa∏o si´
w Dolinie Szwajcarskiej i tam przemawia∏ Karol Rzepecki. Propozycja Wierze-
jewskiego, by∏ego legionisty, spodoba∏a si´ nam i postanowiliÊmy jà jak najszyb-
ciej zrealizowaç. Wojciech ¸uczak ze Êw. Marcina, który by∏ naszym specem
od samochodów ci´˝arowych, obieca∏ zorganizowanie takich samochodów
do naszego przejazdu z Poznania do Kalisza. Sprawà zaj´li si´ przede wszyst-
kim Tadeusz i Adam Paczkowscy. Gdy przygotowania do wyjazdu by∏y prawie
ukoƒczone, zjawi∏ si´ Stach Nogaj i nam wszystko pokrzy˝owa∏. Aresztowa∏ on
legionist´ Wierzejewskiego, który mieszka∏ u Antka Kubiaczyka przed Bramà
Berliƒskà 9. Zapanowa∏o wÊród nas wielkie oburzenie i ca∏y wydzia∏ wywiadow-
czo-wykonawczy si´ rozlecia∏.

DoÊç du˝à grupà, oko∏o 30 osób, poszliÊmy z Paczkowskimi do Wincentego
Wierzejewskiego, który wówczas tworzy∏ specjalnà kompani´ skautowà. Siedzi-
bà Wierzejewskiego by∏a jego dawniejsza harcówka na Wielkich Garbarach. Jak
dawniej mieliÊmy nasze zbiórki i çwiczenia musztry. åwiczenia te odbywa∏y si´
ju˝ zupe∏nie jawnie na tak zwanej „zandce”, to jest placu, na którym dziÊ stoi
stadion sportowy.

Inna grupa, do której nale˝eli Stach Dàbrowski i skauci, odesz∏a do Kàkolew-
skiego. Przy Stachu Nogaju zosta∏o jeszcze kilkudziesi´ciu starych skautów oraz
starszych spiskowców, jak Walek Konieczny6, Konrad Bestyƒski, Leon Huebner,
Marian Andersz, Janusz Kijak, grupa Ryszczyƒskiego, grupa Franka Nogaja
i jeszcze inni. Od listopada do 28 grudnia 1918 r. nasza kompania skautowa by-
∏a w ciàg∏ym pogotowiu. Poza musztrà odbywa∏y si´ te˝ çwiczenia wojskowo-bo-
jowe na terenie Malty.

Powstanie Wielkopolskie nas zaskoczy∏o. Nawet nie potrafi´ powiedzieç, kie-
dy wybuch∏o. W dniu 27 grudnia 1918 r. przed po∏udniem byliÊmy w pogotowiu
i strzegliÊmy pochodu demonstracyjnego dzieci polskich, które ze Starego Ryn-
ku pomaszerowa∏y przed budynek Bazaru. Rozpuszczono nas oko∏o godziny 14.
By∏em w domu, gdy oko∏o godziny 16 wpad∏a do naszego mieszkania Pela czy
ZoÊka Nogajów i alarmowa∏a, ˝e powstanie wybuch∏o, bijà si´ pod Bazarem.
Dowiedzia∏em si´ tylko, ˝e tam pojecha∏ ju˝ Stach Nogaj z grupà, która by∏a
w pogotowiu w lokalu Chwirota na Górnej Wildzie, i ˝e Stach nakazywa∏, 
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by wszyscy tam pospieszyli. Chwyci∏em za karabin, do kieszeni napcha∏em na-
boi i pospiesznie pobieg∏em we wskazanym kierunku. Gdy znalaz∏em si´ na Pó∏-
wiejskiej, spostrzeg∏em, ˝e ró˝ni znajomi i nieznajomi tak samo uzbrojeni jak ja
tak˝e spieszyli si´ pod Bazar. NapotykaliÊmy te˝ grupki kobiet i dziewczàt, któ-
re nas ponagla∏y. WiadomoÊci by∏y alarmujàce. Jedni twierdzili, ˝e Niemcy zdo-
byli Bazar. Gdy dotar∏em do placu Piotra (obecnie Wiosny Ludów), us∏ysza∏em
huk strza∏ów i ujrza∏em ludzi uciekajàcych ulicà Podgórnà w naszà stron´. Lu-
dzie uciekali i kryli si´ po bramach, jakby ich kto goni∏.

By∏em przekonany, ˝e to Niemcy b´dà teraz nacierali w stron´ placu Piotra.
Znalaz∏ si´ jednak ktoÊ, kto g∏oÊnym wo∏aniem uspokoi∏ ludzi. Zebra∏ on wszyst-
kich uzbrojonych i chcia∏ nas poprowadziç w gór´ Podgórnej, z powrotem
pod Bazar. By∏o jednak kilku oponentów, wobec czego ten nieznajomy, wo∏ajàc
„wiara za mnà!”, poprowadzi∏ nas ulicà Szkolnà, potem Kozià na ty∏y Bazaru.
Tutaj by∏o zupe∏nie spokojnie. SpotkaliÊmy grupy uzbrojonych ludzi, które od-
prowadza∏y panie i panów do domów. DowiedzieliÊmy si´, ˝e pod Bazarem nikt
w ogóle nie strzela∏, ˝e ˝adnego powstania nie ma, ˝adnej walki z Niemcami nie
by∏o. Ca∏e nieporozumienie powsta∏o stàd, ˝e tak jak Polacy w godzinach przed-
po∏udniowych przeprowadzili demonstracyjny pochód polskich dzieci, tak samo
Niemcy, po swoim wiecu w Ogrodzie Zoologicznym, manifestacyjnie maszero-
wali ulicami miasta a˝ pod Bazar, a potem skr´cili w lewo, w Aleje Marcinkow-
skiego. Niemcy, jak nas informowano, nie byli nawet uzbrojeni. Podobno masze-
rowali spokojnie i tylko Êpiewali narodowo-niemieckie piosenki. Nikt nam nie
potrafi∏ wyjaÊniç, kto strzela∏ i dlaczego wówczas s∏ychaç by∏o jeszcze huk strza-
∏ów.

W Bazarze mia∏ si´ odbyç raut i panowie wystrojeni, we frakach oraz panie
w balowych sukniach przybyli do Bazaru na ten raut. Nim si´ jednak rozpoczà∏,
strzelanina na ulicach uroczystoÊç t´ zak∏óci∏a. Powstaƒcy, których spotkaliÊmy
na ulicy Koziej, odprowadzali w∏aÊnie panie i panów do domów. Wyprowadzali
ich tylnym wyjÊciem, bo frontem na Aleje Marcinkowskiego nie mieli odwagi
wyjÊç. MyÊmy przeszli przez podwórze Bazaru i wyszliÊmy na ulic´ Nowà (Pa-
derewskiego), a potem zmieszaliÊmy si´ z innymi grupami b∏àkajàcymi si´ w po-
bli˝u gmachów Bazaru i muzeum. Panowa∏ spokój, tylko gdzieÊ z daleka docho-
dzi∏ czasami huk strza∏ów, ale nie o charakterze bojowym, tylko strzelano jakby
na wiwat.

JacyÊ panowie z Bazaru zaklinali nas, byÊmy si´ nie oddalali. Obawiali si´ ata-
ku Niemców. Skàd ten atak mia∏ nastàpiç, tego nikt nie potrafi∏ powiedzieç. Do-
wiedzieliÊmy si´, ˝e Niemcy w gmachu prezydium policji poddali si´ Stachowi
Nogajowi. Nigdzie nie by∏o ich widaç. Oko∏o pó∏nocy wszyscy rozchodzili si´
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do domów. Nie oddawszy ani jednego strza∏u, poszed∏em równie˝ do domu i do-
piero na Dolnej Wildzie wystrzeli∏em kilka naboi w powietrze.

Nast´pnego dnia otrzyma∏em rozkaz z kompanii skautowej, ˝e na godzin´
14 w pe∏nym uzbrojeniu mam si´ stawiç na Piekary 1, do biura POWZP. By∏a to
zbiórka ca∏ej kompanii skautowej. By∏o nas oko∏o 200 skautów i kilkudziesi´ciu
starszych peowiaków. StaliÊmy tak blisko pó∏torej godziny. Potem komend´
nad nami objà∏ Wicek Wierzejewski, a nad starszymi peowiakami kapitan mary-
narki handlowej [Jan] Tomaszewski7. Ze Êpiewem pomaszerowaliÊmy do koszar
reduty Grolman. By∏a ona ju˝ zaj´ta przez powstaƒców z komendy muzeum.
Oni to oddali do naszej dyspozycji ca∏e lewe skrzyd∏o koszar.

Zapanowa∏ ostry wojskowy rygor. Musia∏em spaç w koszarach, chocia˝ bar-
dzo blisko mia∏em do domu. Znów byliÊmy w sta∏ym pogotowiu alarmowym, ale
w ˝adnej akcji nie braliÊmy udzia∏u. W Êwi´to Trzech Króli, wczeÊnie rano og∏o-
szono u nas alarm i ca∏a nasza kompania przenios∏a si´ z reduty Grolma-
na do koszar lotników na ¸awicy. PilnowaliÊmy tam bogatego sprz´tu, który zo-
sta∏ zdobyty przez oddzia∏y StaÊka Nogaja i Jana Kàkolewskiego8.

W po∏owie stycznia przeniesiono nas na Kernwerk (Cytadel´). Tutaj z naszej
kompanii wydzielono doÊç du˝à grup´, która odesz∏a do koszar ˝andarmerii
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przy Wa∏ach Pó∏nocnych9 i tam powsta∏ pierwszy oddzia∏ polskiej ˝andarmerii
polowej. Do niej nale˝eli m.in.: Arkady Fiedler, Zenon Kosidowski, Czes∏aw
Smoczyƒski10, Alfons Radomski, Józef J´czkowiak, Edmund Marzyƒski i inni.
Pozostali przemianowani zostaliÊmy na 1. kompani´ 1. Pu∏ku Strzelców Wielko-
polskich. Powstanie si´ na tym skoƒczy∏o.

Od kilku lat czyni´ starania, by zostaç cz∏onkiem Zwiàzku Bojowników
o WolnoÊç i Demokracj´. Nie mog´ jakoÊ uzyskaç poparcia, bo tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e
moi towarzysze broni, z którymi cierpia∏em w wi´zieniach i nast´pnie walczy-
∏em o naszà wolnoÊç, majà takie same trudnoÊci. Ich tak˝e do ZBoWiD-u nie
przyj´to. Nie ma te˝ mowy, by otrzymali jakieÊ odznaczenie za udzia∏ w Powsta-
niu Wielkopolskim. W Polsce przedwojennej, kapitalistycznej, mogliÊmy jeszcze
zrozumieç, dlaczego nie znaleêliÊmy uznania, dlaczego nas si´ przeÊladowa∏o.
Jako byli rewolucjoniÊci i bojowi powstaƒcy uwa˝ani byliÊmy za element niebez-
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pieczny. Tym bardziej byliÊmy niebezpieczni, bo uchodziliÊmy za socjalistów.
Gdy tworzono zwiàzki powstaƒców, ja i inni towarzysze broni organizowaliÊmy
si´ w Zwiàzek M∏odzie˝y Socjalistycznej przy PPS w Poznaniu na Zamkowej.
Do ówczesnych w∏adz dorwali si´ dawniejsi s∏u˝alcy Niemców, byli oficerowie,
którzy wiernie s∏u˝yli Wilhelmowi II i nas, dezerterów Polaków, uwa˝ali za naj-
wi´kszych zbrodniarzy. Ci panowie przeÊladowali nas od chwili zakoƒczenia po-
wstania. Rozbili równie˝ naszà organizacj´ m∏odzie˝owà i ci, którzy pierwsi
chwycili za broƒ, ci którzy cierpieli w wi´zieniach, musieli uciekaç z Poznania,
szukaç chleba w dalekiej Francji (Walenty Konieczny, Franciszek Nogaj, Janusz
Kijak). Inni poszli na Górny Âlàsk (Stach Nogaj, Zygmunt Rosada, Boles∏aw
Jeszke, Stanis∏aw Kubicki). Byli oni przeÊladowani przez wrogów klasy robotni-
czej.

Nie mog´ jednak zrozumieç, dlaczego w Polsce Ludowej nie naprawiono
krzywdy, jakà wyrzàdzono nam, powstaƒcom klasy robotniczej. Czy w ZBo-
WiD-zie te˝ rzàdzà dawniejsi oficerowie pruscy albo innego rodzaju byli s∏u-
˝alcy Wilhelma II – przedstawiciele Narodowej Demokracji czy ChrzeÊcijaƒ-
skiej Demokracji? Jako byli cz∏onkowie PPR i PPS, a obecnie cz∏onkowie
PZPR, czujemy si´ w dalszym ciàgu przeÊladowani i skrzywdzeni. Skrzyw-
dzeni czujemy si´ równie˝ tym, ˝e w Polsce Ludowej og∏asza si´ ró˝ne bzdu-
ry majàce przedstawiç histori´ Poznania. Nie pisze si´ prawdy. Ostatni Êwiad-
kowie wielkich dni Powstania Wielkopolskiego wymierajà. Pierwszy raz
rozpisano konkurs na wspomnienia. Ludzie sà ju˝ starsi, ci´˝ko im pisaç,
a i pami´ç mocno zawodzi. Mam jednak nadziej´, ˝e zachowa∏o si´ du˝o
Êwiadectw i pamiàtek, na podstawie których b´dzie mo˝na sprostowaç ró˝ne
legendarne opisy.

PRZYPISY

1 Biblioteka G∏ówna UAM, r´kopis sygn. 2807/2.
2 Stanis∏aw Dabert, skaut, cz∏onek POWZP, powstaniec wielkopolski. Po II wojnie Êwiatowej

mieszka∏ w Poznaniu przy ul. Chwia∏kowskiego 41 m. 9.
3 Bohdan Szeffer, organizator skautingu na poznaƒskiej Wildzie, w 1914 r. zorganizowa∏ bojów-

k´ „S´p”, zginà∏ w czasie I wojny Êwiatowej. 
4 Manifestacje antyniemieckie, które odby∏y si´ tak˝e w Poznaniu, by∏y protestem przeciwko

traktatowi w BrzeÊciu z 9 II 1918 r., dotyczàcemu przy∏àczenia ziemi che∏mskiej do Ukrainy.
5 Józef Wierzejewski, chorà˝y WP, który w grudniu 1918 r. zorganizowa∏ transporty wyposa˝e-

nia wojskowego z Poznaƒskiego do by∏ego zaboru rosyjskiego.
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6 Walenty Konieczny (1892–1960), cz∏onek „Soko∏a”, dezerter z armii niemieckiej, cz∏onek 

POWZP. 
7 Zapewne chodzi o Jana Tomaszewskiego (1867–1942), handlowca, cz∏onka POWZP, kapita-

na WP, organizatora i dowódc´ batalionu piechoty, dowódc´ odcinka ∏abiszyƒskiego frontu pó∏-

nocnego.
8 Stwierdzenie nieÊcis∏e, ca∏oÊcià akcji kierowa∏ bowiem Mieczys∏aw Paluch.
9 Chodzi o tzw. koszary pó∏nocne przy ul. Ksi´cia Józefa 5/6.

10 Czes∏aw Smoczyƒski, cz∏onek POWZP, porucznik WP, organizator dru˝yn skautowych, 

dowódca oddzia∏u ˝andarmerii polowej przy Dowództwie G∏ównym.
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B
yliÊmy przy Êniadaniu, gdy nas zaalarmowano, ˝e a˝ czterech umunduro-
wanych policjantów biegiem zbli˝a∏o si´ do domu, w którym przebywali-
Êmy2. MusieliÊmy Êniadanie przerwaç i ostro˝nie schodziliÊmy klatkà

schodowà na ulic´. Z mieszkania Nogajów mo˝na by∏o zejÊç a˝ trzema klatka-
mi schodowymi i policja pruska wiedzia∏a o tym, bo niejeden raz przeprowadza-
∏a w tym mieszkaniu rewizje. Policjanci ustawili si´ w ten sposób, ˝e trzech
z nich posuwa∏o si´ poszczególnymi klatkami, jeden zaÊ czeka∏ na ulicy, by
na gwizdek spieszyç z pomocà zagro˝onemu.

Schodzàc klatkà schodowà na ulic´ Szwajcarskà3, na pó∏pi´trze napotkaliÊmy
policjanta Pietscha, który z wyciàgni´tà szablà stara∏ si´ zagrodziç nam drog´.
Stach [Nogaj] sterroryzowa∏ go browningiem i kaza∏ mi uciekaç. Za sobà s∏ysza-
∏em tylko jakieÊ szamotanie i brz´k szk∏a. Ucieka∏em w stron´ miasta, na ulic´
Pó∏wiejskà. S∏ysza∏em g∏os Stacha, krzyczàcego „helt ihn!” (trzymaç go). Domy-
Êli∏em si´, ˝e musz´ tak samo krzyczeç, tote˝ ludzie wypatrywali, kogo w∏aÊci-
wie Êcigamy. Przed ulicà Pó∏wiejskà Stach rozkaza∏ mi skr´ciç na Rybaki, sam
zaÊ zwolni∏ i pobieg∏ ulicà Pó∏wiejskà, Êciàgajàc na siebie pogoƒ policjantów. Nie
schwytali go jednak.

Kilka dni póêniej policja pruska dosta∏a mnie w swoje r´ce. Ukrywa∏em si´
w mieszkaniu rodziny Schnotalów, których trzej synowie nale˝eli do spisku
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„Unia”. Bli˝ej zwiàzany by∏em z najm∏odszym, Konradem Schnotalem, który
wówczas pracowa∏ w biurze wojskowym przy ulicy Solnej. Kundziu, tj. Konrad
Schnotale, mimo ˝e to by∏a niedziela, mia∏ s∏u˝b´. Postanowi∏em go odprowa-
dziç do biura. Przy tej samej ulicy co Schnotalowie mieszka∏a narzeczona Przy-
bylaka – Hela N. Widzàc mnie w towarzystwie Kundzia, szpicel Przybylak Êle-
dzi∏ nas od ulicy Czes∏awa a˝ do Solnej. By∏ mróz, wi´c na chwil´ wstàpi∏em
do biura, w którym pracowa∏ Konrad, i gdyÊmy sobie troch´ gwarzyli, nagle
otworzy∏y si´ drzwi i do biura wesz∏o dwóch policjantów, a za nimi Przybylak.

Dosta∏em si´ do wi´zienia przy ulicy M∏yƒskiej, gdzie ju˝ siedzia∏ Roman
Wilkanowicz, a po kilku dniach zamkni´ty zosta∏ równie˝ Stach Nogaj. Cela,
w której mnie zamkni´to, by∏a ostatnià od ulicy i tylko mur dzieli∏ mnie od wol-
noÊci. Nie zwlekajàc, zabra∏em si´ do roboty i zwyk∏à ∏y˝kà do jedzenia wyskro-
ba∏em ceg∏y, robiàc dziur´ w murze. W ostatniej chwili spostrze˝ono mój zamiar
i dosta∏em si´ do ciemnego karceru w piwnicy. Dziura zosta∏a zamurowana i po-
zosta∏ znak. Pobyt mój w piwnicznym karcerze, z kajdankami na r´kach i no-
gach oraz na ∏aƒcuchu umocowanym w murze, trwa∏ 14 dni. Potem na zarzà-
dzenie lekarza zosta∏em przeniesiony do wi´zienia wojskowego na Grolmanie4.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e w dniu, w którym mnie transportowano z M∏yƒskiej na Grol-
man, 18 czy 20 spiskowców „Unii” doprowadzono do wi´zienia za rozlepianie
ulotek. Z kilkoma spotka∏em si´ w poczekalni u lekarza wi´ziennego. Gdy mnie
wyprowadzono na ulic´, przed bramà wi´ziennà kr´ci∏ si´ Tadek Paczkowski5

i ten odprowadzi∏ mnie kawa∏ek a˝ do placu Nowowiejskiego6. RozmawialiÊmy
ze sobà, ale tak, ˝e transportujàcy mnie ˝o∏nierze nic nie rozumieli.

Na rozprawie sàdowej sàdzono mnie nie tylko za dezercj´, ale dodatkowo
za „polskà chorob´”, czyli po niemiecku Selbverstümmelung. Do dziÊ nie potra-
fi´ sobie wyt∏umaczyç, jak policja pruska dowiedzia∏a si´, ˝e nie tylko ja, ale rów-
nie˝ Konrad Bestyƒski, Jan CieÊliƒski7, Boles∏aw Wojtek, Wiktor Falkenstein,
Wac∏aw Turkiewicz i inni uchylali si´ od s∏u˝by w wojsku pruskim przy pomo-
cy ró˝nego rodzaju zastrzyków i proszków. Policja nie wiedzia∏a nic konkretne-
go i swoje przypuszczenia opiera∏a na donosach konfidentów, przed którymi nie-
potrzebnie si´ chwalili, w jaki sposób kiwaliÊmy wojsko pruskie. Wyrokiem sàdu
skazany zosta∏em na cztery lata fortecy za dezercj´.

W maju 1918 r. przewieziony zosta∏em do os∏awionego wi´zienia w fortecy
Spandau. Wkrótce potem w Spandau osadzony zosta∏ Roman Wilkanowicz,
który zaraz pierwszego dnia zawiadomi∏ mnie, ˝e Stach Nogaj zbieg∏ z wi´zie-
nia na Grolmanie. WiadomoÊç ta mnie tak zaszokowa∏a, ˝e postanowi∏em na-
tychmiast pójÊç w jego Êlady. Jako wi´zieƒ pracowa∏em wówczas przy budowie
dróg do hotelu robotniczego (Arbeiterinnenheim) fabryki amunicji w Spandau.
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Miejsce pracy znajdowa∏o si´ nad rzekà Szprewà, do której wskoczyç mo˝na by-
∏o z doÊç wysokiego nasypu. Do samego brzegu nasypu nie wolno by∏o nam si´
zbli˝aç, ale niedaleko od brzegu sta∏ szalet ust´powy z dwoma wejÊciami. Mój
plan ucieczki nie wró˝y∏ du˝ego powodzenia, ale zaryzykowa∏em. Poprosi∏em
pilnujàcego mnie wachmana8, by zezwoli∏ mi wejÊç do ust´pu i nast´pnie wcho-
dzàc do szaletu, po prostu przeszed∏em go tylko i wyszed∏em drugim wyjÊciem,
kierujàc si´ wprost na brzeg Szprewy, potem skok do wody i ju˝ p∏ynà∏em
na drugà stron´. Rzeka by∏a w tym miejscu szeroka na oko∏o 120 metrów. Gdy
ju˝ dop∏ywa∏em do drugiego brzegu, posypa∏y si´ za mnà strza∏y. Szcz´Êliwie do-
p∏ynà∏em do wolnoÊciowego brzegu i ucieka∏em w stron´ Jungfernheide i Sie-
menstal. Zrzuci∏em z siebie wi´ziennà marynark´ i przebra∏em si´ w marynar-
k´, którà jakiÊ gospodarz wywiesi∏ w polu jako strach na wróble.

Kierujàc si´ na wschód, ominà∏em Berlin i szcz´Êliwie dosta∏em si´ do miej-
scowoÊci Fürstenwalde, gdzie zakrad∏em si´ na dworzec towarowy, ukry∏em si´
w pustej w´glarce i odjecha∏em do Poznania. W Poznaniu mia∏em od razu
szcz´Êcie, bo spotka∏em si´ z Adamem Paczkowskim9, który zaprowadzi∏ mnie
do mieszkania jego rodziców przy ulicy Strumykowej 4. Tam mnie przede
wszystkim nakarmiono, mia∏em okazj´ si´ wykàpaç i przebraç w mojà bielizn´
i rzeczy, po które do mojej matki na Fabrycznà pobieg∏a siostra Paczkowskiego
– Irena. Wkrótce zjawi∏a si´ te˝ moja mama, by mnie wyca∏owaç i wyÊciskaç.

Tego samego dnia nad Wartà na Szelàgu spotka∏em si´ jeszcze ze Stachem
Nogajem, który mnie znów zaprzàg∏ do roboty. Dosta∏em papiery i zosta∏em ku-
rierem mi´dzy grupà spiskowców poznaƒskich i berliƒskich. Razem z Januszem
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Kijakiem jeêdziliÊmy do Juraszyka, równie˝ dezertera, ukrywajàcego si´ w Ber-
linie przy Oranienburgerstrasse. Juraszyk by∏ dzier˝awcà lokalu restauracyjnego
w Poznaniu na Górnej Wildzie i w jego lokalu odbywa∏y si´ nasze spotkania.

Rewolucja niemiecka zasta∏a mnie i Kijaka w Berlinie. ByliÊmy nie tylko bier-
nymi Êwiadkami, ale z ca∏à grupà dezerterów Polaków braliÊmy udzia∏ w prze-
wrocie. WÊród rewolucjonistów by∏o wielu marynarzy Polaków. SpieszyliÊmy
do Poznania z radosnà wiadomoÊcià, ˝e wojna si´ skoƒczy∏a, mieliÊmy rewolu-
cj´, a tym samym powstaje nasza ukochana Polska. Do Poznania przyjechaliÊmy
w niedziel´ wczeÊnie rano, by∏em jednak tak bardzo zm´czony, ˝e opuÊci∏em
moich towarzyszy rewolucjonistów i pospieszy∏em do domu zobaczyç si´ z ro-
dzicami. Chcia∏em godzink´ wypoczàç, a tymczasem mocno zasnà∏em i obudzi-
∏em si´ dopiero w po∏udnie.

Stacha Nogaja odszuka∏em w Zielonej Kawiarni przy ulicy Wroc∏awskiej.
Tam utworzyliÊmy nowà sk∏adnic´ broni. PrzywieêliÊmy pe∏en wóz karabinów
i kilka skrzynek z nabojami z baraków wojskowych za Bramà D´biƒskà, gdzie
za∏oga 4. Wachkompanii10, sk∏adajàca si´ prawie z samych Polaków, sama zaofia-
rowa∏a nam takie uzbrojenie. Nic w tym dziwnego, bo w tej za∏odze byli nasi spi-
skowcy. Nast´pny dzieƒ, 11 listopada 1918 r., by∏ dla nas bardzo pracowity. Nie-
miecka policja wprawdzie sama ucieka∏a, ale w koszarach rzàdzili jeszcze
oficerowie pruscy, którzy usi∏owali nam przeszkadzaç.

Nasza Komenda POW utworzy∏a jakàÊ rad´ – podzieli∏a miasto na dzielnice
i wyznaczy∏a komendantów dzielnicowych. Komendantem na Wildzie zosta∏
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[Jan] Przybecki, zaÊ na Chwaliszewie [Donat] Stolpiak. Bronis∏aw Nogajewski,
o ile si´ nie myl´, zosta∏ komendantem ÂródmieÊcia, a na Je˝ycach komendan-
tem POW by∏ [Józef] Talarczyk11. Nasza organizacja by∏a ju˝ jawna i wszyscy
Polacy chcieli do niej nale˝eç. Wi´kszoÊç jednak przyjecha∏a z frontów bez bro-
ni. Trzeba by∏o ich uzbroiç i zadanie to powierzono Stanis∏awowi Nogajowi,
który zosta∏ komendantem oddzia∏u wywiadowczo-wykonawczego. Do tego od-
dzia∏u w∏aÊnie i ja nale˝a∏em, bo Stach Nogaj dobiera∏ tylko swoich dawniej-
szych skautów – dezerterów z wojska pruskiego.

Zaraz pierwszego dnia, wczeÊnie rano, poszliÊmy po broƒ w dobrze mi znane
miejsce za Kaliskà Bramà, gdzie s∏u˝y∏em w szeregach armii pruskiej. Przyszli-
Êmy na czas, bo oficerowie lotnicy niemieccy ∏adowali ju˝ na wozy ci´˝arowe
znajdujàce si´ w magazynach broni karabiny i naboje. Stach zmusi∏ lotników
do zwrócenia za∏adowanej broni, ale nie uda∏o mu si´ zatrzymaç samochodów.
Wyst´powaliÊmy jako Niemcy – rewolucjoniÊci. GdzieÊ postarano si´ o jakiÊ wóz
i pierwszy transport broni wywieziony zosta∏ do siedziby naszego sztabu 
POWZP na Wielkie Garbary. Potem zaopatrzyliÊmy w broƒ peowiaków ze Âród-
ki i Chwaliszewa, którzy mieli swojà siedzib´ w salce parafialnej przy koÊciele
dominikaƒskim. Wszystko odbywa∏o si´ poczàtkowo spokojnie, bez oporu, ale
oko∏o po∏udnia mimo mrozu zrobi∏o nam si´ goràco. MusieliÊmy si´ wycofaç.
Stach jednak nie da∏ za wygranà. Jeszcze trzeba by∏o uzbroiç i umundurowaç pe-
owiaków wildeckich, a w barakach znajdowa∏y si´ du˝e zapasy. Póêno wieczo-
rem wybra∏ sobie siedmiu ludzi, wÊród których by∏em równie˝ ja jako najlepiej
obeznany w terenie. MieliÊmy tylko przeprowadziç wywiad. Tymczasem sta∏o si´
coÊ innego. We trójk´ przekradliÊmy si´ przez druciane ogrodzenie olbrzymiego
terenu i penetrujàc go, spostrzegliÊmy, ˝e by∏o tam tylko dwóch wartowników
na s∏u˝bie, siedmiu zaÊ znajdowa∏o si´ na odwachu. ZdecydowaliÊmy si´ szybko
dzia∏aç. Stach Nogaj wpad∏ na odwach – ja i Adam Paczkowski pilnowaliÊmy
okien. Sterroryzowani Niemcy wydali karabiny i naboje, Stach kaza∏ im zabraç
jeszcze buty i uszkodzi∏ telefon tak, ˝e nie mogli si´ ruszyç. SterroryzowaliÊmy
równie˝ wartowników, odprowadziliÊmy na odwach, odebraliÊmy im tak˝e broƒ
i buty, a potem mieliÊmy ju˝ wolnà drog´. Po konie i wóz pobieg∏o dwóch a˝
na Wild´, na Fabrycznà do Brzoskwiniewicza. Nast´pnie oga∏acaliÊmy baraki
z zapasów, wywo˝àc cz´Êç do knajpki na Rynku Wildeckim (obecnie sklep
„Ors”), gdzie mieÊci∏ si´ sztab POWZP dzielnicy wildeckiej. Potem wywieêliÊmy
cz´Êç materia∏ów do [restauracji] „San Domingo” przy Drodze D´biƒskiej,
a w koƒcu pojechaliÊmy z ∏adunkiem na Dolnà Wild´. Tutaj dosz∏o do starcia ze
Stra˝à Ludowà, która si´ w mi´dzyczasie utworzy∏a. Stra˝ Ludowa sk∏ada∏a si´
przewa˝nie z Polaków, Niemców i ˚ydów. JakoÊ spraw´ za∏atwiono polubownie.
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Dzieƒ czy dwa dni póêniej bra∏em udzia∏ w nocnej wyprawie po broƒ i amu-
nicj´ do baraków strze˝onych przez ˝o∏nierzy 47. pu∏ku piechoty. Baraki te znaj-
dowa∏y si´ w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Izba RzemieÊlnicza, i ciàgn´∏y si´ a˝
do ulicy Artyleryjskiej.

Potem przysz∏a kolej na wi´zienie na M∏yƒskiej. PoszliÊmy tam zupe∏nie bez-
bronni, a na rozkaz Stacha Nogaja Niemcy z 20. pu∏ku artylerii polnej nie tylko
opuÊcili odwach, ale jeszcze oddali nam wszystkie karabiny.

Po tej eskapadzie Stach Nogaj zosta∏ aresztowany. ByliÊmy bez dowódcy. B∏à-
dziliÊmy, bo nie wiedzieliÊmy, co si´ w∏aÊciwie w Poznaniu dzieje. Wolna Polska
mia∏a byç og∏oszona ju˝ w niedziel´ 10 listopada 1918 r. Potem to odraczano
z dnia na dzieƒ. Policjanci pruscy pouciekali albo si´ tak pokryli, ˝e nie by∏o ich
widaç. Po tygodniu znów si´ pokazali. Codziennie odbywa∏y si´ publiczne wie-
ce, na których przemawiali Adam Piotrowski12, Kazimierz Krajna13, Karol Rze-
pecki. Gadali do t∏umów, ˝e Polska b´dzie, tylko mamy cierpliwie czekaç. Mamy
zachowaç spokój i si´ nie awanturowaç. Wzywano, byÊmy oddali broƒ, nie bawi-
li si´ w ˝adnych powstaƒców lub wojsko polskie, i gro˝ono, ˝e ci, którzy si´ we-
zwaniom nie podporzàdkujà, postawieni zostanà pod mur. Wprawdzie myÊmy
si´ tych pogró˝ek nie bali – przemawiali przecie˝ ju˝ nie Niemcy, ale nasi pro-
wodyrzy spo∏eczeƒstwa polskiego. W ich polityce nie chcieliÊmy robiç im wi´cej
przykroÊci. ByliÊmy przekonani, ˝e nasz polski rzàd w Warszawie nie zgadza∏ si´
z takimi bredniami, ˝e z wojskiem polskim przymaszeruje do Poznania i zrobi
porzàdek. Nie orientowaliÊmy si´, jak tam w Warszawie wyglàda∏o, ale byliÊmy
po stronie Warszawy przeciwko tym, którzy rzàdzili w Poznaniu.
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GdyÊmy byli w∏aÊnie w takich nastrojach, zjawi∏ si´ wÊród nas jakiÊ legionista
z Kalisza i poczà∏ namawiaç, byÊmy opuÊcili Poznaƒ i z nim wyjechali do woj-
ska polskiego. Propozycja ta si´ wszystkim spodoba∏a. G∏ównym prowodyrem tej
ucieczki z Poznania byli bracia Paczkowscy. Znaleêli si´ równie˝ szoferzy woj-
skowi z Wojciechem ¸uczakiem na czele, którzy postarali si´ o samochody ci´-
˝arowe, odpowiednià iloÊç benzyny i w dniu 18 listopada 1918 r. mia∏ nastàpiç
wyjazd, na który zadeklarowa∏o si´ ponad 80 peowiaków. MieliÊmy jechaç trze-
ma ci´˝arowymi samochodami, jedyny k∏opot by∏ z ∏awkami.

Zamiary te jednak pokrzy˝owa∏ Stach Nogaj, który wróci∏ i poczà∏ przekony-
waç, ˝e musimy pozostaç w Poznaniu, bo w∏aÊnie w naszym rodzinnym mieÊcie
b´dziemy koniecznie potrzebni. Powsta∏y dwie partie: Paczkowscy i ich grupa
uparli si´, ˝eby wyjechaç, druga grupa pozosta∏a przy StaÊku. By∏a i trzecia gru-
pa, która oglàda∏a si´ za innym dowódcà.

Z grupà Paczkowskich Stach da∏ sobie rad´ w bardzo prosty sposób. Do-
wiedzia∏ si´, gdzie ów agent-legionista w Poznaniu zamieszkuje, potem wy-
bra∏ najbardziej mu oddanych, m.in. Konrada Bestyƒskiego i jeszcze kogoÊ,
poszed∏ z nimi do mieszkania Antoniego Kubiaczyka, który mieszka∏
przed Berliƒskà Bramà, gdzie przebywa∏ ów legionista, i go zaaresztowa∏.
Aresztowanego odprowadzono wpierw do sztabu POWZP, który przeniós∏
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si´ na Piekary. Tam Mieczys∏aw Andrzejewski, jak Pi∏at umywajàc r´ce, kaza∏
go odprowadziç do ówczesnego g∏ównego komendanta POWZP, mecenasa
Feliksa Koszutskiego14, który urz´dowa∏ w mieszkaniu Hedingerów przy uli-
cy Skarbowej. Koszutski zadecydowa∏ o wywiezieniu legionisty za granic´
Wielkopolski do Kalisza. Musia∏ to zrobiç Bronis∏aw Nogajewski, który z po-
rozumienia polsko-niemieckiego zosta∏ komendantem koszar na Êw. Wojcie-
chu (Bezirkskommando).

Nasz oddzia∏ wywiadowczo-wykonawczy rozproszy∏ si´. Paczkowscy ze swo-
imi ludêmi odeszli do formujàcej si´ kompanii skautowej, którà organizowa∏
Wincenty Wierzejewski, dawniejszy komendant POWZP. Ja nale˝a∏em do gru-
py, która posz∏a pod rozkazy Jana Kàkolewskiego. Przy Stachu Nogaju pozosta-
∏a reszta.

Rada Dziesi´ciu POWZP wyznaczy∏a wówczas Jana Kalinowskiego na ko-
mendanta oddzia∏ów wywiadowczo-wykonawczych. Jan Kàkolewski i Stach
Nogaj ze swoimi ludêmi podporzàdkowali si´ temu zarzàdzeniu, grupa Win-
centego Wierzejewskiego nie chcia∏a nic ju˝ mieç wspólnego z POWZP i odse-
parowa∏a si´. Istnia∏y zatem dwa oddzia∏y wywiadowczo-wykonawcze, chocia˝
mieÊciliÊmy si´ w jednym lokalu u Jarockiego na Êw. Marcinie 4 i mieliÊmy jed-
nego komendanta Jana Kalinowskiego. CzynnoÊci by∏y takie same, jak poprzed-
nio u Stacha Nogaja. Jan Kàkolewski mia∏ swoje mniejsze magazyny broni,
a mianowicie w pomieszczeniach u Czes∏awa Zab∏ockiego przy Wielkich Gar-
barach, u Tadeusza Pajzderskiego i Leonarda Kunzendorfa, którzy mieszkali
przy ulicy Wodnej.

W okresie rzàdów Rad Robotników i ˚o∏nierzy osobiÊcie prze˝y∏em tylko jed-
nà wa˝niejszà przygod´, a mianowicie 4 grudnia 191 r., gdy na nasze biura i od-
wach napad∏ oddzia∏ ˝o∏nierzy-lotników. W dniach od 2 do 5 grudnia Jan Kàko-
lewski wyznaczy∏ nam ostre pogotowie. StrzegliÊmy zjazdu delegatów, którzy
wybierali Naczelnà Rad´ Ludowà. Zresztà w pogotowiu by∏y wszystkie oddzia-
∏y wojskowe, a wi´c Stra˝ Ludowa, peowiackie kompanie Wach- und Sicher-
heitsdienst, oddzia∏y wywiadowczo-wykonawcze Nogaja i Kàkolewskiego oraz
kompania skautowa Wierzejewskiego.

Przebieg zjazdu delegatów Polskich Rad Ludowych by∏ spokojny. Zdarzy∏ si´
jednak nast´pujàcy wypadek. Kàkolewski otrzyma∏ rozkaz Kalinowskiego, by
dostarczy∏ kulomiot i naboje dla 3. kompanii SSiB pod dowództwem Talarczy-
ka. Do wykonania zadania wybra∏ Drajerczaka, Czes∏awa Buszkego i Janow-
skiego. Kulomiot zabrano z dawniejszej budy skautowej przy Wielkich Garba-
rach 1 i konnà taksówkà zamierzano go dostarczyç na miejsce, to jest
do koszar 47. pu∏ku piechoty przy ulicy Bukowskiej.
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Komenda miasta, której podlega∏y wszystkie kompanie SSiB, rozkazywa∏a rów-
nie˝ pu∏kom i oddzia∏om by∏ego pruskiego wojska, które demobilizowano. Po-
szczególne pu∏ki wojskowe otrzymywa∏y m.in. rozkazy, by na miasto wysy∏ali pa-
trole celem strze˝enia majàtku wojskowego. W tym w∏aÊnie dniu lotnicy z ¸awicy
i 47. pu∏k piechoty mieli zadanie pilnowania obiektów wojskowych znajdujàcych
si´ na Je˝ycach. (By∏y tam m.in. bardzo bogato zaopatrzone magazyny Urz´du
Umundurowania V korpusu wojskowego). Patrole wojskowe liczy∏y po 15 ludzi.
Wiozàc kulomiot, Drajerczak i jego ludzie natkn´li si´ u zbiegu ulic Grunwaldz-
kiej i Bukowskiej na patrol lotników. Zaskoczeni, zostali rozbrojeni, aresztowani
i póêniej odprowadzeni do wi´zienia na ulic´ M∏yƒskà. Doro˝karz wzi´ty na spyt-
ki wskaza∏ miejsce, skàd wióz∏ kulomiot oraz skàd byli Drajerczak i jego ludzie.
Lotnicy udali si´ do koszar 47. pu∏ku piechoty, gdzie poza polskà kompanià Talar-
czyka by∏y jeszcze kompanie niemieckie znajdujàce si´ w demobilizacji. Zasileni
w∏aÊnie tymi ˝o∏nierzami w liczbie 32 ludzi wyruszyli wpierw na Wielkie Garba-
ry, gdzie jednak nic nie znaleêli. Z Wielkich Garbar z trzech stron podchodzili
pod siedzib´ naszego odwachu. Wart´ mia∏ wówczas Andrzej Kaszubiak i on
pierwszy zaalarmowa∏ Stacha Nogaja o podejrzanych ˝o∏nierzach niemieckich.

Nogaj zapowiedzia∏ pogotowie, sam zaÊ wyszed∏ Niemcom naprzeciw, chcàc
jak zwykle swoim tupetem ich przegoniç. ˚o∏nierze niemieccy zbli˝yli si´ jednak
ju˝ pod okna naszego lokalu, ujrzeli naszà grup´ uzbrojonà po uszy (mieliÊmy
tam te˝ ci´˝ki kulomiot). ZnajdowaliÊmy si´ w du˝o gorszym po∏o˝eniu, bo Êci-
Êni´ci w oÊwietlonych w pokojach, gdy na ulicy by∏o ciemno. OtworzyliÊmy okna
i rozmawialiÊmy z Niemcami, twarzà w twarz. S∏yszeliÊmy, jak na ulicy Stach No-
gaj wyjaÊnia∏ Niemcom, ˝e jesteÊmy równie˝ patrolem kompanii Wach- und Si-
cherheitsdienst i z Komendy Miasta wyznaczono nam ów lokal Jarockiego na od-
wach. Nie wiadomo, jak by si´ to skoƒczy∏o, ale nagle ze strony niemieckiej pad∏
strza∏, kula Êwisn´∏a nad g∏owà Franka Nogaja i trafi∏a w portret Józefa Poniatow-
skiego. Natychmiast pogas∏y Êwiat∏a i odpowiedzieliÊmy salwà. Pertraktacje
z Niemcami urwa∏y si´ i Stach Nogaj ratowa∏ si´ ucieczkà do sieni domu. Rzuco-
no za nim granat r´czny, ale jakoÊ mia∏ szcz´Êcie i ˝adnym u∏amkiem nie zosta∏
trafiony. Uda∏o mu si´ nawet wydostaç na podwórze i stamtàd przez bram´ wybiec
na ulic´ Âwi´tomarciƒskà. MyÊmy si´ te˝ wydostali z lokalu na klatk´ schodowà,
potem weszliÊmy do ró˝nych mieszkaƒ, by z okien broniç si´ przed napastnikami,
ja zaÊ z kilkoma innymi poprzez dachy domów przedostaliÊmy si´ na ulic´ Wie-
deƒskà15 i zamierzaliÊmy z tej strony Niemców przep´dziç. Tymczasem Stach No-
gaj sprowadzi∏ ju˝ posi∏ki, zbli˝y∏ si´ do Niemców, których wyzywa∏ jak podoficer
pruski rekrutów na pierwszych çwiczeniach. S∏yszeliÊmy jego groêby, ˝e ka˝e
wszystkich lotników i ˝o∏nierzy 47. pu∏ku aresztowaç i postawiç pod sàd doraêny.
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W wyzywaniu Niemców pomóg∏ Stachowi Mieczys∏aw Paluch, który zaalarmo-
wany hukiem strza∏ów i krzykami, te˝ zjawi∏ si´ na miejscu. Paluch by∏ wówczas
nie lada figurà, bo przewodniczàcym Rady ˚o∏nierskiej przy sztabie V Korpusu
Armii, a zatem sprawowa∏ funkcj´ najwy˝szego ˝o∏nierza niemieckiego.

Niemcy wystraszeni groêbami Palucha i Nogaja pospuszczali nosy na kwint´
i cicho si´ wycofali. PowróciliÊmy na nasze stanowiska i z zadowoleniem stwier-
dziliÊmy, ˝e nikomu si´ nic nie sta∏o. Po stronie niemieckiej te˝ nikt nie poniós∏
szwanku, chocia˝ straszna by∏a strzelanina. Drajerczak, Buszke i Janowski od-
zyskali wolnoÊç nast´pnego dnia.

W okresie mojej dezercji jeêdzi∏em razem z innymi na zawody futbolowe
do Gniezna, Ostrowa i Borku pod Pleszewem. Przy tych klubach sportowych,
podobnie jak w Poznaniu w

”
Unii”, potworzyliÊmy tajne organizacje bojowe.

Sportowcy z Gniezna, Ostrowa czy Borku podobnie jak w Poznaniu dezertero-
wali z armii pruskiej i przygotowywali powstanie. W czasie rewolucji byli tak sa-
mo jak my zniecierpliwieni czekaniem i przyje˝d˝ali do Poznania po instrukcje,
co robiç dalej. Nikomu nie podoba∏o si´, ˝e Niemcy rzàdzà do spó∏ki z Polaka-
mi. W urz´dach wcià˝ jeszcze pos∏ugiwano si´ niemieckà mowà. Nasi dowódcy
Nogaj i Kàkolewski nie wiedzieli, co powiedzieç. Kazali cierpliwie czekaç. 
Ci rzeênicy i piekarze z Borku powiedzieli nam jednak, ˝e oni czekaç nie myÊlà
i sami sobie dadzà rad´.

Nareszcie jednak nadszed∏ nasz dzieƒ. 27 grudnia bawiliÊmy si´ weso∏o u Za-
b∏ockich na Wielkich Garbarach z okazji imienin naszego komendanta Jana Kà-
kolewskiego. Nagle nasza zabawa si´ urwa∏a. Us∏yszeliÊmy huk strza∏ów i krzy-
ki: „Bracia do broni!” ZerwaliÊmy si´ jak jeden mà˝, nie czekajàc rozkazu, ka˝dy
z nas chwyci∏ karabin w r´ce i wybiegliÊmy na ulic´. Huk strza∏ów dochodzi∏ nas
jakby spod Bazaru. Nie oglàda∏em si´, kto za mnà biegnie, wyprzedzi∏em bo-
wiem ca∏à naszà grup´ i bieg∏em pierwszy. PrzebiegliÊmy Stary Rynek i w gór´
ulic´ Nowà (obecnie Paderewskiego), chocia˝ ju˝ zorientowaliÊmy si´, ˝e
przed Bazarem panuje spokój.

W Bazarze ktoÊ nas informowa∏, ˝e naprzeciwko, w Hotelu Rzymskim uloko-
wali si´ ˝o∏nierze niemieccy i ostrzeliwali Bazar. By∏o nas tylko czterech, ale na-
tychmiast tam poszliÊmy i stwierdziliÊmy, ˝e Niemców tam nie by∏o i nie ma. Po-
dobno ju˝ przed nami kilka patroli polskich poszukiwa∏o Niemców w tym
hotelu.

GdyÊmy wyszli z hotelu, ktoÊ znów informowa∏, ˝e StaÊku Nogaj ze swoimi
ludêmi atakuje gmach prezydium policji. Natychmiast zdecydowaliÊmy si´ tam
pobiec, jednak drogà okr´˝nà przez Âwi´tego Marcina i Rycerskà (obecnie Rataj-
czaka). Ze mnà biegli Leonard Kunzendorf, Tadeusz Pajzderski, W∏adys∏aw
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Parczyƒski. GdyÊmy byli na Âwi´tym Marcinie, s∏yszeliÊmy polski Êpiew masze-
rujàcych ˝o∏nierzy. Skr´cajàc w ulic´ Ratajczaka, widzieliÊmy jeszcze maszeru-
jàce postaci w Êwietle zapalonych latarni. Jeszcze Êpiew nie umilk∏, gdy pad∏ je-
den strza∏, a potem seria strza∏ów z kulomiotu. Potem nasta∏a cisza i s∏yszeliÊmy
tylko g∏os Stacha Nogaja, który jak zwykle Niemcom uràga∏ i odgra˝a∏ si´, ˝e
˝ywcem ich z gmachu nie wypuÊci.

GdyÊmy dobiegli do naro˝nikowego domu ulicy Rycerskiej (Ratajczaka) i pla-
cu WolnoÊci, z bramy wynosili ci´˝ko rannego [Antoniego] Andrzejewskiego16

do jednokonnej taksówki. Przy ci´˝ko rannym by∏ jego starszy brat, który rzew-
nie p∏aka∏. Otoczeni byli grupà przygodnych powstaƒców, od których dowie-
dzia∏em si´, ˝e ranny nazywa∏ si´ Andrzejewski. Odwieziono go do szpitala
miejskiego przy ulicy Szkolnej.

Druga grupa ludzi sta∏a na samym Êrodku jezdni ulicy Berliƒskiej (27 Grud-
nia). PobiegliÊmy do niej i ujrzeliÊmy na ziemi le˝àcego Franciszka Ratajczaka.
By∏ ci´˝ko ranny i prosi∏ o ksi´dza. Stach Nogaj widzàc mnie, kaza∏ biec do po-
bliskiej parafii Êw. Marcina i ksi´dza sprowadziç. Ze mnà jeszcze ktoÊ pobieg∏
i gdyÊmy z trudem doko∏atali si´ do drzwi budynku parafialnego, zebrani i wy-
straszeni tam ksi´˝a i gospodynie uradzili, ˝e do ci´˝ko rannego pójdzie wikary
ksiàdz [Antoni] Chilomer17.
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GdyÊmy wrócili z ksi´dzem na miejsce, Ratajczaka przeniesiono do biur firmy
„Mercedes”, to by∏o w tym samym budynku naro˝nikowym, z którego bramy
wynoszono rannego Andrzejewskiego, na pierwszym pi´trze. Ratajczak le˝a∏
na otomanie, by∏ przy nim jakiÊ lekarz i dowódca 2. kompanii Stra˝y S∏u˝by
i Bezpieczeƒstwa – Edmund Krause. Pokój, w którym to si´ dzia∏o, by∏ bardzo
du˝y, naro˝nikowy i mia∏ dwa wyjÊcia na balkony. Stach Nogaj kaza∏ mi po∏à-
czyç si´ z innymi powstaƒcami jego grupy na jednym z balkonów, skàd mieliÊmy
pod obserwacjà ca∏y gmach g∏ówny policji, dobrze oÊwietlony. Inne latarnie by∏y
pogaszone tak, ˝e postacie powstaƒców na ulicach by∏y niewidoczne. Na balko-
nie siedzieliÊmy doÊç d∏ugo. Niemcy w gmachu policji nie pokazywali si´.
Wszystkie okna by∏y zamkni´te.

Przed samym gmachem kr´ci∏ si´ tylko Stach Nogaj. Zatrzyma∏ on samochód
osobowy, który tam zajecha∏. Do samochodu kaza∏ znieÊç Ratajczaka i odwieêç
do szpitala wojskowego przy ulicy Królewskiej (obecnie Libelta).

Potem sta∏a si´ rzecz dla nas wszystkich niezrozumia∏a. Stach Nogaj poczà∏
wo∏aç wszystkich na zbiórk´ przed gmach policji. UstawiliÊmy si´ w dwuszere-
gu. Z drugiej strony ustawiali si´ w dwuszeregu ˝o∏nierze niemieccy, którzy by-
li w gmachu. Zjawi∏ si´ naczelnik Soko∏a Julian Lange, z którym Stach Nogaj
si´ sprzecza∏. ZrozumieliÊmy, ˝e mi´dzy Polakami a Niemcami nastàpi∏a znów
zgoda. Jak wszyscy inni, by∏em wÊciek∏y na te ciàg∏e pertraktacje i cackanie si´
z Niemcami. Razem z Tadeuszem Pajzderskim opuÊci∏em szeregi Stacha Noga-
ja i poszliÊmy do Bazaru, skàd skierowano nas do gmachu muzeum, gdzie nasz
komendant Kàkolewski razem z Janem Kalinowskim, Romanem Wilkanowi-
czem, [Leonem] B∏aszakiem i innymi utworzyli osobnà kwater´. Na wiadomoÊç,
˝e nic si´ nie zmieni∏o, ˝e z Niemcami nastàpi∏a zgoda, wszyscy obecni bardzo
z∏orzeczyli. Kàkolewski kaza∏ nam iÊç do domu i zakomunikowa∏, ˝e odwach je-
go oddzia∏u przeniós∏ si´ z lokalu Jarockiego do muzeum. MieliÊmy zg∏osiç si´
nast´pnego dnia jak zwykle o godzinie 10.

Póêno w nocy poszed∏em do domu, po∏o˝y∏em si´ spaç. Rano nie spieszy∏em
si´ do miasta, dopiero gdy mi siostra powiedzia∏a, ˝e na mieÊcie coÊ si´ dzieje, bo
widzia∏a samochody ci´˝arowe udekorowane polskimi choràgwiami i uzbrojone
w kulomioty, a na samochodach pe∏no ˝o∏nierzy Polaków, przypomnia∏ mi si´
dzieƒ rewolucji w Berlinie. Pojecha∏em tramwajem z Fabrycznej na plac Piotra
(Wiosny Ludów) i stamtàd pospieszy∏em do Bazaru – muzeum. Ju˝ na placu
Wiosny Ludów spotka∏em wielu uzbrojonych ludzi, rozpromienionych i spie-
szàcych si´ nie wiadomo dokàd. Wszyscy odpowiadali mi, ˝e to powstanie.
Z niedowierzaniem przyszed∏em do muzeum, gdzie ju˝ zebranych nas by∏o doÊç
sporo, a Kàkolewski wydawa∏ rozkazy, wysy∏ajàc patrole w ró˝ne miejsca. Patrole
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wraca∏y, noszàc w dalszym ciàgu broƒ, a Kàkolewski wszystkie zapasy broni ka-
za∏ wydawaç temu, kto si´ tylko zg∏osi∏. Patrole posz∏y do ró˝nych komisariatów
policji pruskiej – wszystkie sk∏ada∏y jednobrzmiàcy raport, ˝e pruscy policjanci
pouciekali, w siedzibach komisariatów nikogo nie by∏o.

Ja otrzyma∏em rozkaz zbadania sytuacji na terenie koszar i magazynów 5. ba-
talionu taborów (Niederschlesisches Trainbataillon Nr. 5) zajmujàcych mnóstwo
budynków i du˝e tereny na Nowym ¸azarzu przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej.
PoszliÊmy w siódemk´: Adam Knasiecki, Czes∏aw Gierszal, Micha∏ Drajerczak,
Czes∏aw Zab∏ocki, Tadeusz Pajzderski i jeszcze ktoÊ. Oko∏o 100 metrów
przed g∏ównym wejÊciem do koszar spotkaliÊmy jednego z ˝o∏nierzy. Zatrzyma-
liÊmy go. Okaza∏o si´, ˝e by∏ to Polak, który w koszarach czeka∏ na zwolnienie
go z wojska. Skwapliwie nas poinformowa∏ o sytuacji, zaznaczajàc, ˝e na poste-
runku przy g∏ównym wejÊciu sta∏ te˝ Polak, jego kolega. MogliÊmy wejÊç do ko-
szar bez trudu. Dowódcà odwachu by∏ jakiÊ podoficer niemiecki, wÊród ˝o∏nie-
rzy byli jednak równie˝ Polacy.

Odwach mieÊci∏ si´ w pomieszczeniach na wysokim parterze, zaraz w pierw-
szym budynku. PostanowiliÊmy postàpiç tak, jak to by∏o z odwachem za Kaliskà
Bramà. MieliÊmy zadanie uproszczone, bo tak Polak, którego spotkaliÊmy na uli-
cy, jak równie˝ Polak stojàcy na posterunku przy bramie wejÊciowej, przy∏àczyli
si´ do nas. WeszliÊmy na odwach – wszystkich na odwachu wpierw sterroryzo-
waliÊmy, a gdy byli rozbrojeni, og∏osiliÊmy, ˝e Niemcy majà si´ natychmiast z ko-
szar wynosiç, Polacy zaÊ oczekiwaç dalszych rozkazów. Czesiu Zab∏ocki kaza∏
zaprowadziç si´ do biura, gdzie Niemcom powystawia∏ przepustki i wolne bile-
ty jazdy do domu. Na zdobycie ca∏ego obiektu oddzia∏u taborów nie potrzebo-
waliÊmy ani jednego strza∏u. Po za∏atwieniu tej sprawy ja i Drajerczak wrócili-
Êmy do muzeum, raportujàc Kàkolewskiemu o wszystkich tych wydarzeniach.

W muzeum w mi´dzyczasie sytuacja si´ mocno zmieni∏a. Nasz oddzia∏ z Kà-
kolewskim na czele wycofa∏ si´ na prawe skrzyd∏o, do jednego z pomieszczeƒ,
wszystkie inne pomieszczenia zaj´li nowi ochotnicy, których w kompanie for-
mowa∏ Stach Nogaj. Kompanie te jedna po drugiej wyrusza∏y do ró˝nych ko-
szar – na Cytadel´, do Grolmana, na Solnà. By∏em Êwiadkiem, jak Czes∏aw
Ganke18, dowódca jednej z tych kompanii, wys∏anej do koszar 29. pu∏ku sape-
rów, raportowa∏ StaÊkowi Nogajowi, ˝e wróci∏, bo w drodze kompania zatrzy-
mana zosta∏a przez nowego komendanta Maciaszka, który rozkaza∏ kompanii
wróciç do muzeum, zapowiadajàc, ˝e tam ma kwaterowaç. Obieca∏ przes∏aç
sienniki i koce. Stasiek Nogaj s∏yszàc to, pieni∏ si´ ze z∏oÊci. S∏ysza∏em, jak Sta-
siek powiedzia∏: „Tego ca∏ego komendanta Maciaszka zaraz powiesimy na la-
tarni przed Bazarem”. Wyszuka∏ pi´ciu ochotników marynarzy, wÊród których
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byli Bogdanowicz, Zakowski i Pilarski. Poszli po Maciaszka do Bazaru, a my-
Êmy wybiegli na ulic´, by zobaczyç, jak Maciaszka b´dà wieszali. Do wieszania
jednak nie dosz∏o.

Pod wieczór tego dnia Kàkolewski formowa∏ oddzia∏ na wyjazd do Gniezna.
Zg∏osi∏em si´ równie˝, ale by∏o nas za du˝o i musia∏em pozostaç. Nast´pnego
dnia, to jest 29 grudnia 1918 r., w Poznaniu panowa∏ spokój. Stach Nogaj ze
swoimi oddzia∏ami przeniós∏ si´ na Solnà, gdzie urz´dowa∏ w dawniejszym ka-
synie oficerskim. Do muzeum w dalszym ciàgu nap∏ywali ochotnicy z ró˝nych
stron. Jedni poszli na Cytadel´, inni na Solnà, inni jeszcze wracali do domów.
Przyje˝d˝ano równie˝ po broƒ furmankami i samochodami z dalekiego Grodzi-
ska, Buku, Nowego TomyÊla, Obornik i innych miejscowoÊci. Wszystkie nasze
magazyny zosta∏y ogo∏ocone. Zresztà by∏o wówczas du˝o broni na Cytadeli i kto
tylko chcia∏, broƒ móg∏ otrzymaç.

Po po∏udniu, oko∏o godziny 16, zdarzy∏ si´ przykry dla mnie wypadek. Z roz-
kazu Jana Kalinowskiego odebraliÊmy od StaÊka Nogaja wi´ênia Blan-
kertza i odprowadzaliÊmy go w trójk´ (by∏ ze mnà Jan Wulert i Edmund Ko-
nieczny) do wi´zienia na Grolmanie. Krótko przed wi´zieniem Blankertz poczà∏
uciekaç i zmuszeni byliÊmy do niego strzelaç. Zosta∏ zabity. O przykrym tym wy-
padku zaraportowa∏em Kàkolewskiemu.

W gmachu muzeum oddzia∏ nasz kwaterowa∏ do 5 stycznia 1919 r. Potem wy-
ruszyliÊmy na zdobycie ¸awicy. Razem z nami wyruszy∏y kompanie StaÊka No-
gaja. ¸awic´ zdobyliÊmy po kilkunastu minutach, chocia˝ ca∏à noc przygotowy-
waliÊmy si´ do szturmu, rozsypani w tyralierce od strony zachodniej. Po ¸awicy
przenieÊliÊmy naszà kwater´ z muzeum do koszar 5. pu∏ku ci´˝kiej artylerii
na So∏aczu, gdzie kwaterowa∏y równie˝ kompanie StaÊka Nogaja.

Nasz oddzia∏, tj. Kàkolewskiego, te˝ mocno si´ rozrós∏. MieliÊmy wprawdzie
kwatery w koszarach, ale wi´kszoÊç na noc chodzi∏a spaç do domów. Wi´kszoÊç
bowiem naszego oddzia∏u stanowili poznaniacy. Gdy 8 stycznia 1919 r. przyszli-
Êmy do koszar na s∏u˝b´, nie zastaliÊmy tam tych kolegów, którzy nocowali w ko-
szarach. DowiedzieliÊmy si´, ˝e wyjechali na front, pod Szubin.

ChcieliÊmy te˝ jak najpr´dzej byç wys∏ani na front, ale po kilku dniach wróci-
li nasi towarzysze broni spod Szubina. Wszyscy rozgoryczeni, ˝e powstanie si´
skoƒczy∏o – Polacy zawarli ugod´ z Niemcami. Naczelna Rada Ludowa nie po-
zwoli∏a oddzia∏om powstaƒczym maszerowaç poza Noteç. Oddzia∏y powstaƒcze,
które zaj´∏y ju˝ wi´cej ni˝ po∏ow´ powiatu wyrzyskiego, musia∏y si´ cofnàç
na rozkaz Naczelnej Rady Ludowej. Bydgoszcz, Toruƒ, Grudziàdz, Tczew
i Gdaƒsk pozosta∏y w r´kach niemieckich, a myÊmy w okresie naszego spisku pla-
nowali zdobywaç jeszcze Kwidzyn, Malbork, Olsztyn, czyli Warmi´ i Mazury. 
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Te tereny ∏atwo nam by∏o zdobyç, a zamieszkali tam Polacy prosili nas o uwolnie-
nie ich spod band ró˝nych oddzia∏ów Grenz- i Heimatschutzu.

Kazano nam znów czekaç. Po Maciaszku i Taczaku przyszed∏ nowy komen-
dant, genera∏ Dowbor-MuÊnicki. W oddzia∏ach powstaƒczych zaprowadzono
rogatywki zamiast czapek, zaprowadzono znów szar˝e podoficerów i oficerów.
Zabroniono mówiç „druhu” i wprowadzono form´ „pan”, a wi´c „panie kapra-
lu”, „panie sier˝ancie”, „panie poruczniku”, „panie kapitanie” itd. S∏owo „pan”
by∏o dla nas poczàtkowo obce, bo zawsze zwracaliÊmy si´ do ka˝dego powstaƒ-
ca per druhu albo per wy. Wprowadzenie s∏owa „pan” wydawa∏o nam si´ Êmiesz-
ne i w naszym oddziale powstaƒczym si´ nie przyj´∏o. ByliÊmy ze sobà za bar-
dzo zwiàzani.

Wprowadzono w koszarach znów pruski dryl, co nam si´ nie podoba∏o. Mie-
liÊmy doÊç ró˝nego rodzaju musztry, çwiczeƒ wojskowych itd. Gotowi byliÊmy
iÊç na front i walczyç, ale w koszarach s∏u˝ba nam zbrzyd∏a i czas sp´dzaliÊmy
raczej na obijaniu si´ w mieÊcie.

Nagle pod koniec stycznia powsta∏ alarm. Gruchn´∏a wiadomoÊç, ˝e Niemcy
wyzyskali sytuacj´ ogo∏oconego frontu pó∏nocnego i wielkimi si∏ami ruszyli
z Bydgoszczy na Szubin, maszerowali równie˝ na Kcyni´, skàd planowali zajàç
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Gniezno i Poznaƒ. Nasz dowódca Jan Kàkolewski zebra∏ ludzi i wyruszyliÊmy
na front. Wprawdzie dojechaliÊmy jeszcze do Kcyni, ale gdybyÊmy przyjechali
dzieƒ póêniej, to Kcynia by∏aby ju˝ w r´kach niemieckich. Bez jakiegokolwiek
odpoczynku wprost z dworca poszliÊmy na front, napotykajàc Niemców zaled-
wie kilometr czy dwa za Kcynià. By∏y to straszne walki. StraciliÊmy du˝o ludzi,
ale napór niemiecki zosta∏ wstrzymany. ZdobyliÊmy oko∏o oÊmiu armat i przep´-
dziliÊmy Niemców a˝ pod Rostrzembowo i Szczepice. Tam wypoczywaliÊmy
dwa czy trzy dni, a potem dowiedzieliÊmy si´, ˝e przed nami, na ty∏ach Niem-
ców wojowa∏ StaÊku Nogaj z garstkà podobnych do niego szaleƒców. Naszemu
oddzia∏owi u∏atwi∏ on dalszy marsz naprzód i oko∏o 7 czy 8 lutego 1919 r. zna-
leêliÊmy si´ nad Notecià. Dalej nam iÊç zakazano. Za nami przysz∏y ju˝ regular-
ne wojska wielkopolskie, które stanàç mia∏y na granicy linii demarkacyjnej.

Niemcy raz po raz niepokoili nas i lini´ demarkacyjnà przekraczali. Nasze
wojsko wielkopolskie w∏aÊciwie do tego si´ nie miesza∏o i znów nasze oddzia∏y
powstaƒcze musia∏y Niemców przywo∏ywaç do porzàdku. Przy jednym z takich
napadów niemieckich zamordowany zosta∏ przez Niemców drogi nasz towa-
rzysz broni Edmund Miko∏ajczak z oddzia∏u StaÊka Nogaja. By∏o to 15 lute-
go 1919 r. Nogaj i kilku jego ludzi wyjechali do Poznania na pogrzeb, skàd StaÊ-
ko Nogaj wi´cej nie powróci∏. Roznios∏a si´ wiadomoÊç, ˝e zosta∏ aresztowany
za bolszewizm.

Oddzia∏y Nogaja i Kàkolewskiego by∏y rozlokowane w mniejszych grupach
mi´dzy Notecià a linià na wysokoÊci Kcynia – Wàgrowiec. Ja z moim zast´pem
znajdowa∏em si´ w jakiejÊ wiosce, dokàd przyby∏ jeden z plutonowych nasze-
go oddzia∏u i rozkaza∏ mi zawiadomiç sztab powstaƒczy w Kcyni, ˝e na Kcy-
ni´ maszerujà zbuntowani powstaƒcy, niosàc na czele czerwony sztandar. Nie
orientowa∏em si´, o co chodzi, ale wsiad∏em natychmiast na konia i galopem
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pop´dzi∏em do Kcyni, do lokalu, w którym zazwyczaj przesiadywa∏ Jan Kali-
nowski i obcy mi oficerowie. Zasta∏em Kalinowskiego i Kàkolewskiego, który
w∏aÊnie wróci∏ z Poznania. Powiedzia∏em, co si´ sta∏o, i wkrótce zaalarmowa-
na Stra˝ Ludowa wyruszy∏a przeciwko rzekomym rebeliantom. Maszerowa-
∏em, a raczej jecha∏em na moim koniu razem z nimi. Niemal w tym samym
miejscu, gdzie przed trzema tygodniami odparliÊmy Niemców atakujàcych
Kcyni´, spotkaliÊmy si´ ze zbuntowanym oddzia∏em. Dopiero wówczas rozpo-
zna∏em, ˝e to byli nasi. Prowadzi∏ ich Józef Lewandowski, a sztandar niós∏ Ba-
jon z Je˝yc.

Cz∏onkowie Stra˝y Ludowej te˝ poznali niedawnych obroƒców Kcyni i szybko
si´ z naszymi ludêmi zbratali. Pad∏o wprawdzie kilka strza∏ów, ale to raczej na wi-
wat. Rzecz zrozumia∏a, ˝e si´ przy∏àczy∏em do tak zwanych bolszewików, czyli re-
beliantów, gdy dowiedzia∏em si´, ˝e jadà do Poznania, by z wi´zienia uwolniç Sta-
cha Nogaja. Wyprowadzono nas jednak w pole, bo skierowano do Wàgrowca, skàd
mia∏o nastàpiç za∏adowanie do wagonów. W Wàgrowcu tamtejszy komendant 
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Weso∏owski usi∏owa∏ nas podst´pem rozbroiç, co si´ jednak nie uda∏o. Do Pozna-
nia wyjechaliÊmy uzbrojeni i ulokowaliÊmy si´ w forcie VI na Gol´cinie.

Jeszcze na froncie pó∏nocnym nasze oddzia∏y przyj´∏y nazw´ Baon Âmierci.
CzekaliÊmy, a˝ zostanie uwolniony Stach Nogaj, i w po∏owie kwietnia wyjecha-
liÊmy do Warszawy, gdzie nasz oddzia∏ wzmocniony zosta∏ przez buntowników-
-powstaƒców z Jarocina. Ich równie˝ nazywano bolszewikami.

PRZYPISY

1 Wspomnienie napisane na konkurs redakcji „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” Oddzia∏ w Po-

znaniu i Zarzàdu Okr´gowego ZBoWiD w Poznaniu, BG UAM, rkps 2807/3.
2 Chodzi o mieszkanie Nogajów przy ul. Dolna Wilda.
3 Obecnie ul. Marcina Chwia∏kowskiego.
4 Nieistniejàcy ju˝ fort Grolmana (reduta Przemys∏awa) znajdowa∏ si´ przy ul. Krakowskiej,

na zachód od dzisiejszego Browaru. 
5 Tadeusz Paczkowski (1897–1973), dziennikarz i dzia∏acz sportowy, wspó∏organizator Towa-

rzystwa Sportowego „Unia”, cz∏onek POWZP.
6 Obecnie plac Cyryla Ratajskiego.
7 Zapewne Jan CieÊliƒski (1899–1967), cz∏onek POWZP, architekt, docent PWSSP.
8 Potoczna nazwa stra˝nika wi´ziennego.
9 Adam Paczkowski (brat Tadeusza), dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, cz∏onek organizacji TTZ, 

POWZP, skaut.
10 Chodzi o kompanie Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa (SSiB), b´dàce na ˝o∏dzie i wyposa˝eniu

niemieckim.
11 Józef Talarczyk, szef IV kompanii SSiB, póêniej na froncie zachodnim powstania.
12 Adam Piotrowski (1875–1937), dziennikarz, dzia∏acz zwiàzkowy i polityczny, sekretarz 

Wydzia∏u Wykonawczego RRi˚ w Poznaniu.
13 Kazimierz Krajna (1880–1931), cz∏onek NRL, pose∏ na sejm.
14 Trudna do zweryfikowania informacja. Feliks Koszutski by∏ cz∏onkiem Naczelnej Rady Ludo-

wej, reprezentujàcym Poloni´ berliƒskà. Móg∏ byç jednak, jako adwokat, upowa˝niony do nad-

zoru nad POWZP.
15 Obecna ul. Romana Szymaƒskiego.
16 Antoni Andrzejewski (1900–1918), cz∏onek „Soko∏a” i POWZP na ¸azarzu, pochowany

na cmentarzu Górczyƒskim 1 I 1918 r. wspólnie z F. Ratajczakiem.
17 Antoni Chilomer (1889–1958), ksiàdz, dziekan dekanatu w Buku, obecny przy Êmierci Fran-

ciszka Ratajczaka.
18 Czes∏aw Ganke (1895–1925), dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, uczestnik Powstania Wielkopolskie-

go i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
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D
om rodzicielski, koledzy, ksià˝ka i teatr – to g∏ówne czynniki, które bu-
dzi∏y i wzmacnia∏y poczucie polskoÊci w m∏odym ch∏opcu. Gwa∏towny
i nieposkromiony by∏ atoli nasz p´d do czynnej roli w ˝yciu spo∏ecznym

na wzór naszych poprzedników z powstania listopadowego i powstania stycz-
niowego. Zastanawia∏em si´ i dopytywa∏em, czy istniejà i teraz organizacje po-
dobne do tamtych, lecz wiele si´ nie dowiedzia∏em.

Czas sam przyszed∏ z pomocà. By∏em bodaj w kwincie, a mo˝e ju˝ w kwar-
cie, gdy wciàgni´to mnie do ma∏ego zespo∏u, liczàcego ze mnà cztery osoby,
na zbiorowe lekcje j´zyka, literatury i historii polskiej. W grupie tej byli Adam
K∏aczyƒski3, Piotr Kossobudzki i Aleksander Klerykowski – moi koledzy z kla-
sy. ZebraliÊmy si´ w mieszkaniu K∏aczyƒskiego przy ulicy Kwiatowej. Przyszed∏
tam te˝ ówczesny prymaner Porawski, aby nas uczyç owych rzeczy ojczystych.
Póêniej zastàpi∏ go inny prymaner nazwiskiem Budny. Lekcje odbywa∏y si´ nie
zawsze w mieszkaniu K∏aczyƒskiego, zbieraliÊmy si´ równie˝ u Kossobudzkie-
go, tak˝e przy ulicy Kwiatowej. Nie pami´tam dziÊ, jak cz´sto, ale bodaj dwa ra-
zy w tygodniu.

ZajmowaliÊmy si´ przede wszystkim Mickiewiczem. PoznaliÊmy ˝yciorys po-
ety, dzi´ki czemu zrozumieliÊmy lepiej sens jego utworów. CzytaliÊmy niektóre
ballady, jak Âwiteê, Âwitezianka czy Powrót taty, oraz poematy Gra˝yna
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i Konrad Wallenrod. AnalizowaliÊmy nie tylko temat utworów, lecz przede
wszystkim treÊci narodowe. Mickiewicz sta∏ si´ nam bardzo bliski, i to nie tylko
jako poeta, lecz jako cz∏owiek, który ju˝ od wczesnej m∏odoÊci wraz ze swymi
przyjació∏mi pracowa∏ i cierpia∏ dla ojczyzny. Sta∏ si´ jakby naszym kolegà, a ra-
zem z nim wileƒscy filomaci z Tomaszem Zanem na czele.

Pokochawszy naszych wileƒskich poprzedników, niewiele wiedzieliÊmy, ˝e
jesteÊmy w kr´gu wspó∏czesnych nam filomatów i filaretów najni˝szym cz∏o-
nem istniejàcej od lat w Poznaƒskiem organizacji gimnazjalnej, nazywanej po-
pularnie Towarzystwem Tomasza Zana (TTZ)4. Towarzystwo to, majàc ju˝
swojà chlubnà kart´, odegra∏o i w moim ˝yciu donios∏à rol´, budzàc idea∏y
przyjaêni, humanitaryzmu i patriotyzmu. Z˝yliÊmy si´ wszyscy w naszej gru-
pie. Do dziÊ sta∏a przyjaêƒ ∏àczy mnie z Adamem K∏aczyƒskim, znanym war-
szawskim okulistà.

Z ducha TTZ wyros∏o M∏odzie˝owe Towarzystwo OÊwiaty Ludowej „So-
wa”5. Powsta∏o w roku 1917 z inicjatywy kilku rzutkich kolegów w∏aÊnie z na-
szej klasy (kwarty). Lech Paul, Mieczys∏aw G∏adysz, Henryk Kruk, Lubomir
Âwi´cicki nale˝eli do g∏ównych za∏o˝ycieli, a nast´pnie aktywistów. Celem by∏o
wyjÊcie za mury szko∏y i domów oraz poza kr´gi kolegów – z akcjà oÊwiatowà
i uÊwiadamiajàcà – do ludu polskiego. Jako form´ dzia∏ania obrano modne
w tym czasie wieczornice. Na ich program sk∏ada∏ si´ zwykle odczyt ilustrowa-
ny przezroczami. Udzia∏ w wieczornicy bra∏o dwóch lub trzech kolegów, z któ-
rych jeden, zwany referentem, wyg∏asza∏ prelekcj´, a pozostali obs∏ugiwali apa-
rat projekcyjny.

„Sowa” zawiàza∏a si´ w kr´gu uczniów Gimnazjum Marii Magdaleny, dotar-
∏a atoli szybko na teren pozosta∏ych gimnazjów poznaƒskich, zw∏aszcza Augu-
sty Wiktorii, które dziÊ nosi nazw´ Karola Marcinkowskiego. Liczy∏a w ro-
ku 1918 ponad 20 cz∏onków, ca∏kowicie oddanych idei Towarzystwa. Akcj´
odczytowà na wsi rozpocz´to latem w roku 1918. Pierwszà wypraw´ podj´li
Paul, Kruk i Âwi´cicki. Finansowa∏a jà i wszystkie dalsze sama organizacja
z funduszów zebranych ze sk∏adek cz∏onkowskich i sprzeda˝y makulatury.

Zosta∏em i ja w roku 1918 wciàgni´ty do „Sowy”, ale wa˝niejszej roli tam nie
odegra∏em. Uczestniczy∏em w akcji zbierania i sprzeda˝y starego papieru, a póê-
niej by∏em nawet referentem. Opracowa∏em odczyt o ksi´ciu Józefie Poniatow-
skim, który nadal pozosta∏ moim ulubionym bohaterem. Poszerzy∏em w tym
czasie mojà wiedz´ o tej postaci. Przeczyta∏em pi´knà ksià˝k´ Szymona Askena-
zego, a w posiadaniu mia∏em nadto monografi´ Adama Ska∏kowskiego, którà
uzyska∏em jako pierwszà nagrod´ za rozwiàzanie zagadek w „Or´downiku”.
Moja prelekcja o Poniatowskim zosta∏a wyg∏oszona zimà (1919) w Poznaniu
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w jednych z koszar. Nie b´dàc prelegentem tak zdolnym jak niektórzy z moich
kolegów, zw∏aszcza Paul, prze˝ywa∏em mocnà trem´ przed odczytem. Podobno
si´ jednak uda∏.

Nale˝a∏em w tych latach tak˝e do skautingu. Organizacja ta powsta∏a w Po-
znaniu i w Poznaƒskiem w roku 1912 i znalaz∏a niezwykle ˝ywe przyj´cie wÊród
m∏odzie˝y polskiej. Utworzono w Poznaniu osobnà dru˝yn´ gimnazjalnà imie-
nia Romualda Traugutta. Na jej czele jako dru˝ynowy stanà∏ jeden z jej g∏ów-
nych organizatorów, uczeƒ Gimnazjum Marii Magdaleny, Czes∏aw Garstecki6,
póêniejszy proboszcz na Winiarach. Po nim funkcj´ t´ sprawowali Zygmunt
Kalkstein7, Walery Chrzanowski8, Czes∏aw Jankowski9 i po raz drugi Walery
Chrzanowski. Dru˝yna dzieli∏a si´ na plutony, a te na zast´py, noszàce zazwy-
czaj nazwy zwierzàt i ptaków. Prowadzili je koledzy-rówieÊnicy.

Mnie przydzielono do zast´pu Wy˝∏ów. Nale˝eli do tego zast´pu, liczàcego
jak wszystkie 10 druhów, moi koledzy z klasy i grupy tetezetowskiej, jak K∏a-
czyƒski, Kossobudzki i Klerykowski. SchodziliÊmy si´ doÊç cz´sto na zbiórki,
które zwykle odbywa∏y si´ albo w mieszkaniu któregoÊ z druhów, albo na wol-
nym powietrzu, poza miastem. Na zbiórkach pokojowych s∏uchaliÊmy pogada-
nek o polskich bohaterach z czasów walk narodowowyzwoleƒczych, a przede
wszystkim naszym patronie dru˝yny, Romualdzie Traugutcie, którego kult w na-
szych sercach pog∏´bia∏ si´ stale, rozprawialiÊmy o niektórych aktualnych kwe-
stiach politycznych, jak oderwanie ziemi che∏mskiej czy kl´ski niemieckie
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na frontach wojennych. Na tych zbiórkach uczyliÊmy si´ równie˝ teoretycznych
zasad terenoznawstwa i obozownictwa, pog∏´bialiÊmy naszà wiedz´ przyrodni-
czà i geograficznà, ÊpiewaliÊmy pieÊni skautowe i zdobywaliÊmy niektóre umie-
j´tnoÊci praktyczne, jak wiàzanie w´z∏ów harcerskich, banda˝owanie ran
i pierwsza pomoc w nieszcz´Êliwych wypadkach.

Bardziej od tych zbiórek lubiliÊmy schadzki na wolnym powietrzu, gdy˝ da-
wa∏y wi´cej ruchu i mo˝noÊci wy˝ycia si´. Najcz´Êciej zbieraliÊmy si´ na pobli-
skich b∏oniach nadwarciaƒskich, zwanych Zandkà. Tam wykonywaliÊmy mar-
sze, biegi, skoki, rzuty, g∏ównie pi∏kà, graliÊmy w „fuch´”, czyli pi∏k´ no˝nà,
w palanta.

W niedziele lub inne dni wolne od nauki szkolnej, a niekiedy w ich przed-
dzieƒ, wyruszaliÊmy zast´pem na wycieczki poza miasto, na pola lub lasy w oko-
licy Poznania, aby praktycznie wypróbowaç nasze si∏y w musztrze, pionierce, sy-
gnalizacji, ∏àcznoÊci, terenoznawstwie, obozowaniu. Âpiewy i gaw´dy
przy ognisku mile uzupe∏nia∏y czas. Dzi´ki wspólnym prze˝yciom pog∏´bia∏a si´
wi´ê kole˝eƒska i przyjaêƒ. Z tych skautowskich czasów pochodzi moja trwa∏a
przyjaêƒ z Henrykiem Krukiem10, Janem Nowakowskim11, Henrykiem Âmi-
gielskim12, Józefem Winiewiczem13, Zygmuntem Piotrowskim i wieloma inny-
mi ówczesnymi skautami.

W naszym ˝yciu skautowym du˝à rol´ gra∏a myÊl narodowa. Towarzyszy∏a
wszystkim zlotom dru˝yny. Odbywa∏y si´ one w Swadzimiu, Babkach i Wierze-
nicy, gdzie w miejscowym koÊciele pochowany by∏ August Cieszkowski. W pod-
nios∏ym nastroju odby∏y si´ w roku 1916 na grobach powstaƒców z Wiosny Lu-
dów w Ksià˝u i Mi∏os∏awiu przyrzeczenia skautowe. WyczekiwaliÊmy
ostatecznej kl´ski Niemiec, w którà wraz z rodzicami naszymi uparcie wierzyli-
Êmy nawet wtedy, gdy Niemcy na wszystkich frontach odnosili Êwietne zwyci´-
stwa. By∏o to contra spem sperare, a jednak w koƒcu realne.

Ostateczna kl´ska Niemców na frontach, rewolucja w Berlinie, ucieczka Wil-
helma II do Holandii, o czym wykrzykiwali na ulicach poznaƒskich roznosiciele
berliƒskich gazet – „Berliner Tageblatt” i „Vorwärts” – wszystko to wprowadza∏o
nas w stan oszo∏omienia i skrajnej radoÊci. Nadesz∏a wymarzona godzina. Co tu
robiç? Na szcz´Êcie tak skauting, jak i „Sowa” w∏àczy∏y si´ szybko do akcji.

„Sowa” zaofiarowa∏a us∏ugi g∏ównie ze swego arsena∏u pracy. Przygotowano
cykl odczytów o tematyce historycznej, przede wszystkim z dziejów or´˝a pol-
skiego, przeznaczonych dla ˝o∏nierzy. Potrafiono dotrzeç do dowództwa i uzy-
skaç wst´p do organizujàcych si´ jednostek. Obok ilustrowanego odczytu prze-
widziano recytacje wierszy patriotycznych, w czym celowali Lech Paul i Roman
Gantkowski, póêniejszy aktor, oraz Êpiewanie pieÊni narodowych.
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Ze Êpiewem by∏o o tyle trudno, ˝e brak∏o tekstów. „Sowa” i temu sprawnie za-
radzi∏a, zebrawszy popularniejsze pieÊni, które w formie Êpiewnika wydrukowa∏
– cz´Êciowo kosztem „Sowy”, która figurowa∏a jako wydawca, a cz´Êciowo w∏a-
snym – Józef Winiewicz14, w∏aÊciciel drukarni i ojciec naszego kolegi. Âpiewnik
ów, wydany w rekordowo krótkim czasie, bo zaledwie w ciàgu trzech tygodni,
odda∏ bardzo wa˝ne us∏ugi. Nie by∏ zresztà jedynà w tym kierunku akcjà „So-
wy” w tamtych dniach. Nied∏ugo po tym, z okazji setnej rocznicy Êmierci Jana
Kiliƒskiego, ukaza∏a si´ jej staraniem broszura o bohaterskim szewcu z Trze-
meszna, która w niema∏ym stopniu przyczyni∏a si´ do podniesienia nastrojów
patriotycznych. Póêniej, ju˝ w roku 1920, grupy cz∏onków „Sowy” wyruszy∏y
z akcjà na teren plebiscytowy na Górnym Âlàsku.

Mój udzia∏ w ówczesnych poczynaniach „Sowy” nie nale˝a∏ do pierwszopla-
nowych. Poza wspomnianym ju˝ odczytem o Józefie Poniatowskim wspó∏dzia-
∏a∏em w akcji rozprzeda˝y s∏ownika i broszury o Kiliƒskim. Na Górny Âlàsk nie
pojecha∏em, bo zg∏osi∏em si´ wtedy do wojska.

W dniach Powstania Wielkopolskiego czynniejszy by∏em jako skaut. Jeszcze
przed 27 grudnia zg∏osi∏em si´ do s∏u˝by goƒczej. Polega∏a ona na tym, ˝e z tej
czy owej komórki konspiracyjnej otrzymywaliÊmy informacje, które nale˝a∏o za-
nieÊç do innej, mieszczàcej si´ nieraz w urz´dzie niemieckim lub koszarach. Sta-
nowi∏o to rodzaj poczty ekspresowej. Nas, m∏odych pi´tnasto- czy szesnastolet-
nich ch∏opców, Niemcy o czynnà wspó∏prac´ z polskà konspiracjà nie
podejrzewali i na ogó∏ bez trudnoÊci wpuszczali, kiedy si´ wymieni∏o nazwisko
rzekomego brata czy kuzyna. Wartownicy w koszarach, bo tam najcz´Êciej nas
wysy∏ano, równie˝ wi´kszej uwagi na nas nie zwracali, co u∏atwia∏o robot´.

67Tajne organizacje gimnazjalistów

Przemarsz dzieci
przed Bazarem 
27 XII 1918 r.

Akwarela Leona
Prauziƒskiego



OsobiÊcie kilkakrotnie tego rodzaju misje wykonywa∏em jeszcze przed po-
wstaniem. Biega∏em do koszar niemieckich pionierów na Wildzie, do koszar
na Solnej i Gol´cinie, do arsena∏u na Wielkich Garbarach15. Oby∏o si´ zawsze
bez przygód, lubo si´ za nimi t´skni∏o. Marzy∏ si´ w rozgoràczkowanej wyobraê-
ni Kordian. Tymczasem na warcie w koszarach stali albo Polacy, albo zoboj´tnia-
li, wyczekujàcy jak najszybszego powrotu do kraju Niemcy. Umia∏em zresztà
nieêle mówiç po niemiecku i dawa∏em sobie rad´, gdy zasz∏a potrzeba.

Mimo braku przygód spe∏niane czynnoÊci, wykonywane przewa˝nie w godzi-
nach popo∏udniowych, sprawia∏y ogromne zadowolenie. Porównywa∏em si´ cz´-
sto do m∏odych konspiratorów z przedednia powstania styczniowego. Tamte
czasy i ludzie zaj´li teraz w moich myÊlach pierwsze miejsce, usuwajàc nieco
na plan dalszy ulubione czasy napoleoƒskie. Traugutt sta∏ si´ g∏ównym idea∏em,
ukochany patron naszej dru˝yny skautowej. Przypomnia∏y si´ te m∏odzieƒcze
idea∏y, gdy w póêniejszym ˝yciu przysz∏o mi pisaç prace o powstaniu stycznio-
wym. Wysz∏y a˝ dwie ksià˝ki, w roku 1963 – Rok 1863 w zaborze pruskim, oraz
w roku 1969 – tom êróde∏ Zabór pruski w powstaniu styczniowym.

Jako skaut spe∏nia∏em, oprócz wspomnianych, jeszcze inne pos∏ugi w powsta-
niu. Dnia 26 grudnia 1918 r. nale˝a∏em do zmobilizowanych skautów majàcych
trzymaç porzàdek przy tryumfalnym wjeêdzie Ignacego Paderewskiego do Po-
znania. Widzia∏em wtedy z bardzo bliska wielkiego patriot´ i kompozytora 
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i by∏em Êwiadkiem ogromnego entuzjazmu t∏umu, nie widzianego ju˝ nigdy
póêniej w ˝yciu. Wra˝enie niezatarte do koƒca dni.

Z innych ludzi, g∏oÊnych w onych prze∏omowych dniach, w pami´ç wry∏a si´
masywna postaç ówczesnego dowódcy powstania, Stanis∏awa Taczaka, który pa-
rokrotnie przez swoich adiutantów, a dwukrotnie osobiÊcie dawa∏ mi jako goƒ-
cowi zlecenia.

Pozna∏em równie˝ ówczesnego komendanta miasta, Jana Maciaszka16, ruchli-
wego konspiratora Hieronima Grzeszkowiaka17, subtelnego artyst´ rytownika
i peowiaka Karola Kandzior´18 i wielu innych. Najbli˝szym wtedy moim kolegà
w pracy sta∏ si´ Jan Nowakowski, dobry druh z ∏awy szkolnej, a jako goniec za-
radny i sprytny. W póêniejszym czasie, ukoƒczywszy studia prawne, by∏ on jed-
nym z ruchliwszych dzia∏aczy w zwiàzkach powstaƒczych, piastujàc z po˝yt-
kiem funkcje sekretarza Zwiàzku Weteranów Powstaƒ Narodowych. Namawia∏
mnie on wielokrotnie, abym zapisa∏ si´ do organizacji powstaƒczej, jednak˝e da-
remnie, gdy˝ czuj´ w ogóle niech´ç do wszelkich organizacji, a skrupulatnoÊç
moja nie pozwoli∏a mi podszywaç si´ pod miano powstaƒca, pod którym uzna-
j´ tylko uczestnika zbrojnych walk. Wystarczy∏o mi zupe∏nie wewn´trzne prze-
konanie, ˝e mój obowiàzek wzgl´dem ojczyzny w miar´ si∏ w tym czasie dobrze
spe∏ni∏em. Pe∏nà nagrod´ da∏ mi los, ˝e sta∏em si´ historykiem Powstania Wiel-
kopolskiego i autorem kilku prac naukowych z tego zakresu. Ilekroç te˝ przysz∏o
mi chwytaç za pióro, aby pisaç o tamtych czasach, zawsze fala najmilszych wspo-
mnieƒ dodawa∏a mi si∏ do pracy i czu∏em si´ znów m∏ody.

PRZYPISY

1 Wspomnienia spisane przez autora w 1969 r.
2 Zdzis∏aw Grot (1903–1984), historyk, uczestnik i badacz Powstania Wielkopolskiego. Cz∏onek

TTZ w Gimnazjum Marii Magdaleny, cz∏onek dru˝yny harcerskiej im. R. Traugutta, M∏odzie-

˝owego Towarzystwa OÊwiaty Ludowej „Sowa”. Podczas Powstania Wielkopolskiego jako go-

niec w∏adz powstaƒczych. Doktoryzowa∏ si´ w 1934 r. i jeszcze w latach 30. XX w. próbowa∏

syntetycznie spojrzeç na t∏o wydarzeƒ w Wielkopolsce w latach 1918/1919. W czasie II wojny

Êwiatowej przebywa∏ w Cz´stochowie, prowadzàc zaj´cia w ramach tajnego Uniwersytetu

Ziem Zachodnich. Po powrocie do Poznania redaktor „Przeglàdu Zachodniego”, kierownik

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu. W latach 1956–73 profesor historii UAM.

W latach 60. zainicjowa∏ systematyczne badania nad dziejami Powstania Wielkopolskiego. 

Autor licznych prac o wybitnych Wielkopolanach, z zakresu dziejów kultury fizycznej i Po-

wstania Wielkopolskiego 1918/1919.
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2 Adam K∏aczyƒski (1903–1976), dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, lekarz okulista. Cz∏onek TTZ,

dru˝yny harcerskiej im. R. Traugutta, towarzystwa „Sowa”. Praktyk´ lekarskà prowadzi∏

w Warszawie.
3 Towarzystwo Tomasza Zana (TTZ), tajna organizacja polskiej m∏odzie˝y gimnazjalnej.

Mia∏a charakter samokszta∏ceniowy. W ko∏ach TTZ nauczano j´zyka, literatury, historii oj-

czystej i na tych treÊciach wychowywano gimnazjalistów na Êwiadomych Polaków i przy-

sz∏ych dzia∏aczy na polu spo∏eczno-narodowym. W Wielkopolsce zacz´∏y powstawaç ju˝

w pierwszej po∏owie XIX w. Dzia∏a∏y pod ró˝nymi nazwami, a od poczàtku XX w. jako

TTZ. Mia∏y scentralizowanà struktur´ i ÊciÊle wspó∏pracowa∏y z organizacjami niepodleg∏o-

Êciowymi na terenie zaboru pruskiego: skautingiem, „Zet” (m∏odzie˝ akademicka), Polski-

mi Dru˝ynami Strzeleckimi, POWZP, grupami bojowymi „Soko∏a”. Na wzór TTZ powsta-

∏y ko∏a samokszta∏ceniowe m∏odzie˝y ˝eƒskiej. Formalne ujawnienie si´ TTZ odby∏o si´

na zjeêdzie w Poznaniu 3 I 1920 r.
4 M∏odzie˝owe Towarzystwo OÊwiaty Ludowej „Sowa” powsta∏o na prze∏omie 1916/17 r.

w Gimnazjum Marii Magdaleny. Poczàtkowo prowadzi∏o akcj´ oÊwiatowà wÊród dzieci

ubo˝szej ludnoÊci Chwaliszewa, Âródki i G∏ównej. Na poczàtku 1918 r. cz∏onkowie przy-

stàpili do çwiczeƒ wojskowych w ramach dru˝yny skautowej im. R. Traugutta. M∏odszych

cz∏onków „Sowy” zorganizowano w tzw. pogotowie, majàce wkrótce wspomagaç dzia∏ania

powstaƒcze. Pogotowie dzieli∏o si´ na trzy grupy: ∏àczników, dru˝yny ochrony mienia

i sekcje sanitarne.
5 Czes∏aw Garstecki (1896–1953), ksiàdz, duszpasterz polonijny, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy.

W Gimnazjum Marii Magdaleny cz∏onek TTZ, komendant dru˝yny skautowej im. R. Trau-

gutta, organizator Polskich Dru˝yn Strzeleckich w zaborze pruskim w latach 1913–14, cz∏o-

nek Tajnej Organizacji Niepodleg∏oÊciowej w latach wojny. W 1923 r. otrzyma∏ Êwi´cenia ka-

p∏aƒskie, do 1937 r. w duszpasterstwie polonijnym we Francji, od 1937 r. proboszcz parafii 

Êw. Stanis∏awa Kostki w Poznaniu. W 1940 r. wysiedlony do Na∏´czowa.
6 Zygmunt Kalkstein (1899–1939), prawnik, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy i polityczny. Prezes ko-

∏a TTZ w Gimnazjum Marii Magdaleny, komendant dru˝yny skautowej im. R. Traugutta, or-

ganizator ruchu niepodleg∏oÊciowego na Pomorzu. Powstaniec wielkopolski i ochotnik w woj-

nie polsko-bolszewickiej 1920 r. Ukoƒczy∏ prawo na Uniwersytecie Poznaƒskim, póêniej

starosta powiatu Stargard Gdaƒski i Wàbrzeêno. Rozstrzelany przez Niemców 17 X 1939 r.

w Nielubiu k. Wàbrzeêna.
7 Walery Chrzanowski (1899–1972), ekonomista i dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Od 1913 r.

w TTZ jako prezes ko∏a, póêniej komendant dru˝yny im. R Traugutta, cz∏onek kierownictwa

kó∏ filomackich na zabór pruski. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolsze-

wickiej 1920 r.
8 Czes∏aw Jankowski (1902–1970), adwokat i dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Cz∏onek TTZ i ko-

mendant dru˝yny skautowej im. R. Traugutta w Gimnazjum Marii Magdaleny. Po ukoƒcze-

niu Uniwersytetu Poznaƒskiego prowadzi∏ kancelari´ adwokackà w Poznaniu i w Gdyni. 

Aktywny dzia∏acz ruchu kombatanckiego.
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9 Henryk Kruk (1903–1982), prawnik i dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Cz∏onek TTZ i za∏o˝yciel

M∏odzie˝owego Towarzystwa OÊwiaty Ludowej „Sowa”. Dzia∏acz harcerski, ochotnik w Po-

wstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Absolwent prawa Uniwersytetu

Poznaƒskiego.
10 Jan Nowakowski (1902–?), ekonomista, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Cz∏onek TTZ w Gimna-

zjum Marii Magdaleny w Poznaniu, cz∏onek dru˝yny harcerskiej im. R. Traugutta. Jako ochot-

nik w Wojsku Polskim bra∏ udzia∏ w walkach 1919–20 r. Po wojnie dyrektor Izby Przemys∏o-

wo-Handlowej w Bydgoszczy.
11 Henryk Âmigielski (1904–1977), dziennikarz i dzia∏acz spo∏eczny. Cz∏onek TTZ i skautingu.

Z ramienia „Sowy” czynny w akcji oÊwiatowej na Pomorzu. Uczestnik Powstania Wielkopol-

skiego i II powstania Êlàskiego, organizator plebiscytu na Warmii i Mazurach. Podczas okupa-

cji kierownik wy˝szych tajnych kursów dziennikarskich w Warszawie.
12 Zygmunt Piotrowski (1902–?), psycholog, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Cz∏onek TTZ, skautin-

gu i towarzystwa „Sowa”. Czynny w akcji oÊwiatowej na Pomorzu, akcji plebiscytowej na Gór-

nym Âlàsku. Po II wojnie Êwiatowej mieszka∏ w USA, gdzie by∏ profesorem psychologii na uni-

wersytecie filadelfijskim.
13 Józef Winiewicz (1872–1954), drukarz i wydawca. Od 1905 r. prowadzi∏ z bratem Boles∏awem

Drukarni´ Nak∏adowà Braci Winiewiczów. W∏adze pruskie wytoczy∏y mu kilka procesów sà-

dowych, w wyniku których odby∏ kilkumiesi´cznà kar´ twierdzy. Czynny dzia∏acz kilku orga-

nizacji narodowych. Po I i II wojnie Êwiatowej organizowa∏ i prowadzi∏ drukarni´ uniwersy-

teckà w Poznaniu.
14 Z wymienionych obiektów wojskowych zachowa∏y si´ jedynie koszary przy ulicy Rolnej i ko-

szary artyleryjskie na So∏aczu. Tylko te ostatnie s∏u˝à nadal wojsku, znajduje si´ w nich bo-

wiem Centrum Szkolenia Wojsk Làdowych.
15 Jan Maciaszek (1876–1932), adwokat i organizator s∏u˝by porzàdkowej Powstania Wielkopol-

skiego. Cz∏onek TTZ i akademickiego „Zet”. Absolwent prawa uniwersytetu w Berlinie. Bra∏

udzia∏ w I wojnie Êwiatowej jako oficer artylerii. Kierownik wydzia∏u wojskowego Naczelnej

Rady Ludowej w XI i XII 1918 r. Poczàtkowo komendant Poznania, póêniej szef aprowizacji

wojsk powstaƒczych. Pierwszy polski prezydent Bydgoszczy. Od 1921 r. pracowa∏ jako adwo-

kat i notariusz.
16 Hieronim Grzeszkowiak (1882–1945), in˝ynier, kupiec, jeden z organizatorów Powstania

Wielkopolskiego. Cz∏onek kierownictwa Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego,

tworzy∏ oddzia∏y Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa, które odegra∏y czo∏owà rol´ w Poznaniu

w pierwszych dniach powstania. W 1923 r. przeszed∏ do rezerwy w stopniu kapitana i do woj-

ny prowadzi∏ firm´ technicznà. W XI 1939 r. aresztowany w Warszawie i osadzony w wi´zie-

niu berliƒskim. Po roku zwolniony, reszt´ wojny sp´dzi∏ w Warszawie i w Cz´stochowie. 

Zginà∏ tragicznie 5 III 1945 r. w Poznaniu.
17 Karol Kandziora (1882–1944), artysta rysownik, dzia∏acz spo∏eczno-polityczny, organizator

ruchu niepodleg∏oÊciowego. Od 1901 r. w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó∏”, m.in. jako

naczelnik gniazda w Toruniu. Jeszcze przed I wojnà Êwiatowà osiad∏ w Poznaniu, prowadzàc
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ceniony zak∏ad zegarmistrzowski i rytowniczy. ÂciÊle wspó∏pracowa∏ z tajnymi organizacjami

niepodleg∏oÊciowymi, od XI 1918 r. z POWZP. Zwolennik J. Pi∏sudskiego, w latach 30. XX w.

cz∏onek zarzàdu miejskiego Bezpartyjnego Bloku Wspó∏pracy z Rzàdem. Autor wydanych

w 1939 r. wspomnieƒ Dzia∏alnoÊç POW w Poznaniu w latach 1918–1919. Wysiedlony z rodzi-

nà do Ostrowca Âwi´tokrzyskiego, zwiàzany z ruchem oporu. Aresztowany przez gestapo, wy-

wieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, gdzie w IV 1944 r. zmar∏. Jego syn 

Andrzej jest znanym artystà grafikiem. Wspomnienia K. Kandziory z okresu wysiedlenia wy-

da∏o Wydawnictwo Miejskie w tomie Pami´tnik z wygnania, Poznaƒ 2007. 
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J
ako sier˝ant pilot rezerwy armii niemieckiej, b´dàc ci´˝ko rannym, przeby-
wa∏em w szpitalu w Poznaniu. We wrzeÊniu 1918 r. po wyjÊciu ze szpitala
spotka∏em Mieczys∏awa Palucha, z którym zaczà∏em pracowaç w tajnej Pol-

skiej Organizacji Wojskowej. SpotykaliÊmy si´ najpierw w moim mieszkaniu,
a potem w pensjonacie Grabowskich3 na placu WolnoÊci, gdzie Paluch mieszka∏,
i w Biurze Werbunkowym POWZP przy ulicy Piekary nr 14. W listopadzie
i grudniu 1918 r., b´dàc sier˝antem pilotem w niemieckiej Stacji Lotniczej
na ¸awicy, w porozumieniu z Paluchem prowadzi∏em tajny wywiad i Êcis∏à ob-
serwacj´ dzia∏alnoÊci Niemców w ¸awicy pod Poznaniem, a wÊród Polaków pra-
cujàcych w stacji lotniczej ¸awica prowadzi∏em tajnà propagand´ na rzecz Po-
wstania Wielkopolskiego i przygotowywa∏em kolegów do zaj´cia odpowiednich
stanowisk w przysz∏ym opanowaniu ¸awicy przez powstaƒców. Bra∏em równie˝
czynny udzia∏ w akcji powstaƒczej w dniach 27 i 28 grudnia 1919 r. w Poznaniu.

Dnia 4 stycznia 1919 r. pod kierownictwem M. Palucha odby∏a si´ narada
w Gubernatorstwie4 przy placu WolnoÊci, gdzie podj´to decyzj´ o zdobyciu ¸a-
wicy wbrew Naczelnej Radzie Ludowej i G∏ównemu Dowództwu. Przed tà wy-
prawà postanowiono nawiàzaç z Niemcami pertraktacje o poddanie si´. Dnia
5 stycznia 1919 r. Paluch zaproponowa∏ mi, ˝ebym towarzyszy∏ mu przy per-
traktacjach z niemieckim komendantem ¸awicy. W tym czasie by∏a to jedyna 
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i ostatnia wojskowa placówka w Poznaniu znajdujàca si´ w r´kach niemieckich.
Na ¸awicy Niemcy zmagazynowali du˝o cennego materia∏u wojennego. Za∏o-
ga niemiecka ¸awicy sk∏ada∏a si´ z kilkudziesi´ciu oficerów i kilkuset ˝o∏nierzy.
W tej liczbie by∏a kompania junkrów saperów5.

Mieczys∏aw Paluch, korzystajàc z praw delegata Rady Robotniczo-˚o∏nier-
skiej w General-Kommando V, chcia∏ nak∏oniç Niemców do opuszczenia dobro-
wolnie ¸awicy i przekazania materia∏u wojennego w r´ce polskich powstaƒców.
PrzyjechaliÊmy samochodem na ¸awic´ 5 stycznia 1919 r. po po∏udniu (oko∏o
godziny 17). Niemcy z ¸awicy byli zupe∏nie zaskoczeni naszym przybyciem
oraz propozycjà poddania si´ i – wrogo nastawieni – dali kategorycznà odpo-
wiedê, ˝e tylko na rozkaz z Berlina wolno im opuÊciç ¸awic´. Po bezowocnej
rozmowie odjechaliÊmy, jednak z minami „zwyci´zców”.

Dopiero w drodze powrotnej z ¸awicy uprzytomni∏em sobie, ˝e to by∏ szalo-
ny i bardzo ryzykowny pomys∏ Palucha, ˝eby tak we dwójk´ bez os∏ony wtar-
gnàç do tego mocno uzbrojonego obozu wroga, i to… „ze skromnà propozycjà”
poddania si´. Jak˝e ∏atwo Niemcy mogli wpakowaç nam po kulce do g∏owy,
a w tej zawierusze powstaƒczej nawet nie potrzebowaliby si´ nikomu t∏uma-
czyç z tego czynu.
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Powiedzia∏em o tym Paluchowi. On, uÊmiechajàc si´ zagadkowo, wr´czy∏ mi
jakiÊ dokument. By∏a to oficjalna nominacja na „komendanta Stacji Lotniczej
Polskiej w ¸awicy” na moje imi´ i podpisana przez G∏ównego Komendanta 
POWZP Mieczys∏awa Palucha. Kiedy powiedzia∏em mu, ˝e wola∏bym otrzy-
maç t´ nominacj´ ju˝ po zdobyciu ¸awicy, Paluch Êmiejàc si´, powiedzia∏: 
„jutro b´dziesz komendantem ¸awicy”. RzeczywiÊcie, 6 stycznia 1919 r. zdoby-
liÊmy ¸awic´ i wed∏ug tej˝e nominacji zosta∏em tymczasowym komendantem
¸awicy.

Póênym wieczorem 5 stycznia 1919 r. w Gubernatorstwie przy placu Wolno-
Êci odby∏a si´ ostateczna narada przed atakiem na ¸awic´. Przewodniczy∏ Mie-
czys∏aw Paluch, obecni byli: Andrzej Kopa6, Wiktor Pniewski, Kazimierz Cià-
˝yƒski, Kazimierz Nie˝ychowski, Bronis∏aw Piniecki, Kowalski7, Jan
Tomaszewski8 i inni.

Pod os∏onà nocy Andrzej Kopa, Kowalski i Piniecki, dzia∏ajàc zgodnie z pla-
nem Palucha, otoczyli swoimi ludêmi ¸awic´, poprzecinali kable elektryczne
oraz telefoniczne i przeprowadzono atak. Natarcie trwa∏o oko∏o godziny. Zgin´-
∏o dwóch Niemców i by∏o kilku rannych po naszej stronie. Nie˝ychowski czuwa∏
przy swoich dwóch armatach. Poniewa˝ natarcie przed∏u˝a∏o si´, Paluch da∏ 
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rozkaz Nie˝ychowskiemu i po kilku celnych strza∏ach artylerii niemiecka za∏o-
ga ¸awicy podda∏a si´.

W akcji na ¸awic´ bra∏y udzia∏: dwie kompanie Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒ-
stwa, dwie kompanie pod dowództwem Kowalskiego, dwie kompanie pod do-
wództwem Pinieckiego, dwustu powstaƒców Andrzeja Kopy, kompania 
POWZP, pluton strzelców konnych pod dowództwem K. Cià˝yƒskiego, dwie ar-
maty K. Nie˝ychowskiego oraz oddzia∏ sanitarny dra Ireneusza Wierzejewskie-
go9. Dowódcà oddzia∏ów piechoty w tej akcji Paluch mianowa∏ Andrzeja Kop´.
Ca∏oÊcià kierowa∏ sam osobiÊcie.

Do naszych ràk dosta∏ si´ cenny materia∏ wojenny, mi´dzy innymi oko∏o stu
samolotów znajdujàcych si´ w ¸awicy i zdemontowanych w Hali Zeppelina
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na So∏aczu10, prawdopodobnie przygotowanych do wys∏ania w g∏àb Rzeszy Nie-
mieckiej.

Dnia 7 stycznia 1919 r. pierwsze samoloty polskie z ¸awicy lata∏y nad Po-
znaniem pilotowane przez: [Józefa] Maƒczaka11, W. Pniewskiego, [Stanis∏a-
wa] Rozmiarka12, [Ludwika] Piechowiaka13 i innych. Prace techniczne wyko-
nywa∏ sier˝ant Franciszek Gruszkiewicz14. W kilka dni póêniej wys∏ano
do Warszawy z ¸awicy dwa pociàgi zdemontowanych, zdatnych do u˝ytku sa-
molotów.

T́  relacj´ pisa∏em z pami´ci po 40 latach na ˝yczenie Jadwigi Krauze (I voto
Mieczys∏awowej Paluchowej), wi´c mog∏em pominàç pewne sprawy lub nazwi-
ska kolegów, za co z góry przepraszam.
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PRZYPISY

1 APP, Zarzàd Okr´gowy ZBoWiD, sygn. 379, s. 55–56.
2 Wiktor Pniewski (1891–1974), wspó∏organizator lotnictwa powstaƒczego, pu∏kownik WP. Po-

wo∏any do armii niemieckiej, w której ukoƒczy∏ Szko∏´ Lotniczà w Koszalinie (1916 r.) jako

sier˝ant pilot. Latem 1918 r. skierowany do Zapasowego Oddzia∏u Lotniczego nr 4 na ¸awicy.

Od XI 1918 r. by∏ cz∏onkiem POWZP i zorganizowa∏ komórk´ tej organizacji na stacji lotni-

czej wÊród Polaków odbywajàcych tam s∏u˝b´. Wybrany tak˝e do Rady Wykonawczej RRi˚

garnizonu poznaƒskiego. Od 27 XII uczestniczy∏ w zaj´ciu Poznania, m.in. przyczyni∏ si´

do opanowania ¸awicy. By∏ pierwszym polskim komendantem stacji. Od 12 II 1918 r. dowo-

dzi∏ 1. Lotniczà Eskadrà Wielkopolskà, z którà walczy∏ pod Lwowem. W dwudziestoleciu mi´-

dzywojennym na ró˝nych stanowiskach, m.in. jako komendant Centrum Wyszkolenia Lotni-

czego nr 1 w D´blinie. W latach 1940–47 by∏ komendantem obozu ˝o∏nierskiego polskich si∏

powietrznych w Dunholme-Lodge w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju zosta∏ dowódcà

pu∏ku lotniczego i szefem wydzia∏u wojskowego w Paƒstwowym Instytucie Hydrologiczno-

-Meteorologicznym. W latach 1952–68 by∏ cywilnym pracownikiem tego instytutu. Odznaczo-

ny m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzy˝em Niepodleg∏oÊci.
3 Chodzi o pensjonat panien Goetzendorf-Grafowskich przy pl. WolnoÊci 10a.
4 Dawna komendantura twierdzy i dowództwo garnizonu mieÊci∏y si´ w tzw. pa∏acyku Radoliƒ-

skiego, zbudowanym w latach 1844–46, na pó∏nocnej pierzei pl. WolnoÊci. Budynek zosta∏ ro-

zebrany w 1937 r. W tym miejscu po wojnie mieÊci∏a si´ komenda Milicji Obywatelskiej,

a obecnie bank.
5 Liczba ˝o∏nierzy niemieckich w bazie lotniczej by∏a zmienna. Jej stan etatowy wynosi∏ ok. 200

˝o∏nierzy, jednak w pierwszych dniach powstania mog∏y przybyç do stacji dalsze pododdzia∏y.

Wówczas by∏ to jedyny obiekt wojskowy w rejonie Poznania pozostajàcy w r´kach niemieckich.
6 Andrzej Kopa (1879–1956), ziemianin, pu∏kownik WP, dowódca brygady piechoty w wojnie

polsko-bolszewickiej 1920 r. 
7 Zapewne chodzi o Jana Kalinowskiego, który dowodzi∏ ochotniczym oddzia∏em POZP.
8 Jan Tomaszewski (1867–1942), kupiec, cz∏onek POWZP, dowódca odcinka ∏abiszyƒskiego

frontu pó∏nocnego, autor wspomnieƒ z tego okresu.
9 Ireneusz Wierzejewski (1881–1930), lekarz medycyny ortopeda, profesor UP, genera∏ brygady,

inspektor sanitarny Wojsk Wielkopolskich.
10 Chodzi o hal´ sterowcowà na Winiarach (ob. ul. Serbska), która uleg∏a zniszczeniu w 1945 r.
11 Józef Maƒczak (1896–1940), cz∏onek POWZP, lotnik, kapitan WP.
12 Stanis∏aw Rozmiarek, cz∏onek konspiracji przedpowstaniowej, porucznik pilot 4. Wielkopol-

skiej Eskadry Bojowej. Znany z brawury i fantazji. Zmar∏ w szpitalu lwowskim 25 VIII 1920

w wyniku obra˝eƒ doznanych podczas lotu bojowego.
13 Ludwik Piechowiak, kapitan pilot 1. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej.
14 Franciszek Gruszkiewicz, technik lotniczy, cz∏onek POWZP, dowódca kompanii warsztatowej

po zaj´ciu ¸awicy przez powstaƒców.
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listopada 1918 r przyby∏em do Warszawy2. Na dworcu niebywa∏y t∏ok
i rozgardiasz. Otrzyma∏em tu te˝ zaraz wiadomoÊç, ˝e w gmachu
g∏ównej poczty na placu Wareckim znajduje si´ jakieÊ biuro, w którym

zapisywaç si´ nale˝y wszystkim by∏ym wojskowym niemieckim. Wal´ wi´c zaraz
z dworca do tego biura. Na drzwiach biura czytam: Biuro Organizacyjne Woj-
skowych i Urz´dników z Wielkopolski, Âlàska i Prus3. Wchodz´; przy stole sie-
dzi jakiÊ grubasik, po mundurze jego widz´, ˝e musia∏ byç wachmistrzem nie-
mieckim. By∏ to pan Chmielnik z Poznaƒskiego. Od niego dostaj´ pierwsze
„uÊwiadomienie” wojskowo-sytuacyjne i polityczno-polskie. „A wi´c, ka˝dy, kto
w Boga wierzy – tak przemówi∏ do mnie kochany Chmielnik – winien wstàpiç
do tworzàcych si´ w Warszawie i na prowincji polskich pu∏ków”. Mnie, jako ka-
walerzyst´ (oficjalnie przecie˝ nale˝a∏em do poznaƒskich królewskich konnych
strzelców, tj. Koenigsjaeger Regiment in Posen) poleca∏ Chmielnik wstàpiç
do tworzàcego si´ w Warszawie – w ¸azienkach – 3. Pu∏ku U∏anów. Gdyby jed-
nak˝e ktoÊ nie chcia∏ tego zrobiç, prawi∏ Chmielnik dalej, ten powinien wracaç
zaraz do Poznania, wzgl´dnie do Poznaƒskiego, a wi´c nie w g∏àb Niemiec, na-
wet gdyby pochodzi∏ np. z Westfalii, gdy˝ w Poznaniu przygotowuje si´ po cichu
powstanie przeciw Niemcom! Wobec tego ka˝dy wojskowy Polak b´dzie po-
trzebny w danej chwili! Od Chmielnika dosta∏em te˝ szereg innych wyjaÊnieƒ
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politycznych – prócz powy˝szych rewelacyjnych, które zrobi∏y w mej mózgow-
nicy przewrót! Prosz´ pomyÊleç: powstanie w Poznaniu przeciw Niemcom!
W pierwszej chwili nie umia∏em sobie przyswoiç tej wiadomoÊci. Jak to mo˝li-
we?! Przecie˝ w Poznaniu majà Niemcy swoje pu∏ki, wojsko! JakoÊ nie mog∏em
tej zagadki rozwiàzaç. Powoli jednak rozjaÊnia∏o mi si´ w g∏owie i ju˝ zaczyna-
∏em rozumowaç, ˝e w∏aÊciwie da∏oby si´, albo raczej powinno by∏o udaç si´,
gdy˝ by∏oby to takie wi´ksze i z pewnoÊcià krwawe rozbrajanie Niemców, jak to
w Kongresówce robiono! Tak! Ale wàtpliwoÊci jeszcze by∏y du˝e. Od Chmielni-
ka, który mnie odpowiednio zarejestrowa∏, otrzyma∏em wykaz osobisty, polski
wykaz!4 Od niby-polskiej ju˝ w∏adzy! Nosi∏ on numer dwunasty! Wywar∏o to
na mnie silne wra˝enie. Czy˝ mój ojciec dosta∏ kiedy w swoim ˝yciu polski wy-
kaz, od polskiej w∏adzy?! Nigdy! Ja dosta∏em taki wykaz!

Wykaz mój, jak ju˝ zaznaczy∏em, nosi∏ numer 12, czyli by∏em dwunastym Po-
lakiem, by∏ym wojskowym niemieckim, który si´ zg∏osi∏ do „biura”. Biuro to co
prawda powsta∏o onegdaj, przed mym przybyciem. Warszaw´ opuÊci∏em póêno,
dopiero wieczorem dnia 4 grudnia 1918 r.

Do Torunia Aleksandrowa przyby∏em 5 grudnia przed po∏udniem. Jeszcze
w Warszawie poinformowa∏ mnie Chmielnik, ˝e na granicy w Aleksandrowie
musz´ liczyç si´ z tym, ˝e mnie b´dà chcieli skierowaç w innà stron´ zamiast
do Poznania. Gdy wi´c tu przyby∏em, musia∏em zg∏osiç si´ do dworcowej w∏a-
dzy niemieckiej – urz´dowa∏ tu Grenzueberwachungsstelle des Arbeiter und
Soldatenrates von Gouvernement Thorn. Od tej rewolucyjno-niemieckiej w∏a-
dzy dosta∏em legitymacj´, podpisanà przez ppor. Brodziƒskiego i przez oficera
niemieckiego Grenzschutzu, p. Borchardta. JakoÊ w Aleksandrowie uda∏o mi si´
wylegitymowaç, mimo ˝e jecha∏em w cywilu, gdy˝ moje wszelkie manatki turec-
kie wraz z umundurowaniem etc. mia∏em w walizach. Na dworcu w Toruniu
by∏o ju˝ gorzej! Tu mnie chciano zaaresztowaç, gdy˝ absolutnie nie chcia∏em je-
chaç do Berlina, lecz upiera∏em si´ przy Poznaniu jako miejscu mego pu∏ku ma-
cierzystego. Telefonicznie zwróci∏em si´ do Steinbornav5, toruƒskiego lekarza,
wielkiego Polaka miejscowego, który pracowa∏ wówczas w toruƒskiej Radzie
Ludowej, i dopiero na jego energicznà interwencj´ Niemcy mnie wpuÊcili
do miasta.

W Toruniu pozosta∏em do 7 grudnia i w tym˝e dniu uda∏em si´ dalej do Po-
znania. Zatrzyma∏em si´ w Toruniu, gdy˝ by∏em ciekawy, jak tu ludnoÊç przyj´-
∏a koniec wojny Êwiatowej, rewolucj´ i co myÊli o sprawach polskich. Zamiesz-
ka∏em w dzisiejszym hotelu Pod Or∏em przy ulicy Mostowej. W tym samym
hotelu odbywa∏y si´ zebrania polskie. Na jednym z nich przemawia∏ [Jan] Brej-
ski6, redaktor „Wiarusa” z Westfalii, póêniejszy wojewoda pomorski. Pozna∏em
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go osobiÊcie. Brejski z werwà opowiada∏, jak to na zachodzie Niemiec wyglàda-
∏a rewolucja niemiecka, jak ˝o∏nierze odrywali oficerom odznaki szar˝owe, jak
kobiety niemieckie wyrzuca∏y ze swych domów portrety cesarza Wilhelma, jak
teraz stanie si´ sprawiedliwoÊci zadoÊç. PublicznoÊç polska bi∏a brawo i ja te˝! 
Tu dowiedzia∏em si´ o powstajàcych w ka˝dym powiecie na ziemiach polskich
by∏ego zaboru niemieckiego tzw. radach ludowych, które podlegajà wszystkie
Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu. By∏a to wi´c pewnego rodzaju w∏adza
polska, która istnia∏a obok dotychczasowej w∏adzy niemieckiej. W Toruniu
wÊród Polaków entuzjazm niebywa∏y – wÊród Niemców przygn´bienie. Wsz´-
dzie rady robotniczo-˝o∏nierskie w formacjach wojskowych. Mówiono te˝ o ja-
kimÊ „Grenzschutz”, który ma za zadanie broniç granic paƒstwa niemieckiego
– przed kim? Przed „die Polnischen Legionaere”!

Do Poznania przyby∏em 7 grudnia. Nazajutrz wyszed∏em doÊç wczeÊnie
na miasto – wali∏em zaraz na Piekary, tu mia∏o byç jakieÊ tajne polskie biuro
wojskowe, jak mnie informowano poprzedniego dnia. W biurze by∏ [Mieczy-
s∏aw] Andrzejewski, który mi wyjaÊni∏ to i owo, ale na owe czasy w Poznaniu
spodziewa∏em si´ w∏aÊciwie jakiejÊ powa˝niejszej roboty. Jednym s∏owem nie
podoba∏o mi si´ zbytnio na Piekarach. Wyszed∏em na ulic´ i spotka∏em przypad-
kowo dobrego znajomego, Józefa Górskiego7, z którym d∏u˝szy czas by∏em ra-
zem na wojnie na froncie. Górski mówi∏ mi, ˝e s∏ysza∏, i˝ w Poznaniu grzebie si´
coÊ przeciw Niemcom, lecz polecono mu dowiedzieç si´ o tym w Naczelnej Ra-
dzie Ludowej. Udajemy si´ wi´c do owej Rady, aby zaciàgnàç j´zyka! Wchodzi-
my do biur Rady, która urz´dowa∏a na Êw. Marcinie w hotelu Royal. WeszliÊmy
do pierwszego biura. Tu zastaliÊmy urz´dujàcego m∏odego ksi´dza, czy te˝ kle-
ryka jeszcze – nazywa∏ si´ [Czes∏aw] Garstecki8. Górski zaczyna gadaç: 
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„jesteÊmy wojakami, wróciliÊmy dopiero co z wojny, a poniewa˝ czujemy, ˝e
wkrótce musi nastàpiç mordobicie, chcieliÊmy si´ dowiedzieç od ksi´dza, jako re-
prezentanta Naczelnej Rady Ludowej i innej pot´˝nej w∏adzy, jak i co oraz czy
i gdzie robi si´ w Poznaniu jakieÊ przygotowanie do wojenki?!” Kochany nasz
ksiàdz Garstecki struchla∏! Wszystkiego by∏ si´ spodziewa∏, ale nie takich za-
chcianek z naszej strony, i to w dodatku pad∏y takie brzydkie s∏owa nie gdzie in-
dziej, jak w biurach tak chrzeÊcijaƒsko-pacyfistycznej instytucji, jakà by∏a NRL!
Po pierwszym os∏upieniu i och∏oni´ciu powiedzia∏ nam ksiàdz po krótkiej chwi-
li g∏osem troszk´ przyciszonym: „tu u nas w NRL nie mamy zamiaru wojowaç,
gdy˝ jesteÊmy przeznaczeni do powa˝niejszych zadaƒ, ale s∏ysza∏em – mówi´ to
panom zupe∏nie prywatnie – ˝e na placu Wilhelmowskim pod nr 10 w mieszka-
niu pani Goetzendorf-Grabowskiej mieÊci si´ g∏ówny sztab polski tworzàcych si´
w sekrecie polskich formacji wojskowych!” Taka informacja by∏a nam potrzebna,
podzia∏a∏a ona na nas piorunujàco! Tego chcieliÊmy si´ przecie˝ gdzieÊ od kogoÊ
dowiedzieç, tego w∏aÊnie szukaliÊmy. Ksi´dzu Garsteckiemu byliÊmy bardzo
wdzi´czni, podzi´kowaliÊmy mu wi´c i natychmiast udaliÊmy wprost na plac
Wilhelmowski.

Do mieszkania wpuszczono nas bez wi´kszych trudnoÊci, aczkolwiek jakiÊ
barczysty kamrat mocno nas spode ∏ba obserwowa∏ i pyta∏ o to i owo. To, ˝e nas
wpuÊci∏ do mieszkania by∏o – tak zawsze póêniej gadaliÊmy ze sobà – niezawod-
nie zas∏ugà naszych min przysz∏ych sztabowców! Na miejscu zastaliÊmy „dru-
hów”, tak nas przynajmniej gospodarz przywita∏ i póêniej przedstawia∏, o ile to
by∏o potrzebne – znaliÊmy si´ bowiem niemal wszyscy nawzajem – W∏adys∏awa
Zakrzewskiego, Mieczys∏awa Palucha, Bogdana Hulewicza, Kazimierza Jasno-
cha9, [Bronis∏awa] Zamiar´10 i kilku innych, których ju˝ nie pami´tam. Nie pa-
mi´tam równie˝, czy to by∏o zaraz na tym pierwszym zebraniu, czy te˝ podczas
jednego z nast´pnych licznych naszych zebraƒ w domu pani Goetzendorf-Gra-
bowskiej, kiedy ukonstytuowa∏ si´ nasz sztab Poznaƒskiej Stra˝y Bezpieczeƒ-
stwa. Tak nazywa∏a si´ nasza armia, którà potajemnie i gorliwie tworzono. Na-
zwa mia∏a zmyliç czujnoÊç Niemców, po niemiecku nazywano nas niewinnie
Wach- und Sicherheitsdienst. Powstanie naszego sztabu odby∏o si´ w ka˝dym ra-
zie w mieszkaniu pani Goetzendorf-Grabowskiej, tj. przed naszà przeprowadz-
kà na ulic´ Zwierzynieckà 3, co mia∏o miejsce oko∏o 15 grudnia 1918 r. Do szta-
bu powo∏ano nas obydwóch – Józefa Górskiego na kierownika wydzia∏u
kartografii i mnie na kierownika wydzia∏u wywiadowczego.

Sztab nasz by∏ nast´pujàcy: komendantem by∏ Mieczys∏aw Paluch, jego za-
st´pcà Bogdan Hulewicz, szefem sztabu W∏adek Zakrzewski, adiutantem ko-
mendanta [Maksymilian] George11, wydzia∏ operacyjny: [Antoni] Szymaƒski12,
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wydzia∏ kartografii: Józef Górski, wydzia∏ wywiadowczy: Józef Lorenz, wydzia∏
broni i amunicji: [Stefan] Ró˝alski13, wydzia∏ transportu: Jaraczewski, wydzia∏
∏àcznoÊci: Kazimierz Jasnoch, wydzia∏ intendentury: Zamiara, póêniej jeszcze
przybyli do sztabu Witold Hulewicz14, Czes∏aw Meissner i [Marian] Langner.

Tu zaznaczyç wypada, ˝e o ile sztab PSB by∏ zakonspirowany, to formacja ta
by∏a si∏à wojskowà zakonspirowanà tylko co do jej istotnego celu, natomiast fakt
jej istnienia nie by∏ tajny. Przeciwnie, powsta∏a ona w porozumieniu z Niemca-
mi, aby utrzymywaç ∏ad na wszelki wypadek, gdy˝ „soldatenrat” sta∏ na stanowi-
sku, ˝e dawniejszej armii niemieckiej ju˝ nie ma, a pozostaç majà tylko „stra˝e”.
Od kolegów dowiedzieç mieliÊmy si´ te˝ zaraz, co dotàd w Poznaniu zrobiono,
jaka jest dzisiejsza sytuacja, co nale˝y na gwa∏t dalej robiç.

Gdy w Niemczech wybuch∏a rewolucja, to oczywiÊcie i w Poznaƒskiem two-
rzono we wszystkich tutejszych niemieckich formacjach wojskowych tzw. 
arbeiter- i soldatenraty. Do tych nowych w∏adz wojskowych powo∏ywano poczàt-
kowo przewa˝nie Niemców, ale wkrótce zacz´li si´ domagaç ˝o∏nierze niemiec-
cy – Polacy – wi´kszego udzia∏u w tych w∏adzach. Z biegiem czasu udawa∏o im
si´ to w coraz wi´kszym stopniu, tak ˝e póêniej te soldatenraty poznaƒskie mia-
∏y mniej wi´cej po po∏owie Polaków i Niemców. Taki stan rzeczy wybitnie poma-
ga∏ polskim zamierzeniom. Poznaƒ podzielony zosta∏ na szereg okr´gów.
Na czele ka˝dego okr´gu sta∏ „mà˝ zaufania” tajnych si∏ polskich – z formacji
wojskowych zwalniano na urlopy ˝o∏nierzy Niemców, którzy ch´tnie z takich
dobrodziejstw skorzystali, aby tylko zobaczyç swoich landsmanów w faterlan-
dzie – tymczasem ˝o∏nierzy Polaków trzymano w szeregach, pouczano ich, 
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dlaczego nie mogà wyje˝d˝aç na urlopy do domów. Przede wszystkim pilnowa-
no Polaków z niemieckimi nazwiskami (a by∏o du˝o tych Szwarców i innych
Szulców), gdy˝ ci w oczach Niemców mieli uchodziç za Niemców. Wiara nasza
pouczania ch´tnie przyjmowa∏a do wiadomoÊci i nie tylko, ˝e nie szemra∏a, ale
cieszy∏a si´, ˝e „coÊ” si´ robi na Niemców, a wiadomo, ˝e z naszych Bartków
ka˝dy niemal mia∏ jakiÊ rozrachunek ze „Szwabem”! W tej robocie ogromnà
przys∏ug´ dawali Polacy z nazwiskami niemieckimi – tych bowiem wobec Niem-
ców przedstawiano jako Niemców prawdziwych i dlatego takich „Niemców” nie
zwalniano na urlopy, co u∏atwia∏o przecie˝ wybitnie zatuszowanie wobec nie-
mieckich cz∏onków soldatenratu w∏aÊciwej roboty. A takich Polaków z niemiec-
kimi nazwiskami by∏o du˝o i byli to cz´sto najlepsi Polacy. Dostawali najbardziej
sekretne i odpowiedzialne funkcje w naszym tajnym przygotowywaniu si´
do walki z Niemcami. Z chwilà wi´c, gdy wstàpi∏em do organizujàcego si´ w∏a-
Ênie sztabu polskich si∏ zbrojnych, sporo by∏o ju˝ w Poznaniu zrobione, a teraz
w∏aÊnie chciano t´ robot´ ujàç w pewne karby – co by∏o zadaniem sztabu.

W owych grudniowych dniach istnia∏o w Poznaniu kilka oÊrodków organiza-
cyjnych, a ka˝dy z nich mia∏ ten sam cel, mianowicie przygotowaç si´ na ten
wielki dzieƒ, w którym zmuszeni b´dziemy z bronià w r´ku za∏atwiç si´
z Niemcami. O ile pomin´ mniejsze, prywatne poniekàd (niemal ka˝dy dom
polski by∏ takim oÊrodkiem), to wymieni∏bym dwa jako najwa˝niejsze z nich.
Bezsprzecznie najwa˝niejszà si∏´ stanowili bardzo liczni ˝o∏nierze Polacy, „s∏u-
˝àcy” jeszcze w poszczególnych niemieckich formacjach wojskowych w kosza-
rach, fortach, barakach, którym „patronowali” byli oficerowie niemieccy – Pola-
cy, jak Mieczys∏aw Paluch, W∏adek Zakrzewski. Patronowanie to uskuteczniali
za poÊrednictwem swoich ludzi, m´˝ów zaufania, w poszczególnych soldatenra-
tach. Oni w∏aÊnie zorganizowali póêniej sztab wojskowy. Drugim doÊç powa˝-
nym oÊrodkiem by∏ Sokó∏ poznaƒski, na którego czele sta∏ druh Lange. Garn´li
si´ tu dawniejsi sokoli, bardzo liczni w Poznaniu w czasach przedwojennych,
którzy jako byli ˝o∏nierze stanowili znacznà si∏´. Trzecià grup´ stanowili harce-
rze poznaƒscy; czwartà si∏à by∏o POWZP.

Za tymi oÊrodkami sta∏o spo∏eczeƒstwo polskie. A jakie by∏o to spo∏eczeƒ-
stwo? Spo∏eczeƒstwo wielkopolskie – raczej poznaƒskie, gdy˝ o tym odcinku tu
przede wszystkim mówi´ – sta∏o pod przepot´˝nà w∏adzà naszych ksi´˝y kato-
lickich, ksi´˝y polskich. A jak˝e nie s∏uchaç tych tak zas∏u˝onych przecie˝ w erze
przedwojennej Polaków? Ksi´˝a ci – chcia∏bym tu podkreÊliç wyraênie, ˝e mó-
wi´ o ogóle naszych ksi´˝y, a nie o wyjàtkach, nawet doÊç licznych – s∏uchali
swych w∏adz duchownych, a w∏adze te to biskupi i inni kanonicy. Ci wydelego-
wali ze swego grona jako ich przedstawiciela do Naczelnej Rady Ludowej 
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w Poznaniu ksi´dza Adamskiego. A wiadomo przecie˝ by∏o wszem i wobec
i ka˝demu z osobna, ˝e u nas zawsze, od niepami´tnych czasów, pewnie ju˝
od króla Popiela, wybierano do ka˝dej organizacji polskiej przede wszystkim
ksi´dza, któremu dawano na dodatek jeszcze jakiego cywila innego, ale cywila
dobrze wypróbowanego, zacnego, poczciwego. Taki stan rzeczy nie podlega∏
u nas dyskusji, i to nigdy i ˝adnej – to by∏o naturalne, tak byç musia∏o i w ogóle
co tam du˝o gadaç! Ksiàdz Adamski wi´c nale˝àc do Komisariatu Naczelnej Ra-
dy Ludowej, by∏ „Panem Bogiem”, by∏ królem i basta! Korfanty reprezentowa∏
przecie˝ w∏aÊciwie Górny Âlàsk, a Poszwiƒski Pomorze, a zatem g∏os ks. Adam-
skiego by∏ alfà i omegà! A jak wyglàda∏a ta Naczelna Rada w stosunku do nas,
m∏odych ˝o∏nierzy, o tym pomówi´ jeszcze póêniej. Tu ju˝ jednak zaznaczyç
musz´, ˝e stosunek ten by∏ zdecydowanie negatywny, by∏ wrogi. W takich wa-
runkach wi´c musia∏o spo∏eczeƒstwo poznaƒskie tak˝e mniej lub bardziej scep-
tycznie patrzeç na robot´ naszà, robot´ „wariatów”, którzy powrócili z wojny co
dopiero i ju˝ zachciewa im si´ nowej awantury! Wariaci, jakby nie wiedzieli, ˝e
Koalicja nam wszystko da, co tylko zechcemy! – tak rozumowano w rejonach
Naczelnej Rady, tak rozumowa∏ sam ks. Adamski, a któ˝ Êmia∏by przeciwstawiç
si´ takiemu autorytetowi?! Stanowisko takie zajmowa∏a te˝ poznaƒska prasa
polska z „Kurierem Poznaƒskim” na czele. W ogóle „powa˝ni” ludzie tak rozu-
mowali w Poznaniu. Tak˝e ci starzy zanowcy (Towarzystwo Tomasza Zana),
którzy mieli powa˝ne stanowiska, byli szanowanymi mecenasami, doktorami,
na wojnie nigdy nie byli, a pyskowali tylko stale w kawiarniach!

Ta powa˝na i szanujàca si´ elita poznaƒska, która jako jedyna by∏a od roboty
politycznej – gdy˝ jej zdaniem tylko oczywiÊcie ona jedyna mog∏a si´ na tej ro-
bocie znaç – ta elita mia∏a jednak˝e swych braci m∏odszych, synów, krewnych
i innych znajomych, m∏odszych oczywiÊcie od siebie ludzi, po drugiej stronie ba-
rykady, w jednym z wymienionych wy˝ej oÊrodków bojowych! Si∏à rzeczy wi´c,
gdy ˝adne perswazje nie pomaga∏y, zacz´∏a elita ta, zrazu tak po cichu, aby broƒ
Bo˝e nie dowiedziano si´ o tym w NRL, zerkaç na podwórko tych „wariatów”,
aby si´ przekonaç, czy „wariaci” ci na serio myÊlà o awanturach z Niemcami!
Gdy si´ rych∏o przekonali, ˝e po tej drugiej stronie barykady to robota powa˝na,
zacz´to powoli nawet „litowaç” si´ nad nami, tak˝e sympatyzowaç, ale zawsze
jeszcze w tajemnicy!

Taki mniej wi´cej stan rzeczy zasta∏em w Poznaniu, gdy wst´powa∏em 8 grud-
nia 1918 roku do tajnego sztabu.

Zosta∏em wi´c wyznaczony na kierownika wywiadu w tajnym g∏ównym szta-
bie organizujàcych si´ si∏ powstaƒczych! Funkcja wielka! Czy˝ sprostam?! Jak
si´ zabraç do tego? Od czego zaczàç? Takie pytania mnie dr´czy∏y. Materia∏, 
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który otrzyma∏em od tych i owych ludzi, by∏ doÊç pokaêny, ale chaotyczny, bar-
dzo niedostateczny, niepewny, nie potwierdzony, pods∏uchany (albo zas∏yszany),
zaopatrzony w same „rzekomo”. To by∏o przecie˝ jeszcze nic! Na takim mate-
riale nie mo˝e si´ opieraç ˝adna akcja powstaƒcza.

Rozpocz´∏a si´ robota pot´˝na, robota bez wytchnienia, robota dzieƒ i noc!
Nasz sztab urz´dowa∏ jeszcze w mieszkaniu pani Goetzendorf-Grabowskiej,
kiedy nawiàza∏em kontakt z tzw. polskimi elementami podziemnymi w Pozna-
niu. GdzieÊ w jakiejÊ podrz´dnej knajpie przy ulicy Pó∏wiejskiej mia∏em spotkaç
si´ z „hersztem” tego Êwiata podziemnego, [Janem] Kalinowskim. Na Kalinow-
skiego zwrócono mi uwag´ w oÊrodku bojowym w „biurze” Andrzejewskiego
na Piekarach, jako na jednostk´ odwa˝nà i godnà zaufania. Spotkanie nasze od-
by∏o si´ w pierwszej po∏owie grudnia. Kalinowski by∏ wówczas by∏ym ˝o∏nie-
rzem niemieckim, który walczy∏ na froncie zachodnim, ale ju˝ doÊç wczeÊnie
zwia∏ z wojska niemieckiego i ukrywa∏ si´ przez d∏ugi czas w zakamarkach po-
znaƒskich, kiwajàc Niemców po mistrzowsku! Z zawodu by∏ on drobnym kup-
cem w Poznaniu, zna∏ w tym mieÊcie wszystkich i wszystko – ka˝dà ulic´,
wszystkie zakamarki, ka˝dy dom niemal, urodzi∏ si´ te˝ i mieszka∏ stale w Po-
znaniu, przed wojnà by∏ on typem Polaka, który Niemcom stale robi∏ du˝o k∏o-
potów, ubiera∏ si´ „po polsku”, w rogatywk´, na wszystkich polskich zebraniach,
pochodach przedwojennych robi∏ ruch i wsz´dzie by∏o go pe∏no. Serdecznie 
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nienawidzi∏ Niemców, a dziÊ, w takich czasach, wiadomo – chcia∏ sobie troszk´
pofolgowaç. Gdy wi´c spotka∏em tego wiarusa, posiada∏ on ju˝ wtenczas istny
magazyn broni i amunicji, i r´czne granaty. W dodatku dowodzi∏ „armià” liczà-
cà w chwili tej kilkudziesi´ciu ludzi – ˝o∏nierzy! Sztab tej „armii” oraz inteli-
gentniejsza jej cz´Êç pochodzi∏a z por´ki „biura” Andrzejewskiego na Piekarach,
czyli z POWZP. Natomiast prócz tej „sztabowej” cz´Êci ludzie Kalinowskiego
pochodzili z przedmieÊcia Chwaliszewo. Przewa˝nie s∏u˝yli jeszcze niedawno
w niemieckiej armii w najrozmaitszych formacjach – byli wi´c tam marynarze,
piechota, kawalerzyÊci itp. Prócz tego by∏o wÊród nich wielu chwaliszewskich,
z ró˝nych powodów zdegradowanych, skautów, soko∏ów, rzemieÊlników i cze-
ladników. Kalinowski ze swojà grupà nie nale˝a∏ do ˝adnego z wymienionych
wy˝ej oÊrodków bojowych (tworzyli oni swój w∏asny oÊrodek) – ja nazwa∏bym t´
grup´ „OÊrodkiem Bohaterskiego Nieznanego Powstaƒca Wielkopolskiego”.
Grupa ta ros∏a z dnia na dzieƒ jak na dro˝d˝ach. W pierwszych dniach stycznia
liczy∏a ju˝ przesz∏o 200 ludzi! Byli to ludzie gotowi na wszystko. Nie uznawali
nikogo i nie ufali nikomu prócz swego druha komendanta, który potrafi∏ ˝ywio∏
ten w zaiste cudowny sposób utrzymaç w ˝elaznej dyscyplinie. Druh komendant
zwyk∏ by∏ nazywaç swych ludzi „barankami”! I w rzeczy samej, ktokolwiek by∏
kiedy Êwiadkiem przy odprawie „baranków” Kalinowskiego, ktokolwiek widzia∏
jego ludzi, gdy on ognistym przemówieniem patriotycznym w gwarze chwali-
szewskiej podtrzymywa∏ ich na duchu, ktokolwiek uczestniczy∏ kiedy w zapro-
szonym skromnym posi∏ku tych „baranków”, ten musia∏ nabraç przekonania, ˝e
ludzie ci dobrze si´ czuli w r´ku Kalinowskiego, ˝e go kochali i nawzajem przez
niego byli kochani! Ludzie ci byli Kalinowskiemu wdzi´czni, ˝e on jeden pozna∏
si´ na nich, odszuka∏ ich po zakamarkach chwaliszewskich, przygarnà∏ do siebie,
zorganizowa∏ w jednà braç, podniós∏ z nizin na wy˝yny spo∏eczne, ich, zdegra-
dowanych, nieznanych wojowników! Przecie˝ oni wszyscy byli patriotami, czu-
li w sobie m∏odzieƒczy i pot´˝ny zapa∏ do walki z Niemcami, wierzyli w zwyci´-
stwo przysz∏e i szukali cz∏owieka, który by potrafi∏ ich zrozumieç, przemówiç
do nich w ich gwarze, pog∏askaç ich jak baranki si´ g∏aszcze, a te˝ karaç ich w ra-
zie potrzeby i za mord´ braç ˝elaznà ∏apà! Druh komendant Kalinowski potra-
fi∏ to zrobiç po mistrzowsku, dlatego te˝ on tylko jeden mia∏ pos∏uch u swych lu-
dzi. On tylko móg∏ ich g∏askaç i karaç, on, a poza tym nikt inny! O ile si´
zdarzy∏o, ˝e gdzieÊ ktoÊ potwarz rzuci∏ na ludzi Kalinowskiego, a oni si´ o tym
dowiedzieli, a przecie˝ wiedzieli wszystko, gdy˝ wsz´dzie zawsze byli, to by∏o
êle, bardzo êle z takim cz∏owiekiem! A je˝eli rzucajàcy potwarz by∏ w dodatku
Niemcem, to „szlus”! Tacy byli ludzie Kalinowskiego. Przyjdzie mi powróciç
jeszcze do nich póêniej, gdy˝ odtàd mia∏em ju˝ z tymi ludêmi pozostaç 
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w sta∏ym kontakcie, zna∏em ich wi´c dobrze i patrzy∏em na ich robot´. Kalinow-
ski przystàpi∏ do mego wydzia∏u wywiadowczego, aby odtàd tworzyç razem
z nim tzw. wydzia∏ wywiadowczy i wykonawczy. Kalinowski, jak nieraz do mnie
póêniej mówi∏, szuka∏ po prostu pewnego oparcia o fachowà w∏adz´ wojskowà
polskà – inne oÊrodki bojowe by∏y dla niego ma∏o fachowe. Tajny sztab nato-
miast mia∏ oficerów, by∏ najliczniejszy, najlepiej zorganizowany i przygotowany
do ewentualnych akcji bojowych. W chwili, gdy do nas przystàpi∏, Kalinowski
dysponowa∏ ju˝ ca∏kiem sporym materia∏em informacyjno-wywiadowczym, któ-
ry z biegiem czasu, do 27 grudnia, zosta∏ jeszcze znacznie powi´kszony i uzu-
pe∏niony.

Oko∏o 15 grudnia sztab nasz przeniesiono na ulic´ Zwierzynieckà 3. Tu roz-
pocz´∏a si´ praca jeszcze intensywniejsza – do mego wydzia∏u zmuszony by∏em
wyszukiwaç coraz wi´cej si∏ pomocniczych, tu te˝ krótko przed powstaniem na-
by∏em cennego pracownika nazwiskiem Karwatka. W codziennych mych rapor-
tach, cz´sto kilka razy dziennie, podawa∏em szefowi sztabu, Zakrzewskiemu,
wyniki mej pracy wywiadowczej. Tu˝ przed wybuchem powstania mieliÊmy ju˝
dok∏adne dane i spisy: wszystkich powa˝niejszych czynnych wojskowych Niem-
ców, adresy ich prywatnych mieszkaƒ, ich charakter s∏u˝bowy w formacjach woj-
skowych b´dàcych wówczas w Poznaniu; by∏ych wojskowych Niemców, których
pu∏ki macierzyste nie by∏y garnizonowane w Poznaniu, a którzy zdà˝yli ju˝ po-
wróciç do Poznania z frontu; wszystkich Niemców cywilnych, urz´dników nie-
mieckich paƒstwowych i samorzàdowych oraz innych, którzy z jakichkolwiek
powodów zwrócili na siebie uwag´ wspó∏obywateli polskich, a byli zarazem ha-
katystami; wszystkich formacji wojskowych niemieckich w obr´bie fortecy po-
znaƒskiej, ich liczb´, dok∏adnà nazw´, dowódców, liczb´ Polaków w tych forma-
cjach, iloÊç broni itp.; magazynów wojskowych amunicyjnych, broni, prowiantu,
sprz´tu wojskowego i odzie˝y; zabudowaƒ i biur wojskowych itd.

W tej ca∏ej naszej robocie mieliÊmy stale trudnoÊci ze strony NRL, raczej jej
Komisariatu, a jeszcze dok∏adniej – ze strony decernenta15 wojskowego tego Ko-
misariatu, [Jana] Maciaszka, miejscowego adwokata. Cz∏owieka tego coraz bar-
dziej nie lubiliÊmy, aczkolwiek by∏ on Êlepym narz´dziem swych mocodawców,
tj. ks. Adamskiego przede wszystkim, który serdecznie nas, wojskowych,
a zw∏aszcza naszego sztabu, naszej PSB, naszych przygotowaƒ do walki
z Niemcami, nie lubi∏. Uwa˝a∏ nas za niedojrza∏ych, nieroztropnych, sprowa-
dzajàcych nieszcz´Êcie na sprawy polskie. Ks. Adamski i Maciaszek potrafili po-
rozumieç si´ ze Stra˝à Ludowà, która mia∏a wed∏ug ich pobo˝nych ˝yczeƒ pe∏-
niç zadanie – ot – pewnego rodzaju policji porzàdkowej, stra˝y obywatelskiej,
a nawet z POWZP, ale z nami nie chcia∏ nawet gadaç i basta! Dlaczego?! 
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Bo dà˝yliÊmy Êwiadomie do walki or´˝nej z Niemcami. A to przeszkadza∏o ks.
Adamskiemu w jego polityce kompromisowo-umizgowej z Niemcami. Chcia∏
byç wobec Niemców niby-lojalny i grzeczny, czekajàc na „Pary˝”, b´dàc przeko-
nany oczywiÊcie, ˝e ten „Pary˝” da nam wszystko, czego tylko za˝àdamy, wi´c
po có˝ walczyç?! Ks. Adamski bezwzgl´dnie dzia∏a∏ i myÊla∏ uczciwie jako pol-
ski patriota, ale post´powa∏ wed∏ug starych kanonów, zwyczajów, mo˝e dobrych
w normalnych stosunkach pokojowych, w robocie parlamentarnej w Berlinie, ale
nie dziÊ, kiedy Niemcy byli w bez∏adzie, w rewolucji, po przegranej wojnie. Ten
ca∏y ówczesny cywilny Êwiat w Poznaniu nie widzia∏ w∏aÊciwej rewolucji nie-
mieckiej, nie widzia∏, jak dzieci rozbraja∏y Niemców w Królestwie. Wyobra˝a∏
sobie, ˝e si∏a niemiecka jest jeszcze wcià˝ wielka. Âwiat ten, skàdinàd poczciwy,
patriotyczny, ofiarny, ba∏ si´ wszelkich awantur – on chcia∏ „legalnie” dostaç Pol-
sk´ od Koalicji!

Nadszed∏ dzieƒ 26 grudnia 1918, kiedy przyby∏ do Poznania mistrz Paderew-
ski. Przyjecha∏ z Gdaƒska z misjà koalicyjnà, tj. oficerami angielskimi, francu-
skimi i w∏oskimi. Czy w ogóle jaki uczestnik tego przyj´cia by∏by w stanie okre-
Êliç nastroje Polaków poznaƒskich w dniu tym? Nie sposób porównaç z tym
przyj´ciem ˝adnej z póêniejszych wizyt w Poznaniu osób najoficjalniejszych,
najpierwszych w Polsce w ca∏ym dziesi´cioleciu.

Dzieƒ ten da∏ naszemu wywiadowi olbrzymi wprost materia∏. Z jednej strony
bowiem, ka˝dy uczestnik tego entuzjastycznego przyj´cia móg∏ stwierdziç, ˝e
bierze w nim udzia∏ ca∏y Poznaƒ i okolica, od dzieci, s∏u˝by do starców! Nigdy
przedtem nie odczu∏ Poznaƒ tak dobitnie swej si∏y moralnej, ˝e dzieƒ ten by∏ dla
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s∏abych otuchà, a dla nas, wojskowych Polaków, wielkà zbiórkà przed bitwà,
ostatnim przeliczeniem swych szeregów i, jak si´ nazajutrz ju˝ okazaç mia∏o,
dzieƒ ten by∏ ostatnià wielkà odprawà ogólnà przed powstaniem. Z drugiej stro-
ny zaÊ, zebraliÊmy wiadomoÊci, ˝e tak entuzjastyczne przyj´cie Paderewskiego
i misji koalicyjnej doprowadzi∏o Niemców wojskowych i niewojskowych wpierw
do wÊciek∏oÊci, a póêniej do za∏amania na duchu. Niemcy widywali nas dotàd
w wi´kszych skupiskach (zresztà my sami siebie tak˝e) podczas procesji Bo˝ego
Cia∏a od fary poznaƒskiej na Stary Rynek. Tymczasem dziÊ stwierdziç musieli
naocznie, ˝e ca∏a przestrzeƒ drogi od dworca g∏ównego, Kaponierà, Êw. Marci-
nem, Alejami do Bazaru, ca∏y dalej plac Wilhelmowski, przyleg∏e ulice wszyst-
kie by∏y szczelnie, g∏owa przy g∏owie zapchane ludnoÊcià polskà wo∏ajàcà godzi-
nami bez przerwy: „Niech ˝yje Paderewski!”, „Niech ˝yje Polska!”, „Niech ˝yje
Koalicja!”. Musieli te˝ stwierdziç, ˝e ka˝dy dom na tej triumfalnej drodze, ka˝-
de okno od parteru po strych by∏y dekorowane i – jak jeszcze dekorowane! Tak
ozdabiaç swe okna potrafi pewnie tylko Poznaƒ, a te˝ tylko wtenczas, gdy to ro-
bi na uczczenie tego, którego kocha bez reszty z ca∏ego serca i duszy!

W tym wielkim dniu trzeba by∏o wi´c w naszych „listach czarnych” poczyniç
du˝o poprawek, wiele nazwisk podkreÊliç, wzmocniç naszà czujnoÊç i obserwa-
cj´. Nadszed∏ 27 grudnia 1918 r. W tym dniu, po wczorajszym przyj´ciu Pade-
rewskiego, nasze szeregi wybitnie si´ wzmocni∏y. Sympati´ wi´kszoÊci spo∏e-
czeƒstwa poznaƒskiego mieliÊmy za sobà. Mocno zbli˝y∏a si´ do nas Stra˝
Ludowa z [Julianem] Langem na czele, równie˝ wielu innych cywilów patrzà-
cych dotàd na nas z ukosa jakoÊ zaczyna∏o nas lepiej rozumieç. Jedynym b∏´-
dem naszym mo˝e by∏o to, ˝e byliÊmy tak m∏odzi! Przed wojnà bowiem dzieci
jeszcze, albo te˝ najwy˝ej nic nie znaczàcy m∏odzieƒcy, a teraz zabieraliÊmy si´
do wojny!

Nie b´d´ tu opisywa∏ ogólnie znanych poczàtkowych zajÊç w godzinach po-
po∏udniowych tego˝ dnia, nadmieni´ tylko, ˝e ca∏y dzieƒ i noc z 27 na 28 grud-
nia z karabinem w r´ku buszowa∏em przy ulicach Szkolnej i Pó∏wiejskiej, bio-
ràc udzia∏ w ogólnej chaotycznej strzelaninie przeciw Niemcom, którzy
– najpierw na pl. Âwi´tokrzyskim, a póêniej na Pó∏wiejskiej – usadowili si´,
strzelajàc do grup polskich i majàc niezawodnie zamiar dotarcia do Bazaru
od drugiej strony. Ich kamraci szli od placu Wilhelmowskiego. Niemców wy-
parliÊmy daleko w ulic´ Pó∏wiejskà, a˝ póêniej znikn´li nam z oczu i rozpro-
szyli si´ bez Êladu.

Przed powstaniem otrzymywa∏em najrozmaitsze informacje od ró˝nych pol-
skich towarzystw, ró˝nych osób ze Stra˝y Ludowej (oÊrodek Soko∏a Langego),
skautów i POWZP etc. Jednak od wybuchu powstania wydzia∏ nasz wywiadowczy
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by∏ wprost oblegany przez licznych obywateli, przynoszàcych mniej lub bardziej re-
welacyjne wiadomoÊci. OczywiÊcie cz´sto by∏y one nieprawdziwe. Wydzia∏ nasz,
oprócz prowadzenia wywiadu, kruszy∏ powoli, ale stale but´ i pewnoÊç siebie
Niemców, siejàc w ich szeregach niepewnoÊç i ÊwiadomoÊç zbli˝ajàcego si´ rozra-
chunku. Odtàd te˝ oddzia∏ wykonawczy Kalinowskiego wype∏nia∏ swe zadanie „re-
wizyjne” dzieƒ i noc, bez wytchnienia, post´pujàc w myÊl wy˝ej podanych wskazaƒ
i siejàc pop∏och i niewiar´ w szeregach niemieckich oraz zmuszajàc niemieckà spo-
∏ecznoÊç w mieÊcie do rezygnacji z manifestowania poparcia dla za∏ogi niemieckiej.
Za∏oga ta poczu∏a si´ w decydujàcych chwilach powstania izolowana, z jednej stro-
ny bowiem, Niemcy napotykali entuzjastyczne i ˝ywio∏owe natarcie powstaƒców
na wszystkich odcinkach walk ulicznych, widzieli, ˝e mamy ca∏à ludnoÊç za sobà,
s∏yszeli wsz´dzie, gdzie tylko si´ ruszyli, nawo∏ywania i zapewnienia od drobnych
grupek „∏obuzów chwaliszewskich”, ˝e gdzieÊ tam stoi ju˝ w pogotowiu „ogrom-
na” si∏a wojskowa polska, która tylko czeka na ich zawo∏anie, aby uderzyç. S∏ysze-
li w ogóle nieprawdopodobne rzeczy o tej pot´˝nej sile powstaƒczej. Z drugiej stro-
ny, widzieli i s∏yszeli zupe∏nie blade, bez wiary we w∏asnà spraw´, nawo∏ywania
do oporu przykucni´tej w swych domowych pieleszach, zag∏uszonej i zahukanej
spo∏ecznoÊci niemieckiej, która nie potrafi∏a nawet jednej ∏zy uroniç nad wyrzuca-
nà z Poznania niemieckà za∏ogà.
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r. proboszcz parafii Êw. Stanis∏awa Kostki w Poznaniu.
9 Kazimierz Jasnoch (1886–1966), malarz, kapitan WP, wspó∏organizator oddzia∏ów ∏àcznoÊci.
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10 Bronis∏aw Zamiara (1896–1954), kupiec, kapitan WP, kwatermistrz tajnego sztabu Mieczys∏awa

Palucha.
11 Maksymilian George (1891–1938), bankowiec, kapitan WP, uczestnik konspiracji przed-

powstaniowej, oficer sztabowy w dowództwie Wojsk Wielkopolskich.
12 Antoni Szymaƒski (1894–1973), genera∏ brygady WP, cz∏onek organizacji niepodleg∏oÊciowych

w zaborze pruskim, attaché wojskowy w Berlinie i Bernie, w czasie II wojny Êwiatowej w Pol-

skich Si∏ach Zbrojnych na Zachodzie.
13 Stefan Ró˝alski (1890–?), kapitan WP, uczestnik ruchu niepodleg∏oÊciowego, kierownik Ko-

mendy Linii Kolejowych Dowództwa G∏ównego w Poznaniu.
14 Witold Hulewicz (1895–1941), redaktor i poeta, kapitan WP, oficer oddzia∏ów ∏àcznoÊci i lot-

nictwa (brat Bohdana i Jerzego).
15 Decernent – delegowany przedstawiciel NRL.

92 Józef Lorenz



Z
chwilà wybuchu wojny w 1914 r. w myÊl rozkazu mobilizacyjnego stawi-
∏em si´ do wojska pruskiego w miejscowoÊci Wesel z mocnym postano-
wieniem, ˝e nie pójd´ walczyç na front za obcà spraw´ i przy okazji zde-

zerteruj´. Do tej dezercji zosta∏em zmuszony ju˝ na Gwiazdk´ 1914 r.
Postara∏em si´ o odpowiednie papiery i – jak moi koledzy z organizacji „˚uaw”,
wyjecha∏em przez Bogumin do Czech.

Moja ucieczka z Prus nie powiod∏a si´. Na terenie Czech zatrzyma∏ mnie ja-
kiÊ chorwacki ˝andarm, odtransportowany zosta∏em do granicy i wydany Prusa-
kom. Siedzia∏em we Wroc∏awiu, ale jakoÊ si´ z niego wydosta∏em. W dniu 3 ma-
ja 1915 r. musia∏em si´ znów zg∏osiç do wojska w Zgorzelicach, gdzie sta∏
19. pu∏k piechoty, który niebawem wyruszy∏ na tereny zdobyte przez Niemcy
na wschodzie, mianowicie pod ¸owicz i Tomaszów Mazowiecki. Jakim tam by-
∏em ˝o∏nierzem, Êwiadczy fakt, ˝e karnie z kilkoma innymi przeniesiony zosta-
∏em do 249. kompanii polowej saperów – miotaczy min. Postanowi∏em i tutaj
miejsca nie zagrzaç. Gdy bowiem minà∏ okres wyszkolenia i zbli˝a∏a si´ chwila
wyjazdu na front, postara∏em si´ o przeniesienie do 84. brygady obrony krajowej
(Landwehra). Potem znów obija∏em si´ w obs∏udze wojsk lotniczych 3. Parku
Lotników w miejscowoÊci Rettel. Wreszcie otrzyma∏em urlop, wyjecha∏em
do Poznania i ju˝ nie wróci∏em do wojska pruskiego. Tak jak moi koledzy sprzed

Niepokorny 
dowódca1

JAN KÑKOLEWSKI2



wojny, zosta∏em dezerterem. Ukrywa∏em si´ u mojego brata Teofila oraz u kuzy-
na w Pobiedziskach.

Natychmiast po przyjeêdzie do Poznania nawiàza∏em kontakty z moimi daw-
niejszymi ludêmi. Dowiedzia∏em si´ wówczas, ˝e bojowa organizacja „Unia”
zamieni∏a si´ na Polskà Organizacj´ Wojskowà Zaboru Pruskiego i na jej czele
stanà∏ by∏y hufcowy skautów „Piasta” Wincenty Wierzejewski, równie˝ dezerter
z armii pruskiej ju˝ od 1914 r.3 Odszuka∏em go i zg∏osi∏em si´ do jego dyspozy-
cji. Zna∏em si´ z nim jeszcze z „Iskry”. W POWZP sta∏em si´ emisariuszem
i na zlecenie Wierzejewskiego wyje˝d˝a∏em na prowincj´ do Pleszewa, KoÊcia-
na, Krotoszyna, by dawniejszych skautów odszukaç i zmobilizowaç ich do wal-
ki z Niemcami. By∏ ju˝ rok 1918 i rewolucja, a równoczeÊnie powstanie Polski
wisia∏y w powietrzu. Do ostatecznej rozprawy przygotowywaliÊmy si´ pe∏nà pa-
rà. Wprawdzie wówczas jeszcze z ryzykiem, ale ju˝ du˝o ∏atwiej ni˝ w pierw-
szych latach wojny, gromadziliÊmy broƒ na powstanie. Powsta∏y sk∏adnice broni
i amunicji u [Czes∏awa] Zab∏ockiego na Wielkich Garbarach, u Wiktora Zbo-
rowskiego4 (sk∏adnica szk∏a) przy ul. Go∏´biej, u Jankowskiego przy ul. Wod-
nej 20 i u Pajzderskiego przy Wodnej 13. O broƒ nie by∏o ju˝ tak trudno, bo bez
problemu udawa∏o si´ porozumieç z Niemcami – magazynierami, i ci, czasami
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nawet bezinteresownie, wydawali broƒ i amunicj´. Niektórych si´ przekupywa-
∏o, a ci, którzy wydawali broƒ bezinteresownie, to widocznie byli spartakusowcy
Liebknechta, którym zale˝a∏o na przyspieszeniu obalenia cesarskiej i królewskiej
w∏adzy.

Gdy wybuch∏a rewolucja niemiecka, Wicek Wierzejewski nie czu∏ si´ na si-
∏ach, aby byç komendantem ruchu powstaƒczego. POWZP rozros∏o si´ i ca∏y na-
ród poszed∏ za nami. Og∏oszenie wolnej, niepodleg∏ej i zjednoczonej Polski mia-
∏o nastàpiç w niedziel´ 10 listopada 1918 r. Nie by∏o ˝adnej si∏y, która by takiej
proklamacji mog∏a przeszkodziç. Cesarsko-królewska armia si´ rozpad∏a i bez
du˝ego wysi∏ku mogliÊmy wówczas zdobywaç nawet Berlin.

Snujàcy jakieÊ ciemne intrygi przedstawiciele polskiego spo∏eczeƒstwa zado-
wolili si´ och∏apami. Wystarczy∏o im, ˝e zaj´li miejsca by∏ych pruskich starostów,
burmistrzów i prezydentów. Wystarczy∏o im te˝ przej´cie sklepów handlowych,
warsztatów rzemieÊlniczych, domów mieszkalnych i fabryk.

Powstaƒcy wielkopolscy, znów otumanieni jak Bartki z powieÊci Sienkiewicza,
przyglàdali si´ tej sielance niemiecko-polskich kapitalistów. To otumanienie nie
trwa∏o jednak d∏ugo. Ta sama garstka patriotów Polaków, którzy prowadzili wal-
k´ z Niemcami od 1905 r., chocia˝ nie mia∏a przywódców politycznych i wojsko-
wych, instynktownie wyczuwa∏a, ˝e to nie b´dzie taka Polska, o jakà walczyli.
Nie pomog∏y proÊby i groêby s∏ugusów polsko-niemieckiego kapita∏u – panów
Rzepeckiego, Rydlewskiego, Piotrowskiego, Langego, Leitgebra i innych. Nie-
groêne nam by∏y Stra˝e Ludowe i kompanie Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa.
PrzygotowywaliÊmy si´ do walki i czekaliÊmy tylko na okazj´.
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W okresie rzàdów Rady Robotników i ˚o∏nierzy by∏y komendant POWZP
Wincenty Wierzejewski wycofa∏ si´ z akcji ruchu bojowego. Uwierzy∏ przywód-
com narodu, ˝e Wielkopolska, Âlàsk i Pomorze bez walki przypadnà Polsce
– po co zatem krew przelewaç. W listopadzie 1918 r. Wierzejewski z by∏ych har-
cerzy formowa∏ kompanie wojska polskiego. Tak ja, jak i by∏y dru˝ynowy
III dru˝yny harcerskiej Stanis∏aw Nogaj, nie potrafiliÊmy si´ z tym nowym kie-
runkiem pogodziç. StworzyliÊmy Wydzia∏ Wywiadowczo-Wykonawczy. Sama
nazwa wyjaÊnia∏a nasze czynnoÊci. Wbrew zapewnieniom, ˝e Niemcy oddadzà
Polsce zrabowane ziemie, g∏osiliÊmy, ˝e jesteÊmy czujni i potrafimy staç na stra-
˝y zdobyczy rewolucji.

Nieszcz´Êciem by∏o tylko to, ˝e nie znaliÊmy si´ na polityce i s∏u˝yliÊmy po-
mocà ka˝demu, kto przychodzi∏ do nas w imi´ Polski.

Rada Dziesi´ciu POWZP wyznaczy∏a Jana Kalinowskiego na naszego g∏ów-
nego komendanta. S∏ucha∏em jego rozkazów i wykonywa∏em je w przekonaniu,
˝e s∏u˝´ Ojczyênie. Wydzia∏ Wywiadowczo-Wykonawczy nie by∏ organizacjà Êci-
Êle zakonspirowanà. Nasze g∏ówne biura mieÊci∏y si´ w lokalu restauracyjnym
Jarockiego przy ulicy Êw. Marcin i naro˝niku Wysokiej. MieliÊmy kilkanaÊcie 
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placówek bojowych w ró˝nych lokalach na terenie ca∏ego miasta. PilnowaliÊmy,
by ˝adnemu Polakowi nie wyrzàdzono krzywdy.

Z odradzajàcymi si´ niemieckimi oddzia∏ami wojskowymi mieliÊmy nieraz
krwawe starcia. Podczas walk o fort IX zabity zosta∏ jeden z naszych bojowni-
ków placówki ∏azarskiej. Ci´˝ko ranny zosta∏ dowódca placówki [Marian] Wi-
Êniewski. Dzia∏o si´ to ju˝ w listopadzie 1918 r. Natomiast 4 grudnia 1918 r. od-
dzia∏ lotników niemieckich dokona∏ zbrojnego napadu na nasze biuro w lokalu
Jarockiego.

W tym samym czasie mia∏a miejsce utarczka naszych bojowników (Drajercza-
ka, Buszkego i Jackowskiego) z patrolem wojskowym 47. pu∏ku piechoty. Nasi
bojowcy dostali si´ wówczas do wi´zienia, ale ju˝ nast´pnego dnia ich uwolnili-
Êmy. Te i inne wypadki ∏agodzili Polacy wspó∏rzàdzàcy z Niemcami. T∏umaczo-
no zatargi te nieporozumieniami5.

Takie samo nieporozumienie nastàpi∏o 27 grudnia 1918 r. WyjaÊnienie takie
otrzyma∏ Stanis∏aw Nogaj od Juliana Langego, Stanis∏awa Rybki, Antoniego
Szymaƒskiego, gdy zmusi∏ Niemców w gmachu prezydium policji do poddania
si´. Nastàpi∏a, znów nie wiadomo po raz który, zgoda Polaków z Niemcami.

Miarka jednak si´ przebra∏a. Nogaj komuÊ zleci∏, by podobnie jak w Berlinie
w czasie rewolucji na miasto wyruszy∏y pochody i nastraszy∏y Niemców. Chcia∏
pokazaç, ˝e Poznaƒ jest miastem polskim, ˝e w Poznaniu rzàdzà Polacy. O po-
wstaniu jeszcze nie by∏o mowy. Polacy i Niemcy rozeszli si´ w zgodzie.

Na dzieƒ 27 grudnia przypada∏y moje imieniny i w gronie moich towarzyszy
broni obchodziliÊmy je w mieszkaniu Zab∏ockich przy Wielkich Garbarach.
Tam zaskoczy∏a nas wiadomoÊç, ˝e Niemcy zrywali polskie sztandary, wywie-
szone w polskich domach z okazji przyjazdu Ignacego Paderewskiego. Wiado-
moÊç ta wydawa∏a nam si´ nieprawdopodobna i nie przywiàzywaliÊmy do niej
na poczàtku wielkiego znaczenia. Na wszelki wypadek jednak przerwaliÊmy na-
szà biesiad´ i zarzàdzi∏em alarm mojego oddzia∏u. GdyÊmy wyszli na ulice, us∏y-
szeliÊmy huk strza∏ów w ró˝nych stronach miasta, ale równoczeÊnie us∏yszeli-
Êmy polski Êpiew maszerujàcego oddzia∏u. By∏a to 2. kompania Stra˝y S∏u˝by
i Bezpieczeƒstwa pod dowództwem Edmunda Krausego, która w zwartych sze-
regach spokojnie maszerowa∏a z reduty Raucha na Berdychowie w stron´ mia-
sta, na plac WolnoÊci.

Stara∏em si´ zachowaç spokój i nie spieszy∏em si´ pod Bazar, dokàd biegli ró˝-
ni ochotnicy, uzbrojeni i nieuzbrojeni. Z moich ch∏opców wielu jednak nie wy-
trzyma∏o i zbiegli mi w kierunku, skàd by∏o s∏ychaç strza∏y. Gdy z resztà przyby-
∏em pod Bazar, dowiedzia∏em si´, ˝e wprawdzie Stach Nogaj zdoby∏ policj´, 
ale mi´dzy Polakami a Niemcami nastàpi∏a znów zgoda i w gmachu policji 
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pozostali Niemcy oraz jeden z plutonów Nogaja. Razem mieli pilnowaç porzàd-
ku w mieÊcie.

Na t´ zgod´ polsko-niemieckà posypa∏y si´ przekleƒstwa. Najbardziej wyzy-
wali Jan Kalinowski, Roman Wilkanowicz i Józef B∏asiak, których zasta∏em
w Bazarze. Jako zdyscyplinowany spiskowiec zameldowa∏em Kalinowskiemu,
˝e z moim oddzia∏em zg∏osi∏em si´ do jego dyspozycji. Wówczas ktoÊ z tego
sztabu wspomnia∏, ˝e zauwa˝y∏, jak w godzinach popo∏udniowych jacyÊ ˝o∏nie-
rze i cywile roz∏adowali podejrzane pakunki i wnieÊli do gmachu muzeum na-
przeciwko Bazaru. UdaliÊmy si´ na miejsce, by zaspokoiç naszà ciekawoÊç. Nie
podejrzewaliÊmy, by by∏o tam coÊ dla nas groênego. Drzwi wejÊciowe do gmachu
muzeum by∏y zamkni´te na klucz, ale otworzyliÊmy je za pomocà wytrycha.
Wielkie by∏o jednak nasze zdziwienie, gdyÊmy zamiast tajemniczych pakunków
znaleêli ci´˝ki kulomiot, coÊ oko∏o 30 karabinów i kilka tysi´cy naboi.

Jan Kalinowski zarzàdzi∏, bym z moim oddzia∏em od Jarockiego natychmiast
przeniós∏ si´ do gmachu muzeum. Nie ulega∏o wàtpliwoÊci, ˝e tajemniczy ma-
gazyn broni stworzyli Niemcy i coÊ brzydkiego planowali. ¸udziliÊmy si´ na-
dziejà, ˝e w∏aÊciciele magazynu broni zjawià si´ na miejscu i postanowiliÊmy
na nich czatowaç.

Wypadki jednak si´ potoczy∏y tak, ˝e o tym zapomnieliÊmy. Stach Nogaj wy-
dajàc rozkaz ruszenia samochodami ci´˝arowymi na miasto w celach zastrasze-
nia Niemców, nie przewidzia∏, co z tego wynik∏o. Sam poszed∏ spaç, a tymcza-
sem jego ludzie w mieÊcie narobili strasznego szumu. Niezwyk∏y ruch
samochodów budzi∏ mieszkaƒców i ruch ten nazwano powstaniem. Pospieszy-
∏em do mojej nowej siedziby w muzeum, gdzie zasta∏em nie tylko moich ludzi,
ale równie˝ du˝o obcych, oÊwiadczajàcych, ˝e podporzàdkowujà si´ moim roz-
kazom i pragnà razem z nami walczyç przeciwko Niemcom. Wszyscy domaga-
li si´ rozkazów do walki.

By∏em w niema∏ym k∏opocie, bo nie mia∏em odpowiednich rozkazów. Nie
wiedzia∏em te˝, co robiç z nowymi ochotnikami. Wielu z nich nale˝a∏o ju˝
do peowiackich kompanii Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa, wielu innych by∏o
cz∏onkami Stra˝y Ludowej. Po pewnym czasie przyby∏ na miejsce równie˝ Jan
Kalinowski i wyda∏ rozkaz rozbrajania Niemców. Wys∏a∏em ludzi na miasto, by
przede wszystkim rozbroili niemieckie i ˝ydowskie patrole Stra˝y Ludowej.
Mia∏em z tego powodu wymówki, bo ca∏a Stra˝ Ludowa podlega∏a rozkazom
Polaka – Juliana Langego. RównoczeÊnie rozkaza∏em przep´dziç wszystkich
niemieckich policjantów na komisariatach. Zostali oni wyrzuceni ju˝ 10 listopa-
da, ale powoli wracali na ich dawniejsze królewsko-cesarskie miejsca powo∏ywa-
ni do tej s∏u˝by przez Naczelnà Rad´ Ludowà. Nast´pnie mieliÊmy du˝o roboty
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z ró˝nego rodzaju doniesieniami. Licznie obwiniano ró˝nych Niemców 
i ˚ydów, ˝e w swoich mieszkaniach przechowywali broƒ. Zaznaczyç mi wypa-
da, ˝e ˚ydzi poznaƒscy byli filogermanami, a cz´sto bardziej szowinistyczno-
-niemieccy ni˝ sami Niemcy. „Zdradza∏y” ich polskie patriotki – s∏u˝àce, wska-
zujàc, gdzie ukrywajà broƒ, dzi´ki czemu przez ca∏y dzieƒ mieliÊmy du˝o
roboty. Centrum ruchu powstaƒczego by∏ Bazar, gdzie urz´dowali Jan Kalinow-
ski z Romanem Wilkanowiczem. Oni przysy∏ali mi zlecenia, dokàd wys∏aç pa-
trole, gdzie przeprowadzaç rewizje w poszukiwaniu broni.

RównoczeÊnie Kalinowski i Wilkanowicz kierowali do mnie wszystkich
ochotników, którzy zg∏aszali si´ w Bazarze do powstania. To przerasta∏o moje
si∏y i prosi∏em, by mi dali kogokolwiek do pomocy. Przys∏ali Henryka Beychle-
ra6, cz∏onka Rady Dziesi´ciu POWZP. Mia∏ on zorganizowaç kompani´,
uzbroiç jà i byç do dyspozycji Kalinowskiego. Z tego zadania Beychler nie po-
trafi∏ si´ wywiàzaç. Gmach muzeum zape∏ni∏ si´ ochotnikami, których by∏o
ponad dwa tysiàce. Wszyscy domagali si´ broni, wszyscy chcieli walczyç. By∏o
wÊród nich równie˝ wielu uzbrojonych, a moi ludzie nazbierali te˝ stosunko-
wo du˝e zapasy broni. Samodzielnie tworzy∏y si´ jakieÊ grupki, ale na ogó∏ pa-
nowa∏ chaos.

Dopiero kiedy w muzeum zjawi∏ si´ Stach Nogaj, zapanowa∏ porzàdek. Sta-
cha Nogaja przys∏ali Kalinowski i Wilkanowicz, by zastàpi∏ Henryka Beychlera.
Stach sobie jakoÊ szybko poradzi∏. S∏ysza∏em jego donoÊny rozkazujàcy g∏os, jak
formowa∏ zast´py, plutony i kompanie. Krótko egzaminowa∏, mianowa∏ zast´po-
wych, plutonowych i dowódców kompanii, potem wysy∏a∏ wed∏ug w∏asnego
uznania na miasto. Jedna kompania za drugà, w karnych szeregach, wymasze-
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rowa∏y z gmachu muzeum. Mia∏em sam pe∏ne r´ce do roboty i nie znajdowa∏em
czasu, by si´ ze Stachem porozumieç, przez co na niektórych odcinkach robota
nam si´ dublowa∏a. Moi powstaƒcy wracali nieraz, sk∏adajàc mi raport, ˝e taka
czy inna sprawa za∏atwiona zosta∏a ju˝ przez ludzi Stacha Nogaja. Tak by∏o, gdy
wys∏a∏em patrol majàcy opanowaç sztab 20. brygady przy ul. Skarbowej, tak by-
∏o z arsena∏ami przy Ma∏ych Garbarach i przy ul. Artyleryjskiej.

Zorientowa∏em si´, ˝e ochotnicy, których zorganizowa∏ Stach Nogaj, zaj´li
koszary 20. pu∏ku artylerii polnej, koszary 1. pu∏ku strzelców konnych, os∏awio-
nà Cytadel´, redut´ Grolmana. W r´kach Nogaja by∏ gmach komendy wojsko-
wej V Korpusu, gmach komendy fortecy, dyrekcji kolejowej, gdzie mieÊci∏a si´
Komenda Linii (Linienkommandantur).

ZdublowaliÊmy si´ z wysy∏kà oddzia∏ów do Biedruska, by zajàç poligon woj-
skowy, a tak˝e z wysy∏kà oddzia∏ów kolejà do Gniezna pod Zdziechow´, skàd
mój oddzia∏ wróci∏, nie bioràc udzia∏u w walce. Podobna sytuacja mia∏a miejsca
na dworcu g∏ównym. By∏a tam zrewoltowana kompania Stra˝y Ludowej Pija-
nowskiego, która przy∏àczy∏a si´ do nas, kompania marynarzy [Adama] Bia∏o-
szyƒskiego, która tak samo wy∏àczy∏a si´ spod rozkazów komendanta miasta 
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kapitana Anderscha7, oraz a˝ dwie kompanie Nogaja – pleszewska pod dowódz-
twem [Feliksa] Pamina8 i kompania Knio∏y.

Z moich patroli patrol Stanis∏awa Dàbrowskiego liczàcy siedmiu ludzi zdo∏a∏
rozbroiç ˝o∏nierzy w koszarach 5. batalionu trenów (taborów) i zajà∏ olbrzymie
tereny z bogatymi zapasami taboru, jakie do tego oddzia∏u nale˝a∏y. Inne moje
patrole przep´dzi∏y Niemców z koszar ˝andarmerii przy Wa∏ach Pó∏nocnych9,
nast´pnie z koszar na Âwi´tym Wojciechu, gdzie mieÊci∏a si´ siedziba komendy
uzupe∏nieƒ (Bezirkskommando).

W dniu 28 grudnia 1918 r. czystk´ nale˝a∏o przeprowadziç jeszcze w kosza-
rach saperów 29. pu∏ku na Wildzie10, w koszarach 6. pu∏ku grenadierów
i na ¸awicy w koszarach lotników. Wszystko posz∏oby g∏adko, gdyby nie inter-
wencja polityków Naczelnej Rady Ludowej, którzy dla mi∏ej zgody z Niemca-
mi starali si´ o stan z dnia poprzedniego. W porozumieniu z Niemcami na sta-
nowisko komendanta miasta powo∏any zosta∏ adwokat [Jan] Maciaszek, który
Niemców zapewnia∏, ˝e wspólnymi si∏ami zaprowadzà porzàdek. O powstaƒ-
cach wyrazi∏ si´ wówczas, ˝e to mot∏och. Na ulicy Pó∏wiejskiej zatrzyma∏ on
kompani´ Czes∏awa Gankego, którà Stach Nogaj wys∏a∏ do zaj´cia koszar
29. pu∏ku saperów. Dla Maciaszka by∏oby si´ to fatalnie skoƒczy∏o, bo Stach
Nogaj, gdy si´ o tym dowiedzia∏, wyruszy∏ po Maciaszka, by go powiesiç. By-
∏oby si´ to sta∏o, gdyby znów nie interwencja Jana Kalinowskiego i dra [Bole-
s∏awa] Szulczewskiego.

Wed∏ug informacji, jakie otrzyma∏em od Jana Kalinowskiego, do Bazaru
zg∏osi∏a si´ delegacja niemieckich ˝o∏nierzy 6. pu∏ku grenadierów i zapewni∏a
polityków polskich, ˝e ˝o∏nierze niemieccy gotowi sà opuÊciç Poznaƒ, ale pro-
szà o eskort´, bo obawiajà si´ dzikich powstaƒców. Zajmowali oni tylko jedno
boczne skrzyd∏o koszar, pozosta∏e zaÊ budynki koszarowe by∏y pilnowane przez
˝o∏nierzy [Józefa] Talarczyka (3. kompania Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa).
W szeregach niemieckiego 6. pu∏ku grenadierów by∏o jeszcze sporo Polaków,
którzy czekali na zdemobilizowanie. Kalinowski odradza∏ mieszanie si´ do tych
pertraktacji.

Co si´ sta∏o 28 grudnia 1918 r., to tylko Stach Nogaj i ja wiedzieliÊmy. Kali-
nowski i Wilkanowicz nie wierzyli, ˝e wszystko posz∏o tak g∏adko. Nie wierzyli
te˝ wszyscy politycy, których informowano, ˝e w Poznaniu przesta∏a istnieç ja-
kakolwiek w∏adza niemiecka.

Nowy komendant miasta Maciaszek wydawa∏ rozkazy jak za prusko-królew-
skich czasów w j´zyku niemieckim. Przysy∏a∏ je do koszar opanowanych przez
powstaƒców. Rozkazy w´drowa∏y do kosza. Nie dociera∏y one nawet do grena-
dierów czy lotników, bo polscy goƒcy wyrzucali je na Êmietnik.
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Koszary saperów opanowane zosta∏y bez strza∏u przez kilku powstaƒców, któ-
rzy za pruskich czasów w tych koszarach s∏u˝yli. Przy∏àczy∏a si´ do nich kompa-
nia Stra˝y Ludowej Antoniego Wysockiego.

Zgodnie z obietnicà, z bronià w r´ku wymaszerowali z Poznania pruscy gre-
nadierzy 6. pu∏ku. Wyprowadzili si´ pod eskortà kompanii Manysia, przy czym
obawiajàc si´ za∏adowania na dworcu g∏ównym, odjechali z dworca na ¸awicy.
Na dworcu jednak powstaƒcy dopadli ich i rozbroili.

Kalinowski nie pozwoli∏ mi opuÊciç placówki w gmachu muzeum, motywu-
jàc to tym, ˝e w Poznaniu odbywa∏y si´ ciàgle pertraktacje z Niemcami, a na pro-
wincji powstanie rozszerzy∏o si´ na ca∏à Wielkopolsk´. Do Poznania przyje˝d˝a-
li niemieccy ministrowie z Berlina, komendanci wojsk niemieckich ze Szczecina
i Bydgoszczy. Codziennie niemal odbywa∏y si´ narady z bezradnymi politykami
polskimi zapewniajàcymi Niemców, ˝e powstania nie by∏o i ˝e przy pomocy
Stra˝y Ludowej oraz kompanii Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa stan sprzed
28 grudnia zostanie przywrócony. Nogaj si´ usamodzielni∏ i przesta∏ s∏uchaç
rozkazów Kalinowskiego. Ja zaÊ pozosta∏em wierny i czeka∏em na rozkazy. Od-
dzia∏ mój zawsze by∏ w pogotowiu, by pomóc politykom polskim w pertrakta-
cjach z Niemcami. Niemcy, chocia˝ nie mieli w∏adzy, butnie wyst´powali i nie
chcieli iÊç na ˝adne ust´pstwa. Jednym z takich wojowniczych Niemców by∏ 
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nauczyciel Blankertz, rzekomo pe∏niàcy funkcj´ zast´pcy dra Witolda Celichow-
skiego w komendzie policji.

Blankertza obwiniano o sprowokowanie zajÊç pod policjà, gdzie ci´˝ko ranny
zosta∏ Franciszek Ratajczak. Mia∏ si´ on te˝ sprzeciwiaç zamianie dra Witolda
Celichowskiego na Karola Rzepeckiego. Blankertza aresztowano i trzymano
w hotelu Bazar. Podobno z polecenia Korfantego zosta∏ on uwolniony, lecz Aloj-
zy Ratajczak i Franciszek Lauffer aresztowali go po raz drugi i odstawili do Sta-
cha Nogaja. Nogaj trzyma∏ go u siebie w kasynie oficerskim 20. pu∏ku artylerii
polnej, gdzie mia∏ swojà siedzib´. Kalinowski obawia∏ si´, ˝e Korfanty lub inna
figura z Naczelnej Rady Ludowej znów si´ do tej sprawy wtràci, i wezwa∏ mnie,
bym wyznaczy∏ trzech powstaƒców, którzy by Blankertza zabrali z ulicy Solnej
do wi´zienia na Grolmanie. Do dyspozycji Kalinowskiego wyznaczy∏em Jana
Wulerta, Stanis∏awa Dàbrowskiego i Edmunda Koniecznego. Co si´ dalej sta∏o,
tego dok∏adnie nie wiem. Otrzyma∏em tylko raport Dàbrowskiego, ˝e Blankertz
zosta∏ zastrzelony przy próbie ucieczki.

WieÊç ta b∏yskawicznie roznios∏a si´ po mieÊcie, krzykacze niemieccy wystra-
szyli si´ i pouciekali do Berlina i stamtàd mianowali Karola Rzepeckiego prezy-
dentem policji11.

Z moim Wydzia∏em Wywiadowczo-Wykonawczym kwaterowa∏em w gmachu
muzeum a˝ do 5 stycznia 1919 r. W tym dniu Kalinowski mi zakomunikowa∏,
˝e na stron´ powstaƒczà przesz∏a grupa oficerów z Mieczys∏awem Paluchem
na czele. Paluch z Bohdanem Hulewiczem tworzyli swojà organizacj´ by∏ych
pruskich oficerów Polaków, którzy w pierwszych dniach Powstania Wielkopol-
skiego zajmowali stanowisko wyczekujàce. Brali oni udzia∏ w ró˝nego rodzaju
naradach polsko-niemieckich i dopiero 4 stycznia 1919 r. po wielkiej naradzie
na ratuszu postanowili zerwaç z politykà Naczelnej Rady Ludowej i przejÊç
na stron´ powstaƒców. Paluch utworzy∏ g∏ówny sztab powstaƒczy, który prze-
niós∏ si´ do gmachu komendy fortecy na placu WolnoÊci. Poprzednio istnia∏ ro-
dzaj sztabu przy Naczelnej Radzie Ludowej urz´dujàcy w gmachu przy ulicy
Âwi´tomarciƒskiej 40 – w hotelu Royal, pod nazwà Wydzia∏ Wojskowy. Ten Wy-
dzia∏ Wojskowy powo∏any zosta∏ do ˝ycia ju˝ w listopadzie 1918 r. przy ówcze-
snym Komitecie Obywatelskim. W∏aÊnie pierwszymi jego kierownikami byli Pa-
luch i Hulewicz. Komisarz ks. kanonik Adamski wyznaczy∏ Palucha
do opanowania POWZP, by organizacj´ t´ podporzàdkowaç polityce endecko-
-chadeckiej. Widocznie Mieczys∏aw Paluch ju˝ w listopadzie 1918 r. nie podoba∏
si´ komisarzom ludowym (ks. Adamski, Korfanty i Poszwiƒski). Wkrótce kie-
rownictwo Wydzia∏u Wojskowego powierzono drowi Feliksowi Koszutskiemu,
adwokatowi z Berlina, który jako naczelnik „Soko∏a” w Berlinie zaraz w pierw-
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szych dniach rewolucji z ca∏ym batalionem soko∏ów przyjecha∏ do Poznania
i z Hulewiczami i Hedingerem utworzy∏ siedzib´ tajnego sztabu w mieszkaniu
przy ul. Skarbowej. Komitet Obywatelski wkrótce go sobie zjedna∏ i powierzy∏
mu kierownictwo wojskowe. Nast´pnie do Wydzia∏u Wojskowego skierowano
Bronis∏awa Sikorskiego, leutnanta z pruskiego wojska, który podobnie jak Pa-
luch uwa˝a∏ si´ równie˝ za komendanta POWZP. W Wydziale Wojskowym pra-
cowali jeszcze pu∏kownik czy genera∏ Stachiewicz12, którego przys∏a∏ naczelnik
Pi∏sudski, i kpt. [Kazimierz] ¸apiƒski13.

Poprzez Jana Kalinowskiego i Mieczys∏awa Andrzejewskiego Wydzia∏ Woj-
skowy Naczelnej Rady Ludowej poczàtkowo mia∏ pewien wp∏yw na dzia∏alnoÊç
mojego oddzia∏u, jak i oddzia∏u Stacha Nogaja. Z chwilà wybuchu powstania
wp∏yw ten zanik∏, do czego przyczyni∏ si´ Roman Wilkanowicz, oÊmieszajàc
cz∏onków Naczelnej Rady Ludowej i nazywajàc jà „panià Ka∏amajskà”. Nazwa
ta si´ przyj´∏a wÊród powstaƒców jako okreÊlenie pogardliwe.

Nic wi´c dziwnego, ˝e gdy w dniu 2 stycznia 1919 r. „pani Ka∏amajska”
mianowa∏a by∏ego pruskiego oficera Taczaka naczelnym dowódcà wszystkich
oddzia∏ów wojskowych, Taczak nie mia∏ ˝adnych ˝o∏nierzy, którym móg∏by
rozkazywaç. Powstaƒcy StaÊka Nogaja i ci pod moimi rozkazami go nie uzna-
wali.

Dawniejsze oddzia∏y Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa by∏y w rozsypce i pozo-
stawa∏y pod dowództwem komendanta Maciaszka, dzia∏ajàcego wed∏ug rozka-
zów z Berlina. Polska Stra˝ Ludowa zamieniona zosta∏a na policj´ niemiecko-
-polskà pod rozkazami Karola Rzepeckiego.

Gdy Paluch przeszed∏ na stron´ powstaƒców, bez zastrze˝eƒ podporzàdkowa-
∏y si´ mu oddzia∏y zorganizowane przez Stacha Nogaja. Jan Kalinowski równie˝
zgodzi∏ si´ na podporzàdkowanie Paluchowi mojego oddzia∏u. Atak na ¸awic´
by∏ pewnego rodzaju demonstracjà si∏y przeciwko polityce Naczelnej Rady Lu-
dowej. Pod ¸awic´ wyruszyliÊmy w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. Gdy zacz´∏o
Êwitaç, Paluch wys∏a∏ parlamentariuszy z Cià˝yƒskim na czele, by lotnicy si´
poddali. Nie mam poj´cia, jaki przebiega∏y pertraktacje, bo has∏em do natarcia
by∏ wystrza∏ armatni artylerii Nie˝ychowskiego. Ten wystrza∏ pad∏ i kompanie
powstaƒcze z gromkim „hurra!” ruszy∏y ze wszystkich stron do natarcia. W cià-
gu pi´ciu czy dziesi´ciu minut pierwsi powstaƒcy byli ju˝ w koszarach, a Niem-
cy radzi byli, ˝e si´ poddali. Jeƒców zabra∏ Staszek Nogaj do Cytadeli, ja zaÊ za-
jà∏em si´ przeniesieniem jednego zabitego i dwóch rannych. Personaliów
zabitego nie mogliÊmy ustaliç. Rannymi okazali si´ ch∏opi ochotnicy, którzy
na wiadomoÊç o ataku na ¸awic´ przybiegli z okolicznych wiosek, by pomóc
zwyci´stwu.
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Oddzia∏ mój pierwotnie sk∏ada∏ si´ z samych poznaniaków. Z dnia na dzieƒ
rós∏ w si∏´, przy czym nale˝a∏o do niego wielu przyjezdnych ludzi z ca∏ej Rzeszy.
Na wiadomoÊç o powstaniu do Poznania przyje˝d˝ali ludzie z Westfalii, Ham-
burga, Berlina i innych miast niemieckich. Droga do Poznania by∏a stosunkowo
wolna, pociàgi kursowa∏y w miar´ normalnie. Ci ochotnicy spoza Poznania spra-
wiali mi du˝o k∏opotu z noclegami. Tote˝ przyjà∏em ch´tnie propozycj´ przenie-
sienia mojego oddzia∏u z gmachu muzeum do koszar 5. pu∏ku artylerii ci´˝kiej
na So∏aczu zaj´tych przez oddzia∏ Stacha Nogaja. Zaledwie jednak si´ zakwate-
rowaliÊmy dnia 8 stycznia w godzinach popo∏udniowych, Paluch za˝àda∏ ochot-
ników na front pó∏nocny. Pojecha∏oby z 300 ludzi, ale w koszarach w tym czasie
by∏o zaledwie 180. Zestawi∏em wi´c kompanie ze 134 powstaƒców i pod do-
wództwem Karlewicza odda∏em do dyspozycji Paluchowi. Prosi∏em go równo-
czeÊnie, by jak najpr´dzej przys∏a∏ rozkaz dla pozosta∏ych. Wcià˝ nap∏ywali no-
wi ochotnicy i wszyscy domagali si´ wys∏ania ich koniecznie na front do walki
z Niemcami.

RównoczeÊnie z kompanià Karlewicza na front pó∏nocny z koszar na So∏aczu
wyruszy∏a grupa bombardierów. Zorganizowali jà Rosada i Chmielewski
po otrzymaniu wiadomoÊci, ˝e w bitwie pod Âlesinem oddzia∏ [Wiktora] Rossy14

zdoby∏ dwie haubice. By∏y to pierwsze ci´˝kie armaty, jakie dosta∏y si´ w r´ce po-
wstaƒców. Staszek Nogaj ju˝ 28 grudnia 1918 r. zabezpieczy∏ du˝e iloÊci poci-
sków armatnich w poznaƒskim arsenale artyleryjskim. Jak si´ póêniej dowie-
dzia∏em, oddzia∏ Chmielewskiego przejà∏ zdobyte armaty w Kcyni i wyruszy∏
z nimi w stron´ Szubina, gdzie po raz pierwszy polska ci´˝ka artyleria wystàpi-
∏a w akcji.

Powstaƒcy wys∏ani przeze mnie pod dowództwem Karlewicza na front pó∏-
nocny wrócili ju˝ po kilku dniach mocno rozczarowani. Wracali w ma∏ych gru-
pach. Pierwsza zameldowa∏a si´ u mnie grupa Jana Wulerta, która raportowa∏a,
˝e w bitwie o Szubin straci∏a jednego powstaƒca, rannych by∏o czterech. Pod ¸a-
chowà oddzia∏ Wulerta zestrzeli∏ samolot niemiecki, który mia∏ tylko przestrze-
lony bak benzynowy, a poza tym w dobrym stanie za∏adowany zosta∏ w transpor-
cie kolejowym i razem z jeƒcem lotnikiem przewieziony na ¸awic´.

Drugi oddzia∏ – Tadeusza Pokrywki – raportowa∏, ˝e z rozkazu Staszka No-
gaja mia∏ odtransportowaç 52 jeƒców niemieckich do obozu na Cytadeli poznaƒ-
skiej i przekazaç ich Henrykowi Kocimskiemu. Rozkazu tego nie mogli wyko-
naç, bo w Gnieênie zostali zatrzymani przez tamtejsze oddzia∏y powstaƒcze,
które podst´pem zabra∏y im jeƒców niemieckich za pokwitowaniem. O ile si´ nie
myl´, odbiór jeƒców spod Szubina pokwitowa∏ jeden z Fenrychów, podpisujàc
si´ jako komendant dworca. Co si´ dalej sta∏o z jeƒcami, tego nie wiem.
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Wreszcie coÊ oko∏o 17 stycznia przyby∏y ostatnie resztki powstaƒców Karle-
wicza. Niemal wszyscy krzyczeli, ˝e na froncie zdrada. Podobno by∏a pi´kna
okazja do zaj´cia Bydgoszczy, ale z Poznania nadesz∏y depesze, ˝e powstaƒ-
com nie wolno by∏o Noteci przekroczyç. Oberstleutnant Grudzielski, który
przez dwa dni by∏ dowódcà ca∏ego frontu pó∏nocnego, na rozkaz Naczelnej
Rady Ludowej musia∏ si´ wycofaç i przekazaç dowództwo jakiemuÊ by∏emu
majorowi pruskiemu Napoleonowi Koczorowskiemu15, który wszystkie od-
dzia∏y walczàce na froncie posy∏a∏ do domu. Front nad Notecià zosta∏ zupe∏nie
ogo∏ocony z oddzia∏ów powstaƒczych. Sztab Palucha si´ rozpad∏, bo wycofali
si´ z niego bracia [Tadeusz i W∏adys∏aw] Fenrychowie16, baron Lerchenfeld
i inni.

W przygn´biajàcych nastrojach wróci∏y te˝ oddzia∏y powstaƒcze zorganizo-
wane przez Staszka Nogaja w Poznaniu. O nim samym krà˝y∏a pog∏oska, ˝e
zginà∏ w walce pod Szamocinem. Do Poznania wróci∏ równie˝ Mieczys∏aw Pa-
luch, mo˝e najbardziej ze wszystkich przygn´biony. W∏aÊciwie to on by∏ tym
motorem, który sprawi∏, ˝e Niemców przegnano a˝ za Noteç. Chcia∏ iÊç dalej
na Bydgoszcz, Toruƒ, a˝ do Gdaƒska, ale jego najbli˝si sztabowcy go opuÊcili.
Naczelna Rada Ludowa sprowadzi∏a do Poznania carskiego genera∏a Dowbo-
ra-MuÊnickiego i powo∏a∏a do s∏u˝by wojskowej dwa roczniki. Oddzia∏y po-
wstaƒcze by∏y rozbijane, ulega∏y reorganizacji. Z Niemcami uzyskano rozejm.
Sprowadzeni przez Dowbora-MuÊnickiego byli carscy i pruscy oficerowie po-
stawieni zostali na dowódców tworzàcego si´ wojska wielkopolskiego i wobec
powstaƒców zaj´li stanowisko nieprzyjazne. Powstaƒców nazywano bolszewi-
kami i „skibiorzami”, obwiniano ich o pope∏nianie kradzie˝y i nadu˝yç, stara-
no si´ w jak najgorszej formie zohydziç, a dowódców oddzia∏ów powstaƒczych
odstawiç do kàta.

Dnia 28 stycznia 1919 r. zabrano si´ do reorganizowania naszego oddzia∏u
na So∏aczu. JakaÊ komisja wojskowa z polecenia Dowbora-MuÊnickiego przyje-
cha∏a do naszych koszar, mnie, dowódc´ oddzia∏u, zarejestrowa∏a jako podpo-
rucznika, Janka Wulerta zrobiono podchorà˝ym, nada∏a szar˝e sier˝antom i plu-
tonowym, robi∏a spisy powstaƒców wed∏ug kwalifikacji wojskowych
i zapowiedzia∏a po prostu rozbiórk´ mojego oddzia∏u powstaƒczego. O tych pla-
nach komisji informowa∏em mojego dotychczasowego prze∏o˝onego Jana Kali-
nowskiego, który podobnie jak Paluch na razie by∏ odstawiony. Kalinowski na-
k∏oni∏ mnie do podporzàdkowania si´ zarzàdzeniom dowborskiej komisji.

Dnia 29 stycznia 1919 r. jak grom z jasnego nieba roznios∏a si´ wiadomoÊç, ˝e
Niemcy zerwali umow´ w sprawie rozejmu, przekroczyli lini´ demarkacyjnà
i z trzech stron maszerujà na Poznaƒ. Najgorsze to, ˝e w sztabie gen. Dowbora-
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-MuÊnickiego nikt si´ tym nie przejmowa∏. Nikt nie myÊla∏ o powstrzymaniu na-
wa∏y niemieckiej.

Znów o˝ywili si´ starzy dzia∏acze powstaƒczy, Mieczys∏aw Paluch i Jan Kali-
nowski. Przybiegli równie˝ do mnie i wezwali, bym jak najszybciej zebra∏ mój
oddzia∏ i wyruszy∏ na front pó∏nocny, skàd zagra˝a∏o najwi´ksze niebezpieczeƒ-
stwo. Tego samego dnia wyruszy∏em z moim oddzia∏em przez Gniezno do Kcy-
ni. PrzyjechaliÊmy w∏aÊnie w chwili, gdy oddzia∏y niemieckie by∏y ju˝ na pery-
feriach miasta, bronionego przez miejscowych powstaƒców i cofajàce si´ rozbite
kompanie Zarniaka – nakielskà, i Piàtkowskiego – strzeliƒskà. Odcinkiem do-
wodzi∏ [Konrad] Golniewicz17, który wprost z dworca kcyƒskiego wys∏a∏ nasz
oddzia∏ do kontrnatarcia. W bardzo ci´˝kich walkach uda∏o nam si´ nie tylko
powstrzymaç wroga, ale odeprzeç a˝ pod Rostrzembowo. W walce tej zgin´∏o
z mojego oddzia∏u a˝ 36 ludzi. Naciera∏y na nas specjalne oddzia∏y niemieckie
z∏o˝one z by∏ych oficerów cesarsko-pruskiej armii, wspomagane pociàgiem pan-
cernym na torze z Nak∏a do Kcyni.

Paluch i Kalinowski pami´tali o nas i codziennie po kryjomu przysy∏ali nam
posi∏ki. By∏y trudnoÊci z wyjazdem na front z dworca g∏ównego, tote˝ mój od-
dzia∏, jak równie˝ nast´pne oddzia∏y Wulerta, Drajerczaka i Stacha Nogaja, po-
tajemnie za∏adowa∏y si´ na dworcu Tamy Garbarskiej, by si´ dostaç na front i ze
mnà po∏àczyç. Do dzisiejszego dnia nie mog´ rozwiàzaç tej zagadki. Wydawa∏o
nam si´, ˝e jakieÊ wrogie si∏y usi∏owa∏y pomóc Niemcom w ich marszu na Gnie-
zno i Poznaƒ. Du˝e straty, jakie ponieÊliÊmy w tych ci´˝kich walkach, to wina
Dowbora-MuÊnickiego i jego ludzi. Wszak w tym czasie przegrupowa∏ oddzia-
∏y powstaƒców, porobi∏ z nich rogatywkowe wojsko. Mia∏ do dyspozycji kilka do-
brych pu∏ków. Wystarczy∏ jeden pu∏k, a˝eby Niemców przegoniç nie tylko za li-
ni´ demarkacyjnà Noteci. Tymczasem na odparcie ataków wroga pan
Dowbor-MuÊnicki w ci´˝kich dniach walki nie wys∏a∏ ani jednego ˝o∏nierza.
˚o∏nierze jego przyszli, gdyÊmy ju˝ Niemców wyparli za Noteç, gdy na froncie
by∏ znów spokój.

Powracajàc do historii walk mojego oddzia∏u, musz´ podkreÊliç, ˝e walczyli-
Êmy nie tylko z dobrze uzbrojonymi, z dobrze wyçwiczonymi, ale równie˝ ze
znacznie przewa˝ajàcymi si∏ami wroga. Z jakà brawurà, z jakà pogardà Êmier-
ci walczyli powstaƒcy w tej nierównej bitwie, tego ˝adne pióro nie potrafi opi-
saç. Szczególnie musz´ tutaj podkreÊliç walki drugiego i trzeciego plutonu. Zgi-
nà∏ Leon Banaszak, który przez ca∏y czas wojny ukrywa∏ si´ pod nazwiskiem
Draganka i znany by∏ jako bezczelny ∏azik Legionów. Zginà∏ mój pi´tnastolet-
ni goniec bojowy Marian Klet. Zginà∏ Andrzej Kaêmierczak, walczàcy bohater-
sko rami´ w rami´ ze swoim bratem. Do ostatniego naboju walczy∏y sekcje 
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harcerzy Pflugradta i Stachowiaka. Gdy im zabrak∏o naboi, poszli naprzód
z naje˝onymi bagnetami. Wi´cej szcz´Êcia w tej walce mieli powstaƒcy pierw-
szego plutonu dowodzonego przez Franciszka Roszyka, którego skierowa∏em
w stron´ Szczepic.

Bratnie nasze oddzia∏y powstaƒcze z Kcyni, Gniezna, Strzelna i innych miej-
scowoÊci – poprzednio rozbite przez przewa˝ajàce si∏y wroga, widzàc, ˝e atak
niemiecki zosta∏ powstrzymany, nabra∏y znów tchu i posz∏y naprzód na ca∏ym
odcinku od Kcyni do Grzecznej Panny, Elizewa i Smogulca. OdnieÊliÊmy wspa-
nia∏e zwyci´stwo. Niemcy pozostawili na drodze osiem pi´knych armat i du˝o
taboru, a sami cofn´li si´ do ciemnych smoguleckich lasów. My posun´liÊmy si´
za nimi i utworzyliÊmy lini´ bojowà od Rostrzembowa przez Szczepice, S∏ona-
wy, Grzecznà Pann´, Elizewo i Smogulec. Po krótkim wypoczynku Stach No-
gaj ze swoim oddzia∏em nocà zaszed∏ na ty∏y niemieckie pod Gruentahlem, wy-
wo∏a∏ wielki pop∏och wÊród oddzia∏ów niemieckich i ju˝ mieliÊmy drog´
otwartà a˝ do Paterka nad Notecià. Niemcy pod os∏onà artylerii z Nak∏a ucie-
kali, a˝ si´ kurzy∏o.

Nastàpi∏ znów spokój po lewej stronie Noteci. Po prawej stronie rzeki Niem-
cy w dalszym ciàgu byli niepokojeni przez oddzia∏ Nogaja, przezwany oddzia-
∏em „baranków”. Mieczys∏aw Paluch i Jan Kalinowski przez ca∏y czas walk byli
równie˝ na froncie i to oni razem z Golniewiczem kierowali walkami na ca∏ym
froncie.

Po wyparciu Niemców na drugi brzeg Noteci nastàpi∏ wzgl´dny spokój. Znów
jakieÊ tajemnicze dowództwa polskie nakazywa∏y wycofywanie si´ oddzia∏ów
powstaƒczych z linii frontowej i powstaƒcy wracali do domów, oga∏acajàc front,
czyli lini´ demarkacyjnà. Posz∏a do domu kompania strzeliƒska Piàtkowskiego,
z Ludwikowa wycofano kompani´ chodzieskà. Niemcy znów si´ rozzuchwalali;
m.in. wykorzystujàc sytuacj´ pod Ludwikowem, przeszli na stron´ polskà. Uda-
∏o im si´ ujàç dwóch powstaƒców z grupy Nogaja, a mianowicie Edmunda Mi-
ko∏ajczaka i W∏adys∏awa KoÊmickiego. Bez sàdu postawiono ich pod p∏ot. Miko-
∏ajczak zginà∏, KoÊmickiemu zaÊ uda∏o si´ uciec. Oddzia∏ Nogaja godzin´
póêniej oczyÊci∏ teren, ale ju˝ nie wskrzesi∏ towarzysza broni. By∏o to 15 mar-
ca 1919 r. Wydaje mi si´, ˝e by∏a to ostatnia ofiara bandytów niemieckich. Potem
zapanowa∏ spokój.

Zw∏oki Edmunda Miko∏ajczaka przewiezione zosta∏y do Poznania, a na po-
grzeb, który odby∏ si´ 18 marca, pojecha∏ równie˝ Nogaj i trzech powstaƒców
z jego grupy. Jak si´ póêniej dowiedzia∏em, zaraz po pogrzebie Miko∏ajczaka
Nogaj uda∏ si´ do gen. Dowbora-MuÊnickiego i robi∏ mu tam jakieÊ wymówki
w zwiàzku z jego wrogim stanowiskiem do socjalistycznego rzàdu Moraczew-
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skiego w Warszawie. Mia∏ mu te˝ zarzuciç, ˝e przyw∏aszczy∏ sobie z∏oto i skar-
by, które sta∏y si´ ∏upem wojsk Dowbora-MuÊnickiego w walkach z wojskami
bolszewickimi. Nic dziwnego, ˝e genera∏ z miejsca nakaza∏ aresztowaç Nogaja,
osadziç go w wi´zieniu na Grolmanie i postawiç w stan oskar˝enia. Nogaja ob-
winiano o bolszewizm.

Wówczas w Poznaniu ma∏o kto wiedzia∏, co to bolszewizm. Gdy wiadomoÊç
o aresztowaniu Nogaja dotar∏a na front, powstaƒcy si´ zbuntowali. Na czele
buntowników stanà∏ jeden z moich ludzi, nieustraszony syn rzeênika z Pozna-
nia, Bajon. Nak∏oni∏ on oddzia∏y stojàce nad Notecià do opuszczenia frontu
i wyjazdu do Poznania celem uwolnienia StaÊka Nogaja z wi´zienia. Mnie nie
by∏o – przebywa∏em na urlopie. Kompanià dowodzi∏ w moim zast´pstwie Kobz-
da, a szefem kompanii by∏ Józef Lewandowski. Kompania by∏a rozlokowana
na stosunkowo du˝ym terenie, w pasie mi´dzy linià Noteci od Paterka do Lu-
dwikowa a Kcynià. Grupa Bajona liczy∏a poczàtkowo oko∏o 20 ludzi. Postarali
si´ o czerwony sztandar i ruszyli w stron´ Kcyni. Po drodze do∏àcza∏y si´ do nich
inne grupy powstaƒcze i grupa buntowników szybko ros∏a. KtoÊ z buntowników
posiada∏ blaszane trupie czaszki i na czapkach zbuntowanych powstaƒców po-
jawi∏y si´ trupie g∏ówki. Nazwali si´ oddzia∏em Êmierci i maszerowali, Êpiewajàc
pieÊni rewolucyjne. Do buntowników przy∏àczyli si´ równie˝ mój zast´pca 
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[Edmund] Kobzda18 i szef kompanii Lewandowski. Powiadomiony o wypad-
kach sztab frontu w Kcyni wys∏a∏ swoje rezerwy i kompanie Stra˝y Ludowej
z zadaniem rozproszenia buntowników. Przy spotkaniu pad∏o kilka strza∏ów, ale
w powietrze. Kcyniacy rozpoznali w buntownikach swoich obroƒców i si´ z ni-
mi po∏àczyli. W jak najlepszej zgodzie wmaszerowano do Kcyni. Komendant
frontu Golniewicz wys∏ucha∏ buntowników i radzi∏ udaç si´ do Wàgrowca,
a stamtàd kolejà do Poznania. Zbuntowani pomaszerowali zatem dalej, bez
udzia∏u kcyniaków. W Wàgrowcu komendantem by∏ Weso∏owski, który zbunto-
wanym przydzieli∏ kwatery. W mi´dzyczasie ja i Kalinowski dowiedzieliÊmy si´
o buncie i jego przyczynach. Buntownicy domagali si´ uwolnienia StaÊka Noga-
ja z wi´zienia. Kalinowski i ja interweniowaliÊmy w sztabie frontu pó∏nocnego,
skàd telefonowaliÊmy do Poznania kilka razy dziennie. W koƒcu Mieczys∏aw
Andrzejewski i Roman Wilkanowicz zawiadomili nas, ˝e za Nogajem wstawi∏
si´ najwy˝szy prokurator wojskowy, by∏y adwokat ˚eromski, którego Dowbor-
-MuÊnicki zapewni∏, ˝e Nogaj b´dzie wolny.

Tymczasem w Wàgrowcu usi∏owano zbuntowanych powstaƒców rozbroiç.
Znów walka bratobójcza wisia∏a na w∏osku. Nieustraszeni powstaƒcy oddzia∏u
Êmierci byli czujni i rozbroiç si´ nie pozwolili. Niecierpliwsi na w∏asnà r´k´
z bronià w r´ku pojedynczo przedostawali si´ do Poznania. Dzia∏ajàca ju˝
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wówczas ˝andarmeria Dowbora-MuÊnickiego by∏a bezsilna. G∏ówna Komenda
Dowbora zgodzi∏a si´ wreszcie na przyjazd ca∏ego oddzia∏u Êmierci, w pe∏nym
rynsztunku, do Poznania, pod warunkiem ˝e zbuntowani powstaƒcy skoszaro-
wani zostanà w reducie VI w Gol´cinie i tam cierpliwie odczekajà wyroku Sàdu
Wojskowego, po czym razem z Nogajem opuszczà Poznaƒ jako Baon Âmierci
i w∏àczeni zostanà do armii gen. [Stanis∏awa] Szeptyckiego19.

W po∏owie kwietnia 1919 r. opuÊciliÊmy Poznaƒ i wyjechaliÊmy do Warszawy
jako Baon Âmierci. W ten sposób gen. Dowbor-MuÊnicki pozby∏ si´ rewolucjo-
nistów, którzy pragn´li ju˝ wówczas prawdziwej Polski Ludowej.

Podobny bunt powstaƒców mia∏ miejsce równie˝ w Jarocinie. Szczegó∏ów nie
znam, jednak pami´tam, ˝e z Jarocina do Warszawy wys∏ano 28 powstaƒców,
których tak jak nas nazwano bolszewikami. Ci jarociƒscy powstaƒcy w∏àczeni
zostali do Baonu Âmierci.
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O
d listopada 1918 r. by∏em dowódcà Stra˝y Ludowej Dzielnicy Chwali-
szewo w Poznaniu. Zosta∏a ona zorganizowana w celu utrzymania po-
rzàdku i bezpieczeƒstwa. Cz∏onkowie tej stra˝y tworzyli oddzia∏y war-

townicze, które wystawia∏em przed obiektami paƒstwowymi i samorzàdowymi.
By∏o to konieczne, gdy˝ niemiecka policja zosta∏a odsuni´ta od pe∏nienia swych
obowiàzków zewn´trznych. RównoczeÊnie rozpoczà∏em sporzàdzaç ewidencj´
Polaków zamieszka∏ych w powierzonej mi dzielnicy, zdolnych do s∏u˝by woj-
skowej w przysz∏ym Wojsku Polskim. Poza tym gromadzi∏em w odwachu Stra-
˝y Ludowej przy ulicy Chwaliszewo karabiny i amunicj´, które odbieraliÊmy
˝o∏nierzom niemieckim. W ten sposób zgromadzi∏em oko∏o 80 karabinów
i wi´kszà iloÊç amunicji ponad wymagany stan potrzebny dla oddzia∏ów war-
towniczych. Tymi karabinami uzbrojona zosta∏a kompania powstaƒców, która
w chwili wybuchu powstania wyruszy∏a z odwachu na Chwaliszewie do Âród-
mieÊcia. Niezale˝nie od tych czynnoÊci poleci∏em sporzàdziç tak˝e ewidencj´
wybitnych i aktywnych Niemców zamieszka∏ych na terenie dzielnicy.

Dnia 27 grudnia 1918 r. oko∏o godziny 15 bra∏em udzia∏ w zebraniu cz∏onków
komendy Stra˝y Ludowej w Poznaniu, której lokal znajdowa∏ si´ przy placu
WolnoÊci. Na tym zebraniu omawiano m.in. spraw´ dotyczàcà utrzymania po-
rzàdku i bezpieczeƒstwa w zwiàzku z przyjazdem do Poznania Paderewskiego
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wraz z cz∏onkami misji alianckiej. WiedzieliÊmy, ˝e w∏adze niemieckie b´dà si´
stara∏y przeszkodziç przyjazdowi goÊci do Poznania, co si´ jednak˝e nie uda∏o.
W tym˝e czasie nadesz∏a wiadomoÊç, ˝e z Je˝yc maszeruje do ÂródmieÊcia nie-
miecki oddzia∏ wojskowy, który po drodze przy Êpiewie niemieckich piosenek
zrywa polskie i alianckie choràgwie. Na t´ wiadomoÊç komendant g∏ówny Stra-
˝y Ludowej Julian Lange przerwa∏ zebranie i wyda∏ obecnym dowódcom po-
szczególnych dzielnic Stra˝y Ludowej rozkaz udania si´ natychmiast do swoich
dzielnic i postawienia w stan pogotowia oddzia∏ów. Tymczasem wspomniany
oddzia∏ niemiecki znalaz∏ si´ na placu WolnoÊci, gdzie równie˝ zrywa∏ chorà-
gwie, przy czym pad∏y pierwsze strza∏y.

Po telefonicznym nadaniu wspomnianego rozkazu memu zast´pcy – Stankie-
wiczowi, uda∏em si´ do wartowni. Przybywszy na miejsce, zasta∏em tam kompa-
ni´ ju˝ zorganizowanà i uzbrojonà. Po stwierdzeniu stanu i krótkim przemówie-
niu wyda∏em Stankiewiczowi komend´ rozmieszczenia kompanii na odwachu
i czekania na dalsze rozkazy, które mia∏em wydaç po rozpoznaniu sytuacji. Na-
st´pnie uda∏em si´ z jednym goƒcem bojowym na plac WolnoÊci przed Bazar.
Zasta∏em tam ju˝ ustawione w linie tyralierskie oddzia∏y powstaƒcze wraz z ich
dowódcami, m.in. równie˝ Juliana Maciejewskiego z kompanià Stra˝y Ludowej
dzielnicy Stare Miasto. Po z∏o˝eniu raportu komendantowi g∏ównemu J. Lan-
gemu i omówieniu sytuacji z innymi dowódcami oddzia∏ów powstaƒczych pa-
d∏a seria strza∏ów z karabinu maszynowego z kierunku gmachu prezydium nie-
mieckiej policji. Nie wiedzàc, jaka by∏a przyczyna strza∏ów i co si´ dzia∏o 
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w okolicy prezydium policji, pos∏a∏em mego goƒca do odwachu na Chwalisze-
wie z rozkazem wymarszu kompanii i udania si´ bocznymi ulicami na obecny
plac Walki M∏odych, gdzie b´d´ jej oczekiwaç u wylotu ulicy Wroc∏awskiej.

Po krótkim oczekiwaniu odebra∏em kompani´ od Stankiewicza i maszerowa-
∏em z nià ulicà Podgórnà w kierunku Alei Marcinkowskiego. Z uwagi na to, ˝e
by∏y ju˝ tam rozwini´te w linie tyralierskie inne kompanie powstaƒców, rozdzie-
li∏em moich ludzi na trzy plutony i rozmieÊci∏em jeden na ulicy Êw. Marcin u wy-
lotu Alei Marcinkowskiego, a drugi u wylotu ulicy Podgórnej na Alej´ Marcin-
kowskiego, umacniajàc tym samym znajdujàce si´ tam oddzia∏y powstaƒcze.
Trzeci pluton umieÊci∏em w pobli˝u Bazaru.

W mi´dzyczasie rozesz∏a si´ wiadomoÊç, ˝e z koszar na Wildzie wyruszyli
niemieccy saperzy i maszerujà w kierunku ÂródmieÊcia. Na t´ wiadomoÊç wyco-
fa∏em pluton umieszczony przy ulicy Êw. Marcin, pozostawiajàc obron´ tego˝
odcinka przyby∏ym tam innym oddzia∏om powstaƒczym. Plutonem tym wzmoc-
ni∏em oddzia∏ u wylotu ulicy Podgórnej, powierzajàc komend´ nad tymi dwoma
plutonami Stankiewiczowi. RównoczeÊnie wyda∏em mu rozkaz ostrzeliwania
niemieckich saperów w razie ich pojawienia si´ w dolnej cz´Êci ulicy Podgórnej.

Gdy wraz z trzecim plutonem przebywa∏em w pobli˝u Bazaru, otrzyma∏em
od komendanta g∏ównego Stra˝y Ludowej Langego rozkaz udania si´ z oddzia∏em
kilkunastu ludzi w kierunku pó∏nocnej cz´Êci placu WolnoÊci i zaj´cia tam pozycji
w pobli˝u ulicy 3 Maja (ówczesnej ulicy Teatralnej). RównoczeÊnie dowiedzia∏em
si´, ˝e postanowiono zdobyç gmach prezydium niemieckiej policji i w zwiàzku
z tym zabezpieczyç przed ewentualnymi niespodziankami wschodnià cz´Êç placu
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WolnoÊci i tym samym gmach Bazaru, w którym zamieszka∏ Paderewski z cz∏on-
kami misji alianckiej. Kilka oddzia∏ów wyruszy∏o ju˝ w kierunku gmachu prezy-
dium policji. Po zebraniu 12 ochotników udaliÊmy si´ g´siego w poprzek zaroÊli
pod pomnikiem cesarza Fryderyka III do gmachu Biblioteki Raczyƒskich, po czym
pod Êcianami domów pó∏nocnej strony placu WolnoÊci do ulicy Rzeczypospolitej3.
Przechodzàc skokami przez t´ ulic´, umieÊci∏em oddzia∏ w jednej z bram. Obser-
wujàc stamtàd okolic´, zauwa˝y∏em kilka umundurowanych osób pod gmachem
teatru niemieckiego. Po d∏u˝szej obserwacji i stwierdzeniu niejednolitego umun-
durowania doszliÊmy do wniosku, ˝e sà to powstaƒcy. Wyszed∏szy z bramy, w któ-
rej schroni∏em si´ z oddzia∏em, uda∏em si´ w kierunku grupy powstaƒców, skàd
jednak˝e otrzyma∏em r´koma znaki, aby pozostaç na miejscu. Cofnà∏em si´ wi´c
do mego oddzia∏u pozostawionego w bramie, aby oczekiwaç tam dalszego biegu
wypadków. Po pewnym czasie zauwa˝y∏em pod teatrem i na ulicy 3 Maja wi´kszy
ruch, g∏oÊne rozmowy i ha∏as. Z powodu bardzo s∏abego oÊwietlenia tej cz´Êci uli-
cy nie mog∏em ustaliç, co si´ tam dzieje. Poniewa˝ oddzia∏ znajdujàcy si´ pod te-
atrem (od strony ulicy 3 Maja) znacznie si´ powi´kszy∏ i rozmowa sta∏a si´ g∏oÊniej-
sza, wyszed∏em z bramy i od kilku wracajàcych powstaƒców dowiedzia∏em si´, ˝e
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akcja zakoƒczona, Niemcy znajdujàcy si´ w prezydium poddali si´, ˝e byli tam po-
dobno ˝o∏nierze z 20. pu∏ku artylerii lekkiej i ˝e inni powstaƒcy bioràcy udzia∏
w akcji wracajà drugà stronà placu WolnoÊci. Wobec takiego stanu rzeczy wróci∏em
równie˝ z oddzia∏em tà samà drogà, którà przyszed∏em, do mego trzeciego pluto-
nu na Aleje Marcinkowskiego. Po zaj´ciu prezydium policji sytuacja si´ nieco uspo-
koi∏a. RównoczeÊnie nie potwierdzi∏a si´ wiadomoÊç o marszu niemieckich sape-
rów z Wildy do ÂródmieÊcia.

W mi´dzyczasie doprowadzono do Bazaru i umieszczono tam w przedsionku
na ∏aweczce pod stra˝à trzech wysokich dostojników ze sfer rzàdowych, mi´dzy
którymi mia∏ si´ znajdowaç nadburmistrz miasta Poznania dr Wilms. Nie jest
mi wiadomo, chocia˝ mia∏em w ka˝dej chwili dost´p do Bazaru, czy zostali oni
aresztowani, czy ich doprowadzono w charakterze zak∏adników. Poniewa˝ mróz
si´ znacznie wzmaga∏ i sytuacja by∏a doÊç spokojna, oko∏o godziny 22 otrzyma-
∏em od komendanta g∏ównego Stra˝y Ludowej Langego rozkaz Êciàgni´cia
kompanii i umieszczenia jej w charakterze kompanii rezerwowej na dziedziƒcu
Bazaru. Po sprowadzeniu moich ludzi z ulicy Nowej do Bazaru umieÊci∏em ich
w pomieszczeniach tego˝ gmachu od strony dziedziƒca. Po pó∏nocy sytuacja si´
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ca∏kowicie uspokoi∏a, wobec czego zgodnie z otrzymanym poprzednio rozka-
zem odprowadzi∏em kompani´ pomi´dzy godzinà 4 a 5 nad ranem do wartow-
ni na Chwaliszewie.

Wobec doÊç licznego oddzia∏u wartowniczego na odwachu rozpuÊci∏em
cz∏onków kompanii do ich mieszkaƒ z poleceniem stawienia si´ rano na odwa-
chu. W nocy z 27 na 28 grudnia na Chwaliszewie panowa∏ wzgl´dny spokój, od-
dzia∏y wartownicze pe∏ni∏y s∏u˝b´ normalnie i ˝adnych powa˝niejszych wykro-
czeƒ nie by∏o.

Dzieƒ 28 grudnia rozpoczà∏ si´ spokojnie, lecz z pewnym napi´ciem i oczeki-
waniem, jak wobec wczorajszych wypadków zachowywaç si´ b´dzie garnizono-
we wojsko niemieckie. Tote˝ najwa˝niejszym zadaniem by∏o zachowanie spoko-
ju i porzàdku. W tym celu wyznaczy∏em z rana sta∏e patrole ulic oraz
wystawi∏em sta∏e posterunki przy mostach przez Wart´ i Cybin´. RównoczeÊnie
wzmocni∏em oddzia∏y wartownicze w gazowni na Grobli, przy magazynach
na dworcu Tama Garbarska, przy rzeêni oraz przy magazynach i spichrzach
w porcie nad Wartà, aby zabezpieczyç te obiekty przed ewentualnym zniszcze-
niem czy te˝ rabunkiem.

Dokona∏em te˝ podzia∏u czynnoÊci na odwachu. Mianowicie powierzy∏em
Stankiewiczowi s∏u˝b´ zewn´trznà, tj. dozorowanie oddzia∏ów wartowniczych,
a do s∏u˝by wewn´trznej i na komendanta wartowni wyznaczy∏em Karola Sta-
mirowskiego.

Ju˝ od samego rana rozpoczà∏ si´ ruch na odwachu. Z otwartego arsena∏u bro-
ni przy ulicy Garbary przyniesiono wi´ksze iloÊci karabinów i amunicji oraz kil-
ka r´cznych karabinów maszynowych wraz z potrzebnà amunicjà. Broƒ i amu-
nicj´ gromadzi∏em na odwachu. S∏u˝yç ona mia∏a do uzbrojenia dalszych
kompanii.

W godzinach przedpo∏udniowych zg∏oszono na wartowni, ˝e do przechodniów
na moÊcie Chwaliszewskim strzelajà Niemcy z ewangelickiego koÊcio∏a na Grobli.
Po zorganizowaniu oddzia∏u ochotniczego wyruszy∏em z tym˝e na miejsce
i po przeprowadzeniu rewizji w koÊciele i w mieszkaniu pastora stwierdzi∏em, ˝e
z domu mieszkalnego faktycznie strzelano. Wskazywa∏y na to pozostawione tam
karabiny i ∏uski od nabojów karabinowych. Karabiny (trzy) zabrano na odwach.
Przes∏uchana s∏u˝ba domowa (dwie kobiety) zezna∏a, ˝e do domu pastora przy-
sz∏o z rana kilku m∏odych ludzi i ci prawdopodobnie strzelali, bo z rodziny pasto-
ra ju˝ nikogo na miejscu nie ma. Niemcy najpewniej po strzelaniu zbiegli, bo pod-
czas rewizji nikogo nie zatrzymano. Póêniej si´ dowiedzia∏em, ˝e poprzednio ju˝
rewizj´ w koÊciele i mieszkaniu pastora przeprowadzi∏ inny oddzia∏ powstaƒców,
przy czym aresztowano kilku znajdujàcych si´ tam Niemców.
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Po upewnieniu si´, ˝e w dzielnicy panuje spokój, uda∏em si´ do lokalu ko-
mendanta Stra˝y Ludowej na miasto Poznaƒ (przy placu WolnoÊci) celem
z∏o˝enia sprawozdania o sytuacji na Chwaliszewie, zorientowania si´ w ogól-
nej sytuacji i odebrania rozkazów. Po przeanalizowaniu wszystkich raportów
zapad∏a decyzja o bezwzgl´dnym likwidowaniu jakichkolwiek wystàpieƒ
Niemców, utrzymaniu bezpieczeƒstwa i porzàdku oraz niedopuszczeniu
do rabunków, których kilka ju˝ zanotowano. RównoczeÊnie postanowiono
zwi´kszyç stan liczbowy zorganizowanych oddzia∏ów powstaƒczych, zaopa-
trzyç si´ w potrzebnà broƒ i amunicj´ i byç gotowym do akcji na wypadek
ewentualnego wystàpienia skoszarowanych niemieckich oddzia∏ów wojsko-
wych w celu ponownego opanowania miasta Poznania. Przy tej okazji oma-
wiano spraw´ internowania wybitniejszych Niemców zamieszkujàcych na te-
renie miasta Poznania oraz przej´cia niemieckich komisariatów policji przez
Polaków.

Po powrocie na odwach omówi∏em z Micha∏em Bàczkowskim4 spraw´ przej´-
cia przez Polaków czynnoÊci niemieckiej policji, przy czym wyrazi∏ on zgod´
na tymczasowe obj´cie funkcji komisarza policji. RównoczeÊnie wybrano spoÊród
powstaƒców kandydatów na przysz∏ych policjantów. W jednym z nast´pnych dni
zajà∏em z tym oddzia∏em odwach niemieckiego komisariatu policji przy ulicy
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Czartorii. Po usuni´ciu stamtàd Niemców zda∏em formalnie pe∏nienie czynnoÊci
komisarza policji Bàczkowskiemu, oddajàc mu równoczeÊnie do dyspozycji przy-
prowadzony oddzia∏ przysz∏ych policjantów. Rozpocz´∏o si´ tym samym spolsz-
czanie nazw urz´dów.

Poza tym poleci∏em zebraç adresy tych Niemców zamieszka∏ych na terenie
dzielnicy Chwaliszewo, których ze wzgl´du na ich zajmowanà pozycj´ wÊród
niemieckich mieszkaƒców nale˝a∏oby internowaç, a to celem sparali˝owania ich
ewentualnych prób przeszkadzania ruchowi powstaƒczemu, który rozszerza∏ si´
ju˝ na ca∏à Wielkopolsk´. W nast´pnych dniach rozpocz´∏y si´ aresztowania
tych˝e Niemców. Sprowadzano ich na odwach dzielnicy, skàd byli odstawiani
partiami pod eskortà powstaƒców do punktu zbornego, tj. do zamku, gdzie
umieszczano ich czasowo na dziedziƒcu za kratami przed zamkiem od strony
obecnej ulicy Êw. Marcin.

Niezale˝nie od tych czynnoÊci wznowi∏em rozpocz´tà przed wybuchem po-
wstania akcj´ ewidencjonowania Polaków powracajàcych z wojny. Dzia∏alnoÊç
ta bardzo si´ przys∏u˝y∏a tworzeniu przysz∏ego Wojska Polskiego.

Dalsza moja s∏u˝ba – do czasu powo∏ania mnie do innej formacji wojskowej
– polega∏a na wystawianiu oddzia∏ów wartowniczych przed obiektami paƒstwo-
wymi i samorzàdowymi oraz wykonywaniu zarzàdzeƒ Komendy G∏ównej Stra-
˝y Ludowej. W drugà rocznic´ wybuchu powstania zosta∏em za czynny udzia∏
w powstaniu odznaczony Krzy˝em Walecznych.

PRZYPISY

1 APP, Zarzàd Okr´gowy ZBoWiD, sygn. 376, s. 25–34.
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Jak tylko si´gam pami´cià, a urodzi∏am si´ w 1904 roku, w domu moich ro-
dziców stale dyskutowano o powstaniach, o wolnej i niepodleg∏ej Polsce.
W duchu wolnoÊciowym wychowywa∏a nas matka. Obrazki Grottgera zdo-

biàce Êciany pokoju by∏y nam, dzieciom, szeroko komentowane. Ojciec zaj´ty
pracà zawodowà zarabiaç musia∏ na utrzymanie dwanaÊciorga swych dzieci.
Taka nas by∏a czeladka, ˝yjàca w wielkiej zgodzie i wzajemnej mi∏oÊci. Mieszka-
liÊmy przy ulicy Szwajcarskiej 5 (obecnej Chwia∏kowskiego 41) w domu, w któ-
rym mieszka∏y 23 wielodzietne rodziny polskie, trzy rodziny niemieckie i jedna
rodzina niegroênego renegata, którego dzieci gdy doros∏y, czu∏y si´ Polakami.

Na podwórku koncentrowa∏y si´ zabawy dzieci, którym z zainteresowaniem
przyglàdali si´ nie tylko Polacy, ale i niemieccy mieszkaƒcy tego domu, którzy ze
swych okien oklaskiwali nasze krakowiaki, polonezy i inne taƒce oraz chór dzie-
ci´cy wyÊpiewujàcy polskie narodowe piosenki. WÊród lokatorów nie by∏o nie-
snasek. Niemców tu mieszkajàcych nie baliÊmy si´. PozdrawialiÊmy ich przez
„dzieƒ dobry”, oni odpowiadali „zin dobry, zin dobry”, bo wi´cej po polsku nie
umieli. Ulubionà zabawà ch∏opców by∏y wojny polsko-niemieckie, powstania
i inscenizacje przysi´gi KoÊciuszki. […]

Aresztowanie brata Staszka3 lotem b∏yskawicy roznios∏o si´ po mieÊcie. Przy-
sz∏a pani Walentyna W´c∏awska, by osobiÊcie us∏yszeç przebieg wydarzenia.

Siostra 
spiskowców1

PELAGIA HORAK2



Przyszli przyjaciele, dopytujàc o wiadomoÊci o Staszku. Mama w oczach mizer-
nia∏a. MyÊleliÊmy, ˝e rozpacz jà gryzie. Przyszed∏ dr [Bronis∏aw] Szulczewski
z wyrazami ubolewania i pociechy. Przychodzi∏ cz´sto. Przynosi∏ lekarstwa,
opiekowa∏ si´ nami jak najlepszy i najszlachetniejszy wujek. Wielki ten dzia∏acz
i patriota wywar∏ na mam´ taki wp∏yw, ˝e mama, majàc jednego syna w wi´zie-
niu, nie zawaha∏a si´ ˝àdaç dezercji m∏odszego syna Franka4, gdy ten musia∏ iÊç
na front.

Tymczasem po pierwszym aresztowaniu Stanis∏awa mieliÊmy z nim kontakt.
Okna jego celi wi´ziennej na Grolmanie wychodzi∏y na ewangelicki cmentarz
przy ulicy Pó∏wiejskiej. Narzeczonà Staszka by∏a W∏ada Budaszówna, bardzo
∏adna, dzielna i odwa˝na dziewczyna. Co noc razem z moimi siostrami Bronkà
i Marià oraz bratem Frankiem wychodzili na cmentarz, skàd mogli si´ porozu-
mieç ze Staszkiem. Do tych odwiedzin przy∏àczyli si´ inni spiskowcy i wspólnie
ze Staszkiem ustalili plan ucieczki. Staszkowi mogliÊmy donosiç obiady, wi´c
w ˝ywnoÊci dostarczyliÊmy mu pilniki do przepi∏owania krat. W wyznaczonym
dniu przy pomocy zewn´trznej – zdaje mi si´ Zygmunta Kochaƒskiego – plan
ucieczki si´ powiód∏. Uciekli wtedy wszyscy wi´êniowie z celi. U nas si´ przebra-
li, ogolili i wyruszyli w drog´ mi nieznanà.

Nie pami´tam, jak d∏ugo trwa∏a wolnoÊç Staszka, ale dok∏adnie pami´tam
panià, która pewnego dnia przyjecha∏a doro˝kà pod nasz dom, pospiesznie wy-
sz∏a z doro˝ki i wkroczy∏a wprost do naszego mieszkania. Tutaj opowiedzia∏a
mamie o ponownym aresztowaniu Staszka. By∏a Êwiadkiem, jak na ulicy Wro-
nieckiej, po jakimÊ zebraniu czy wiecu, Staszek skuty kajdanami rzuci∏ si´ lub
przez tajniaków rzucony zosta∏ na jezdni´. Kajdanami tak mocno mia∏ skr´po-
wane r´ce, ˝e z bólu zapar∏ si´ butami o jezdni´ tak silnie, ˝e zerwa∏ zelówki a˝
do obcasów. Na indagacje ludnoÊci przyglàdajàcej si´ tym torturom i pytajàcej, 
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co cz∏owiek ten przeskroba∏, tajniacy odpowiedzieli: „Das ist KoÊciuszko der II,
der als polnischer Kaiser gekrönt werden will” (to jest KoÊciuszko II, który chce
byç koronowanym królem Polski). Mówili to tonem nienawistnym, pe∏nym iro-
nii, ale sympatia dla aresztanta wzros∏a tak, ˝e trudno by∏o tajniakom wciàgnàç
go do sprowadzonej w mi´dzyczasie doro˝ki.

Mimo aresztowania brata spiskowcy nadal si´ u nas schodzili. Dezerterzy
przynosili broƒ. Nie wiem, jakie zadanie mieli Franek i Maria. My, m∏odsi, byli-
Êmy goƒcami. Pami´tam, ˝e chodzi∏am do brodatego wówczas Wincentego Wie-
rzejewskiego, ukrywajàcego si´ w pokoiku na poddaszu ulicy Kr´tej 5, do dra
Szulczewskiego na Podgórnà, do Alfonsa Krajny, który ukrywa∏ si´ przy ulicy
Rycerskiej [F. Ratajczaka] w domu ogrodowym na naro˝niku Êw. Marcina. Przy-
chodzi∏ do nas uciekinier z wi´zienia w Szpandawie Roman Wilkanowicz,
schlebiajàcy mamie, ˝e takich zacnych synów wychowa∏a. Na jej czeÊç wpisa∏
bardzo ∏adne wiersze w∏asnego autorstwa do naszych pami´tników, które nieste-
ty zosta∏y skonfiskowane przez policj´ pruskà.

Nie pami´tam, ile razy spiskowcy pomogli bratu Staszkowi wyrwaç si´
z wi´zienia. Pami´tam jednak, ˝e po którejÊ tam ucieczce radzono mamie, by
Staszek wyjecha∏ z Poznania, bo go zna ka˝dy „piesek policyjny”. Staszek s∏y-
szeç nie chcia∏ o wyjeêdzie. Twierdzi∏, ˝e powstanie ju˝ jest bliskie, wi´c musi
trzymaç r´k´ na pulsie. I nie wyjecha∏, chocia˝ Prusacy obiecywali du˝à nagro-
d´ za jego g∏ow´. Znalaz∏ si´ jednak zdrajca, tak˝e spiskowiec, którego nagro-
da n´ci∏a.

KtóregoÊ dnia by∏am przed domem z ma∏ym bratem na czatach, gdy˝
w mieszkaniu byli g∏odni dezerterzy, których mama chcia∏a pocz´stowaç kluska-
mi. Wszystko bowiem by∏o na kartki. W pewnej chwili zauwa˝yliÊmy, jak z Gór-
nej Wildy weszli w Szwajcarskà znany mi dobrze Przybylak w towarzystwie
równie˝ mi znanych tajniaków pruskich. W te p´dy pobieg∏am na gór´ z ostrze-
˝eniem. Dezerterzy zdo∏ali spokojnie wyjÊç drugim wyjÊciem. Mama, wzburzo-
na, powtarzajàc s∏owa: „a to zdrajca!”, zdj´∏a z pieca garnek z wrzàtkiem pe∏nym
klusek, wysz∏a z nim na sieƒ od strony kuchni. Na por´czy opar∏a garnek, by za-
wartoÊç gichnàç na g∏owy przeÊladowców. W zdenerwowaniu za pr´dko, czy te˝
za póêno, przechyli∏a garnek, tak ˝e przeÊladowcom tylko troch´ poparzy∏a no-
gi. KtoÊ tam na kluskach si´ poÊlizgnà∏, zbi∏ kolana i zbrudzi∏ ubranie.

To z∏e obliczenie chwili przechylenia garnka mo˝na nazwaç szcz´Êciem, bo
gdy póêniej mam´ pociàgano do odpowiedzialnoÊci za ten czyn, twierdzi∏a, ˝e
garnek przechyli∏ si´ mimo jej woli, a adwokat dr [Jarogniew] Drw´ski, który
bezinteresownie mamy broni∏, uzasadni∏, ˝e nikt ze skar˝àcych nie by∏ poszko-
dowany, tylko my, dzieci, którym w tym dniu zabrak∏o obiadu, bo si´ wyla∏
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na schody. Przybylak, wszed∏szy z tajniakami do mieszkania, asystowa∏ przy do-
konywanej rewizji.

Mama wiedzàc, gdzie schodzili si´ spiskowcy, rozes∏a∏a wszystkie dzieci
na poszczególne punkty, by zdrajc´ Przybylaka zdemaskowaç. Ja pobieg∏am
do lokalu przy Górnej Wildzie – wprost w Spadzistà – nazywanego od imienia
bufetowej „Ró˝à”. Tutaj w tylnej sali zasta∏am kilkunastu spiskowców grajàcych
w bilard. Opowiedzia∏am im szczegó∏owo o wizycie Przybylaka u nas. Z „Ró˝y”
pobieg∏am na Piekary, gdzie w lokalu pana Adamskiego znowu w∏aÊcicielowi
opowiedzia∏am o Przybylaku. S∏ysza∏am póêniej, jak mówiono w domu, ˝e
Przybylak wkopa∏ Adama Jaworskiego, Wiktora Falkensteina i innych dezerte-
rów pruskich, którzy si´ ukrywali u swoich rodzin lub znajomych.

W jednej z nast´pnych nocy obudzi∏o mnie wezwanie: „auf! auf!” (wstaç!
wstaç!). Dobiega∏o ono z przylegajàcego pokoju. Wyskoczy∏am z ∏ó˝ka, by obu-
dziç mam´. Okaza∏o si´, ˝e mama ju˝ wiedzia∏a, ˝e to ˝art Staszka, którym bu-
dzi∏ Dàbrowskiego. Staszek bowiem przyprowadzi∏ do domu zdrajc´ Przybyla-
ka. Tej nocy spa∏ u nas uciekinier z wi´zienia ze Szpandawy – Stanis∏aw
Dàbrowski. Wiem, ˝e mój brat Staszek i Stanis∏aw Dàbrowski skr´powali zdraj-
c´ i u∏o˝yli w swoim pokoju na kanapie. Przes∏uchiwali go. Nast´pnego dnia
mia∏ si´ odbyç nad nim sàd. Do sàdu jednak nie dosz∏o, bo rano Przybylak, któ-
ry okaza∏ wielkà skruch´, wykorzysta∏ ∏atwowiernoÊç swoich „stró˝ów”, zmyli∏
czujnoÊç brata i w bieliênie czmychnà∏ na ulic´. Chocia˝ brat pobieg∏ za nim, 
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nie zdo∏a∏ go przyprowadziç. Brat i Dàbrowski zdajàc sobie spraw´ z tego, ˝e
Przybylak uda∏ si´ po pomoc do policji pruskiej, sami spieszyli si´ ubraç, by ucie-
kaç. Jak przewidywali, mama obserwujàca z okna okolic´ zobaczy∏a w dali poli-
cjantów, a w mieszkaniu s∏ychaç by∏o gwizdki policyjne wzywajàce pomocy. Tyl-
ko dzi´ki temu, ˝e jeden z niemieckich mieszkaƒców zatrzyma∏ przed bramà
policjanta, wdajàc si´ z nim w rozmówk´, Staszek wybiegajàcy ze schodów móg∏
zboczyç w podwórze i uciekaç przez ogrody. Policjanci jednak zauwa˝yli zbie-
gów i rzucili si´ za nimi w poÊcig. Chocia˝ pogoƒ za uciekinierami by∏a g´sta
i ostra, obydwaj szcz´Êliwie umkn´li i nadal torowali drog´ do powstania.

Nie pami´tam dok∏adnie, czy to w zwiàzku ze zdradà Przybylaka policja pru-
ska przeprowadzi∏a rewizj´ w mieszkaniu Walentyny W´c∏awskiej, której naj-
starszy syn Jan nale˝a∏ równie˝ do organizacji. W czasie rewizji znaleziono
u niej nieznanà mi iloÊç karabinów, które policja skonfiskowa∏a, a panià W´c∏aw-
skà aresztowano.

Moja mama bardzo si´ zmartwi∏a tym aresztowaniem. Stale pop∏akiwa∏a, ˝e
ta goràca patriotka skazana zostanie na kar´ Êmierci za posiadanie broni i nie do-
˝yje chwili odzyskania wolnej Polski. Ale pani W´c∏awska – nie wiem, przy czy-
jej pomocy – wymiga∏a si´ ze sprawy. Jeszcze tego samego dnia, w którym jà
zwolniono z aresztu, przysz∏a do nas zrozpaczona, ˝alàc si´ mamie, ˝e znalezio-
ne u niej karabiny zosta∏y skonfiskowane i biedni ch∏opcy nie b´dà mieli czym
walczyç. Staszek zosta∏ znów aresztowany. Towarzysze b´dàcy na wolnoÊci przy-
gotowywali mu drog´ ucieczki. Z wi´zienia na Grolmanie zostali zwolnieni in-
ternowani obywatele rosyjscy, którzy w wi´zieniu byli w bliskim kontakcie z mo-
im bratem Stanis∏awem. Ci weszli zaraz do spisku i znowu˝ dostarczono
Staszkowi pilniki, którymi on i wi´êniowie z innych cel przepi∏owali kraty. Usta-
lonej nocy mia∏a przyjÊç pomoc z zewnàtrz, by ucieczka wi´êniów si´ uda∏a.
Tymczasem do ucieczki nie dosz∏o, bo grupa bojowników z Romanem Wilkano-
wiczem, Zenonem Kosidowskim i, zdaje mi si´, Arkadym Fiedlerem na czele
uwolni∏a wi´êniów z Grolmana.

T́  wiadomoÊç przyniós∏ mamie Roman Wilkanowicz, nakazujàc nam, dzie-
ciom, „roztràbiç” jà po ca∏ej Wildzie. UczyniliÊmy to skwapliwie. RozbiegliÊmy
si´ na wszystkie strony. Bioràc do pomocy kolegów i kole˝anki, wbiegaliÊmy
na podwórka i krzyczeliÊmy: „Polacy do broni! Wszyscy wi´êniowie polityczni
oswobodzeni!” Ludzie wychylali g∏owy z okien, dopytywali o szczegó∏y. Nie
umieliÊmy im jednak daç innej odpowiedzi jak ta, ˝e wi´êniowie polityczni sà
na pewno wolni. Ludzie t∏umnie wychodzili na ulic´, dopytujàc starszych o wy-
darzenia. Na ulicach tworzy∏y si´ coraz to nowe i wi´ksze grupy ludzi szeroko
dyskutujàcych o tym, co si´ dzia∏o.
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Po powrocie do domu zasta∏am du˝o m∏odych ludzi, którzy prawie jawnie wy-
chodzili z karabinami. Dopiero teraz si´ dowiedzia∏am, ˝e magazyn broni by∏
ukryty na poddaszu ca∏ego domu. Ze szczelin wyciàgali jà m∏odsi moi bracia
Ignacy, Teofil oraz Bernard, który majàc wtedy zaledwie szeÊç lat, ze zwinnoÊcià
ma∏pki przeskakiwa∏ po belkach pu∏apu i skrz´tnie przeglàda∏ szczeliny, by
z nich wyciàgnàç broƒ. By∏ to okres, kiedy „WiluÊ” abdykowa∏.

Na listopad zapowiedzia∏ swój przyjazd wuj Marcin Chwia∏kowski5. Pami´-
tam, ˝e to na ten dzieƒ, gdy˝ 11 listopada przypada∏y jego imieniny, a w liÊcie
do mamy pisa∏, by na jego imieniny nie „szykowaç placka”, lecz zaprosiç jak naj-
wi´cej ludzi do Golana. Golan by∏ w∏aÊcicielem ogrodowej restauracji przy Dol-
nej Wildzie, gdzie mieÊci∏a si´ du˝a sala. W du˝ym ogrodzie dawnym zwycza-
jem sta∏o kilkadziesiàt stolików, ka˝dy obstawiony czterema krzes∏ami. By∏o tam
kilka huÊtawek, ko∏obieg i inne przyrzàdy do zabaw dla dzieci. W ogrodzie tym
w okresie póêniejszej dzia∏alnoÊci wuja odbywa∏y si´ wiece.

Mama zastanawia∏a si´ nad tym, co wuj mia∏ na myÊli, zapraszajàc jak naj-
wi´cej ludzi do Golana. Nie przypominam sobie jednak, czy wuj przyjecha∏
na t´ uroczystoÊç, ale pami´tam, ˝e na ten sam dzieƒ zapowiedziany by∏ wiec
na placu WolnoÊci, na którym pos∏owie polscy mieli og∏osiç niepodleg∏oÊç Pol-
ski. Na plac WolnoÊci ciàgn´∏y t∏umy ludzi, lecz wiec si´ nie odby∏. Po drodze
mijaliÊmy spokojnie Niemców w mundurach, ale gdy wracaliÊmy, to przewa˝-
nie marynarze zaczepiali oficerów niemieckich i zdejmowali im odznaczenia
niemieckie, zdzierali kokardki z czapek i puszczali wolnych. Innych scen nie
widzia∏em.

U nas w domu jeszcze bardziej rozgorza∏o. Cz´sto przychodzili m∏odzi ludzie
z pretensjami, ˝e przy zielonym stoliku Polski nie odzyskamy. Pobudzali do czy-
nów i jawnej walki. Bracia moi z grupà uniaków zak∏adali na r´kawy opaski
z napisem „Soldatenrat” (Rada ˚o∏nierska) i wyruszali na zdobywanie broni.
Pozorujàc poprzez opaski wartowników nocnej zmiany, chodzili na ró˝ne poste-
runki: do wi´zienia na M∏yƒskà, do fortów, do magazynów wojskowych. Tam
zmieniali tak zwany odwach, czyli posterunek. Z tych „obj´tych” posterunków
zabierali broƒ i amunicj´, które furami dowozi∏ do nas pan Brzeskwiniewicz,
majàcy wówczas swoje przedsi´biorstwo wywozu Êmieci, o ile si´ nie myl´,
przy ulicy Fabrycznej. Gdy broƒ przywieziono pod nasz dom, by∏a budzona ca-
∏a rodzina, czasem ktoÊ z sàsiadów, którzy razem z nami broƒ wnosili do nasze-
go mieszkania.

Zdaje mi si´, ˝e ta grupa „Soldatenratu” uwolni∏a wi´êniów politycznych
z wi´zienia na M∏yƒskiej. Chocia˝ za posiadanie broni jeszcze w tym czasie ka-
rano, nie by∏o jakoÊ l´ku przed jej przechowywaniem.
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Wreszcie nadszed∏ dzieƒ 27 grudnia. Z balkonu hotelu Bazar mia∏ przema-
wiaç Ignacy Paderewski. NajradoÊniejszy dzieƒ mego ˝ycia, w którym z okien
polskich weso∏o trzepota∏y sztandary bia∏o-czerwone. Ludzie chyba wszyscy
wybiegli na miasto, bo ich nigdy przedtem tylu nie widzia∏am. Chodzili i p∏a-
kali z radoÊci. Siostra moja Bronka i ja z kole˝ankami docisn´∏yÊmy si´ ledwo
do wylotu ulicy Podgórnej pod pomnik Higiei, skàd widzia∏yÊmy, jak Paderew-
ski w otoczeniu dostojników pojawi∏ si´ na balkonie i uk∏onem wita∏ wpatrzo-
ny w niego t∏um. Jezdnia by∏a wolna. Wtedy ludzie przestrzegali dyscypliny
i skupili si´ tak, ˝e nie tratowano trawników istniejàcych wówczas na tym od-
cinku, nie t∏oczono si´ na jezdni. Jezdnià swobodnie przechodzi∏y szeregi po-
chodu Polaków ze Êpiewem na ustach. Nie wiem skàd wy∏oni∏ si´ pochód but-
nych Niemców, którzy w kilku wypadkach podskoczyli do polskich sztandarów,
by je zedrzeç. Wtedy gdzieÊ daleko na ulicy Marcinkowskiego w pobli˝u pocz-
ty pad∏ strza∏. Na ten zew ludnoÊç polska manifestujàca radoÊnie przyjazd Pa-
derewskiego zareagowa∏a wojowniczo. Pocz´to nawo∏ywaç do walki. Rozlega∏y
si´ krzyki: „Do broni! Bracia, po broƒ na Wielkie Garbary, po broƒ na Szwaj-
carskà 5!”.
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Gdy to wezwanie us∏ysza∏yÊmy, nie czekajàc na dalszy bieg wypadków
pod Bazarem, co si∏ pobieg∏yÊmy z siostrà do domu. Tu zasta∏yÊmy ju˝ ojca
i m∏odszych braci przy pracy, którzy zmagazynowanà broƒ wydawali powstaƒ-
com. TatuÊ jà przeglàda∏, czy wszystko dzia∏a, upomina∏: „Na dworze jeszcze raz
uwa˝nie sprawdêcie dzia∏anie i pami´tajcie – ˝adnego strza∏u na wiwat. Ka˝da
patrona (nabój) przeznaczona na w∏aÊciwy cel”.

Pomoc nas, dziewczàt, równie˝ si´ przyda∏a – pan Brzoskwiniewicz (wcze-
Êniej Brzeskwiniewicz) bowiem prócz broni przywióz∏ te˝ kiedyÊ z magazynów
wojskowych bielizn´ poÊcielowà. Mama poleci∏a nam bielizn´ t´ drzeç w pasy
i zwijaç na banda˝e. By∏a to goràczkowa praca, w której pomaga∏y nam harcer-
ki – cztery siostry KoÊcielskie: Stacha, Hela, Franka i Marychna6, które przysz∏y
do Staszka po instrukcje. Hela wprawdzie chwyci∏a karabin, by razem z ch∏op-
cami walczyç, ale ch∏opcy karabin jej odebrali, twierdzàc, ˝e na innym odcinku
wi´cej zdzia∏a. Pierwszà parti´ zwini´tych banda˝y i leki, jakie si´ w domu znaj-
dowa∏y, zabra∏y Hela i Staszka, które zamierza∏y uzupe∏niç opatrunki w apte-
kach i udaç si´ na plac boju nie tylko w roli sanitariuszek, ale i w celach bojo-
wych.
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Od tego czasu braci moich prawie wcale nie by∏o w domu. ˚yliÊmy w napi´-
ciu. W ciàg∏ym poszukiwaniu ich miejsca boju, na które nas mama z jedzeniem
wysy∏a∏a. Powstaƒcy bowiem nie majàc polowych kuchni, walczyli o g∏odzie
i ch∏odzie. Z ˝ywnoÊcià by∏o wtedy bardzo krucho. W tych poszukiwaniach nie-
strudzona by∏a Wanda Budaszówna, obecna Gogojewiczowa, i moja siostra Ma-
ria, które nie l´ka∏y si´ kul Êwistajàcych czasem nad ich g∏owami i dociera∏y pra-
wie na wszystkie posterunki, gdzie bracia staczali bitwy.

Gdy wreszcie uciszy∏o si´ w Poznaniu, bracia moi wyruszyli na front pod Szu-
bin, skàd niebawem przywieziono wiadomoÊç, ˝e Staszek zosta∏ morderczo
zmasakrowany przez Niemców. Widziano jego zw∏oki. Jako pierwszy z kondo-
lencjami przyszed∏ Roman Wilkanowicz. Po nim wielu innych. Mieszkanie za-
mieni∏o si´ w dom ˝a∏oby. Przynoszono mamie kwiaty. Zapad∏a decyzja, ˝e
zw∏oki zostanà sprowadzone do Poznania7.

Jaka˝ jednak by∏a nasza radoÊç, gdy za jakiÊ czas obaj moi bracia, Stanis∏aw
i Franciszek, wrócili zwyci´sko do domu. Staszek nawet ranny nie by∏, a myÊmy
nad nim tyle ∏ez wylali, ˝e móg∏by si´ w nich dobrze wykàpaç.

Hela KoÊcielska chyba jako jedna z pierwszych kobiet w Poznaniu chwyci∏a
za karabin, by walczyç, ale do walki z karabinem w r´ce jej nie dopuszczono.
Na pewno jako jedna z nielicznych kobiet wstàpi∏a do ˝eƒskiego legionu wiel-
kopolskiego i z dumà nosi∏a mundur legionistki. Pami´tam, jak któregoÊ wieczo-
ru – nie wiem po ilu godzinach jej g∏odówki – donios∏yÊmy jej kolacj´ do fortów
na Górczynie, przy których mia∏a stra˝. Dziejów tego legionu niestety nie znam,
by go przypomnieç potomnym. Wspomnia∏am tylko cz´Êç tych epizodów, które
zosta∏y w mej pami´ci.

PRZYPISY

1 APP, Zarzàd Okr´gowy ZBoWiD, sygn. 376.
2 Pelagia Horak (1894–?), siostra Stanis∏awa i Franciszka Nogajów. Podczas II wojny Êwiatowej

w krakowskim ruchu oporu. Wysz∏a za mà˝ za naukowca Karola Horaka i po wojnie zamiesz-

ka∏a w Szczecinie.
3 Stanis∏aw Nogaj (1897–1971), dzia∏acz skautowy, organizator Towarzystwa Sportowego

„Unia”, szczególnie aktywny w XI i XII 1918 r. oraz w pierwszych dniach Powstania Wielko-

polskiego, dzia∏acz plebiscytowy, uczestnik powstaƒ Êlàskich, wi´zieƒ obozów koncentracyj-

nych.
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skiego (1921) i warszawskiego. Jest autorem wspomnieƒ Jeden z wielu, zamieszczonych 
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N
ast´pnego dnia [po powrocie do Poznania z Niemiec, tj. 11 listopa-
da 1918 r.] wyruszy∏em wczeÊnie na miasto, by zasi´gnàç j´zyka.
W „Ostoi” nie by∏o nikogo prócz maszynistki3.

– Pan prezes Michalski b´dzie oko∏o po∏udnia.
Poszed∏em do W∏adka Hedingera4 i pytam go, co si´ robi w Poznaniu wobec

definitywnej kl´ski Niemiec, rewolucji i rych∏ego zawieszenia broni. Niewiele
wiedzia∏; o rewolucji jeszcze nie s∏ysza∏, a nasi dzia∏acze zbierajà si´ w mieszka-
niu dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeƒ „Westa”, dra [Mariana] G∏owackiego.

– Mo˝e si´ od nich czegoÊ dowiesz, w ka˝dym razie opowiedz im o swoich re-
wolucyjnych prze˝yciach. Na pewno b´dà tam dwaj Seydowie [W∏adys∏aw i An-
toni], pra∏at [Stanis∏aw] Adamski, dr Celestyn Rydlewski i pose∏ Wojciech Kor-
fanty.

Poza tymi osobami zasta∏em tam ksi´garza Karola Rzepeckiego, dra Czes∏a-
wa Meissnera, Bernarda Chrzanowskiego5, W∏adys∏awa Grabskiego z Kurcewa,
Romana Leitgebera6, dra Boles∏awa Marchlewskiego7, ks. Antoniego Stychla8,
pos∏a Wojciecha Tràmpczyƒskiego. Jedynà kobietà by∏a Zofia Sokolnicka9, na-
uczycielka szko∏y ˝eƒskiej. Zebraniu przewodniczy∏ dr W∏adys∏aw Seyda, któ-
ry przedstawi∏ mnie zebranym i poinformowa∏, ˝e ukonstytuowany tu Komitet
Obywatelski miasta Poznania ma byç przekszta∏cony w Centralny Komitet 

Sztab 
w hotelu Royal1

BOHDAN HULEWICZ2



Obywatelski Wielkiego Ksi´stwa Poznaƒskiego, a raczej ca∏ego zaboru pruskie-
go. Zwo∏ano go onegdaj dla zaj´cia stanowiska wobec wa˝nych wypadków woj-
skowych i politycznych.

Zapyta∏em, czy pomyÊlano o stworzeniu wojskowej si∏y zbrojnej, która da∏aby
oparcie Komitetowi Obywatelskiemu. Jest przecie˝ wielu dobrze wyszkolonych
˝o∏nierzy Polaków – na froncie, skàd wkrótce b´dà wracaç, i w garnizonach
w ró˝nych miastach w Poznaƒskiem. Sà tak˝e ukrywajàcy si´ dezerterzy.
Wszystkimi tymi m∏odymi ludêmi nale˝a∏oby si´ zaopiekowaç, bo przy spodzie-
wanym rozprz´˝eniu armii pruskiej demoralizacja mo˝e ogarnàç i naszych ˝o∏-
nierzy. Prócz niewielkiej nawet si∏y zbrojnej rzeczà najpilniejszà b´dzie stworze-
nie jakiejÊ Stra˝y Obywatelskiej dla ochrony obywateli polskich.

Bodaj [Wojciech] Korfanty10 przerwa∏ moje wywody, oÊwiadczajàc, ˝e jest ju˝
taka „komórka wojskowa” i ˝ebym porozumia∏ si´ z obecnym tu por. Bronis∏a-
wem Sikorskim. Zainteresowany zaprosi∏ mnie do sàsiedniego pokoju, gdzie za-
sta∏em kilkunastu m∏odych ludzi. Por. Sikorski kaza∏ mi opowiedzieç o wypad-
kach kiloƒskich i uroczyÊcie oÊwiadczy∏, ˝e przyjmuje mnie do „swego sztabu”.
On wszystko przewidzia∏, przemyÊla∏, zorganizowa∏, ma wsz´dzie swoich ludzi.
Na pytanie, jakà mi rol´ przeznacza, odpowiedzia∏, ˝e o wszystkim powoli si´
dowiem. Kilku spoÊród m∏odych ludzi obecnych na zebraniu zosta∏o póêniej
mymi bliskimi wspó∏pracownikami, jak np. Wincenty Wierzejewski, Pawe∏ Szy-
fter i póêniejszy znany lekarz poznaƒski [Józef] Smoliƒski.

Wracajàc do hotelu, spotykam dawnego koleg´ szkolnego i serdecznego przy-
jaciela, Mieczys∏awa Palucha. KilkanaÊcie lat wczeÊniej rozstaliÊmy si´ w Trze-
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mesznie, gdzie razem ucz´szczaliÊmy do gimnazjum. Paluch pochodzi∏ ze wsi
Trzem˝ala w powiecie mogileƒskim; by∏ synem zamo˝nego ch∏opa, wzorowego
gospodarza na kilkudziesi´ciu morgach, który wszystkich swoich pi´ciu synów
wykszta∏ci∏ i wykierowa∏ na dzielnych, wartoÊciowych ludzi i goràcych patriotów.
Mieczek by∏ moim rówieÊnikiem. ZaprzyjaêniliÊmy si´ bardzo, nale˝eliÊmy
do tych samych tajnych organizacji studenckich. Podziwia∏em jego werw´ ˝ycio-
wà, rozmach we wszystkich poczynaniach, humor, ofiarnoÊç i zapa∏ w sprawach
patriotycznych. Mieczek by∏ urodzonym dowódcà, uwielbianym przez ˝o∏nierzy,
chocia˝ bardzo wymagajàcym. Zawsze Êwieci∏ dobrym przyk∏adem, siebie nie
oszcz´dza∏ i dba∏ o swoich podw∏adnych. Jako oficer mia∏ jednà wad´: nie za-
wsze potrafi∏ si´ podporzàdkowaç swoim zwierzchnikom. Dlatego te˝ nie nama-
wia∏em go póêniej do pozostania w wojsku. Spotkawszy si´ po tylu latach, mu-
sieliÊmy oczywiÊcie nagadaç si´ do syta. Mieczek zwierzy∏ mi si´, ˝e tak jak ja
zdezerterowa∏ z armii niemieckiej (s∏u˝y∏ w artylerii), nie powróci∏ na front
z urlopu, ˝e obecnie ma dobrà posad´ w K´pnie, dokàd te˝ wyje˝d˝a nast´pne-
go dnia.

– Nie wyjedziesz, nie mo˝esz wyjechaç – powiedzia∏em. – Tu b´dà si´ dziaç
wielkie rzeczy i nie mo˝e ciebie zabraknàç.

Opowiedzia∏em mu o posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego. Nie da∏ si´ d∏u-
go przekonywaç, ale zastrzeg∏ si´, ˝e musi porozumieç si´ z rodzinà i zatelegra-
fowaç do K´pna. Nazajutrz zdecydowa∏, ˝e zostanie. PostanowiliÊmy zamieszkaç
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razem w pensjonacie panien Goetzendorff-Grabowskich przy placu WolnoÊci 10.
Tego jeszcze dnia wybraliÊmy si´ do „Westy”, gdzie obradowa∏ w permanencji pol-
ski Komitet Obywatelski. Zg∏aszamy si´ do por. Sikorskiego. On pierwszy zaczà∏
dzia∏aç, niech rozkazuje. Niestety powtarza si´ historia mojego pierwszego spo-
tkania z nim: same frazesy i górnolotne wykrzykniki, brak rzeczowych informa-
cji, dyspozycji czy jakiegokolwiek planu dzia∏ania.

– Czy sà jakieÊ zorganizowane oddzia∏y? – pytam. – Czy zaj´te zosta∏y jakieÊ
punkty taktyczne choçby w samym Poznaniu? Czy jest plan opanowania sk∏ad-
nic broni i amunicji?

Odpowiedê by∏a m´tna. Wkrótce zorientowaliÊmy si´, ˝e z tego pieca chleba
nie b´dzie.

Postanawiamy, ˝e nast´pnego dnia porozmawiamy z którymÊ z cz∏onków
Centralnego Komitetu Obywatelskiego i za˝àdamy zmiany w kierownictwie
„komórki wojskowej”. Najbardziej rzeczowym cz∏onkiem Komitetu wydawa∏
nam si´ cz∏onek poselskiego Ko∏a Polskiego, Wojciech Korfanty, Âlàzak. W „We-
Êcie” nie mo˝na by∏o spokojnie rozmawiaç, umówiliÊmy si´ wi´c z Korfantym
u nas w pensjonacie.

W trakcie rozmowy dowiedzieliÊmy si´, ˝e Sikorski sam siebie poleci∏ jako fa-
chowca, ˝e Korfanty nie myÊla∏ nigdy powa˝nie o powierzeniu mu jakiegoÊ sta-
nowiska. Zresztà do tej pory to by∏a tylko gadanina. Dzisiaj jednak postanowio-
no powo∏aç do ˝ycia Rad´ Ludowà, która wy∏oni na ca∏y zabór pruski Naczelnà
Rad´ Ludowà (NRL), a z niej egzekutyw´: Komisariat.

– Wyobra˝am to sobie – mówi∏ – jako wielkopolskà najwy˝szà instancj´ poli-
tycznà, oczywiÊcie tajnà, boç przecie˝ faktycznie w∏adz´ administracyjnà spra-
wujà nadal Niemcy. Zawieszenia broni jeszcze nie ma, a do zawarcia pokoju da-
leko.

W dalszym ciàgu opowiedzia∏ nam o Naczelnym Komitecie Narodowym
w Pary˝u i o próbach skontaktowania si´ Komitetu Obywatelskiego z [Roma-
nem] Dmowskim11 i [Ignacym] Paderewskim. OczywiÊcie, wojskowa komórka
musi powstaç, choç on i jego koledzy z dotychczasowego Centralnego Komitetu
Obywatelskiego sà zdania, ˝e trzeba odczekaç, jakie granice wykreÊli nam enten-
ta. Wilson przecie˝ mówi∏ o polskim paƒstwie, nawet o dost´pie do morza.

– Pan ma racj´ – mówi, zwracajàc si´ do mnie – trzeba b´dzie jakoÊ uchwy-
ciç, zarejestrowaç zdemobilizowanych polskich ˝o∏nierzy, zapewniç im prac´ al-
bo nauk´, ˝eby si´ bractwo nie zdemoralizowa∏o. Wojna nie jest dobrà szko∏à dla
m∏odych ludzi.

– Nasz punkt widzenia, panie poÊle, jest troch´ inny – wtràca Paluch. – ˚o∏-
nierzy wyszkolonych i zdemobilizowanych trzeba na nowo zorganizowaç w pol-
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skie oddzia∏y, abyÊcie, panowie politycy, mieli czym poprzeç swoje ˝àdania na te-
renie mi´dzynarodowym. Musimy mieç uzbrojonà pi´Êç, którà by Niemcy po-
czuli, i tak nià huknàç, ˝eby i w Pary˝u, i w Londynie pos∏yszeli.

– Pan jest w goràcej wodzie kàpany. Ale zgoda, róbcie wojsko. Tylko czym
chcecie je uzbroiç, wy˝ywiç, op∏aciç?

– O zorganizowanie, wyszkolenie, uzbrojenie – wyjaÊniam – my si´ postara-
my. O reszcie musi pomyÊleç Komitet. Na razie chodzi nam o to, abyÊmy mieli
w was polityczne oparcie i aby nam nikt nie przeszkadza∏ w robocie, nawet po-
rucznik Sikorski.

Stan´∏o na tym, ˝e przy Radzie Ludowej lub wy∏onionej przez nià instancji
utworzy si´ sekcj´ wojskowà.

– Panowie wejdziecie jako kierownicy – mówi Korfanty – ale Sikorskiego nie
mo˝na tak wymanewrowaç. Pogódêcie si´ jakoÊ. Na jutrzejszym posiedzeniu
Komitetu ma si´ ukonstytuowaç Rada Ludowa i jej organa funkcjonalne. Za∏a-
twimy i spraw´ sekcji wojskowej. Bàdêcie, panowie, o ósmej w „WeÊcie”.

– Tylko niech pan pose∏ sam zawiadomi pana Sikorskiego, bo inaczej b´dzie
w´szy∏ jakàÊ intryg´.

– Dobrze. Ale mam do was jeszcze takà proÊb´: jestem w Poznaniu w przejeê-
dzie, diet poselskich nie pobra∏em i chyba ju˝ nie pobior´; nie mam czym zap∏a-
ciç za pensjonat…

Mieczek wiedzia∏, ˝e jestem w podobnej sytuacji, wyciàgnà∏ wi´c swój portfel
i wr´czy∏ panu pos∏owi 30 marek niemieckich. Po kilku latach opowiada∏ mi, ˝e
nigdy nie doczeka∏ si´ zwrotu owych pieni´dzy, i pyta∏ mnie ˝artem, czy nie na-
le˝a∏oby wnieÊç do Sejmu Ustawodawczego w Warszawie postulatu, aby ten˝e
uchyli∏ immunitet pos∏a Korfantego celem Êciàgni´cia od niego d∏ugu.

Posiedzenie Centralnego Komitetu Obywatelskiego by∏o doÊç dramatyczne.
Spraw´ sekcji wojskowej zr´cznie zreferowa∏ Korfanty. Nie poddawa∏ pod dys-
kusj´ samego istnienia takiej sekcji i bardzo ogólnikowo sformu∏owa∏ jej cele. Je-
Êli chodzi o ewentualnà walk´ z Niemcami, wyra˝a∏ si´ raczej mgliÊcie. Odnio-
s∏em wra˝enie, ˝e przysz∏e formacje wojskowe traktuje troch´ jak organ
wykonawczy postanowieƒ ententy i ˝e w sekcji wojskowej widzi mo˝noÊç wy˝y-
cia si´ niespokojnych elementów.

Zebrani postanowili, ˝e obaj z Paluchem i por. Sikorskim sformujemy samo-
dzielnà sekcj´ wojskowà i okreÊlimy cel i plan swojej pracy, b´dàc w Êcis∏ym kon-
takcie z Radà Ludowà i przysz∏ym Komisariatem NRL. Jak widaç, w uchwale tej
nie by∏o mowy o zale˝noÊci „samodzielnej sekcji wojskowej” od NRL. Korfanty
by∏ przede wszystkim politykiem i z wojskowymi na w∏asnym podwórku nie
chcia∏ zadzieraç: mo˝e b´dzie ich jeszcze potrzebowa∏. A ju˝ z wczorajszego
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czupurnego odezwania si´ Palucha z pewnoÊcià wywnioskowa∏, ˝e nie damy so-
bie pluç w kasz´. […]

Rozmawia∏em jeszcze z Mieczkiem Paluchem, kiedy zjawi∏ si´ Adam Pio-
trowski. ZaproponowaliÊmy mu, aby celem omówienia akcji uda∏ si´ z nami
do pensjonatu. Przy∏àczy∏ si´ do nas dr Celestyn Rydlewski.

Znacznie póêniej, ju˝ po wybuchu powstania, rozp´ta∏ si´ w og∏aszanych ko-
lejno publikacjach, wspomnieniach, broszurach i artyku∏ach ja∏owy spór o kwe-
sti´, kto by∏ autorem pomys∏u tzw. poznaƒskiego „zamachu stanu”, czyli kto
pierwszy poda∏ myÊl, ˝e nale˝y zmusiç Rad´ Robotników i ˚o∏nierzy (RRi˚)
do dokooptowania wed∏ug parytetu narodowoÊciowego odpowiedniej liczby Po-
laków. A swojà drogà ciekawe, ˝e najmniej tà kwestià interesowali si´ prawdziwi
autorzy pomys∏u i jego wykonania, który zresztà narzuca∏ si´ sam z siebie.

Teraz wypadki potoczy∏y si´ w szybkim tempie. Dr [Celestyny] Rydlewski
i Adam Piotrowski informujà nas o nastrojach w nowo ukonstytuowanej Radzie
Robotników i ˚o∏nierzy. Nie ma mowy, aby Rada dobrowolnie przyj´∏a do swe-
go grona tylu Polaków, ilu obecnie w niej zasiada Niemców. Piotrowski nalega
wi´c, aby nie zwlekaç. Postanawiamy: jutro, 13 listopada, o godzinie 17.

Rada Robotników i ˚o∏nierzy urz´duje i odbywa posiedzenia w g∏ównej sali,
w starym ratuszu, na pierwszym pi´trze, na wprost g∏ównych schodów. Rydlew-
ski dopilnuje, aby wszyscy Niemcy, cz∏onkowie Wydzia∏u Wykonawczego RRi˚,
byli obecni; musi jako zast´pca przewodniczàcego Rady Robotników zwo∏aç po-
siedzenie na godzin´ 16. Wiemy, ˝e [Augusta] Twachtmanna12 nie b´dzie – mia∏
wyjechaç z Poznania. Paluch za poÊrednictwem Wierzejewskiego zmobilizuje
uzbrojonych ch∏opców z Polskiej Organizacji Wojskowej oraz oddzia∏ Nogaja,
najstarszà, istniejàcà od r. 1914, nielicznà zresztà organizacj´ wojskowà, sk∏ada-
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jàcà si´ przewa˝nie z Polaków – dezerterów z armii pruskiej. Ja b´d´ oczekiwa∏
w specjalnym pokoju „Westy” od godziny 16 na reszt´ „zamachowców”: Palucha,
Wiz´, Andrzejewskiego i Âniegockiego. Paluch b´dzie odpowiedzialny za udzie-
lenie Êcis∏ych instrukcji, jak majà zachowaç si´ bojówki zgromadzone na placu.
Harcerze zapewnià ∏àcznoÊç mi´dzy ratuszem a „Westà”. Uzbrojenie: oczekujà-
cy na Starym Rynku – karabiny, rewolwery i granaty r´czne; Êcis∏a grupa zama-
chowców w mundurach ˝o∏nierskich bez odznak – tylko rewolwery.

Wiza, o ile Twachtmann i Wydzia∏ Wykonawczy RRi˚ nie zgodzà si´ na ˝à-
dania zamachowców, które przed∏o˝´ ja, ma dyskretnie z okna daç znak bojów-
kom bia∏à chustkà, aby otworzy∏y ogieƒ choçby w powietrze. Nikt inny poza wy-
˝ej wymienionymi oraz bojówkami nie mia∏ byç wtajemniczony w planowany
zamach.

Dnia 13 listopada od godzinie 16 Paluch i ja, razem z Wizà, Andrzejewskim
i Âniegockim, czekamy w pokoju Towarzystwa Ubezpieczeƒ „Westa” na wiado-
moÊç od Piotrowskiego. Zjawia si´ wreszcie:

– Rada Robotników i ˚o∏nierzy zgromadzona w komplecie. Przewodniczy∏
doktor Rydlewski, ale za chwil´ przewodnictwo obejmie Twachtmann, który
w∏aÊnie nadszed∏. Na Rynku zjawi∏a si´ tylko garstka ch∏opców. Zapewniano, ˝e
przyjdzie stu, tymczasem jest ich ze trzydziestu, i to nie wszyscy uzbrojeni. 
Mimo to ruszamy natychmiast na ratusz! Na posiedzenie wróc´ tak samo cicho,
jak wyszed∏em, nie zwracajàc niczyjej uwagi. Wyjdêcie stàd dok∏adnie za dzie-
si´ç minut, nie póêniej!

Idziemy ulicà Êw. Marcina, obecnie Czerwonej Armii, potem alejà Marcin-
kowskiego. Ko∏o Bazaru skr´camy w Nowà, obecnie Paderewskiego. W drodze
przy∏àczy∏ si´ do nas Stanis∏aw Rybka. Na Rynku melduje ktoÊ z grupy [Stani-
s∏awa] Nogaja i od peowiaków:

– Wszystko w porzàdku. Rozkazy wydane. Czekamy znaku z okna sali posie-
dzeƒ.

– A umieÊciç tam jednego zucha w klatce schodowej na parterze z granatem.
Rzuci, gdy us∏yszy strza∏y na Rynku! – rozkazuje Mieczek.

Na pierwszym pi´trze zast´puje nam drog´ ˝o∏nierz niemiecki z karabinem.
– Musimy wejÊç! – mówi´.
– Nein, verboten!13

Pot´˝na pi´Êç Palucha mi´dzy oczy robi swoje.
U Niemców, którzy us∏yszeli podejrzany ha∏as za drzwiami, konsternacja. 

Zaczynam swojà oracj´ opanowanym, spokojnym tonem:
– Przychodzimy wydelegowani przez ˝o∏nierzy Polaków, stacjonujàcych

w garnizonie poznaƒskim. Wielkie ich rzesze sà niezadowolone i rozczarowane.
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Nie sà oni reprezentowani w Radzie ˚o∏nierzy: sà traktowani jako ˝o∏nierze
drugiej klasy. Rzàdzicie bez nich, sami Niemcy.

– Skàd jesteÊcie? Kto was wys∏a∏? Jakim prawem wtargn´liÊcie na sal´? – py-
ta Twachtmann.

Jeden z cz∏onków Rady ˚o∏nierzy, brodaty sekretarz Röder, wtràca:
– Znam jednego z tych osobników. (Nie wiem do tej pory, kogo mia∏ na my-

Êli; chyba Zygmunta Wiz´, który jako jedyny z nas by∏ ˝o∏nierzem poznaƒskie-
go garnizonu).

Nie dokoƒczy∏. Paluch zniecierpliwiony gadaninà huknà∏ pi´Êcià w stó∏
na podwy˝szeniu, za którym sta∏ Twachtmann.

– Dajecie ˝o∏nierzom Polakom garnizonu te same prawa, co majà Niemcy, czy
nie?

Wiza chy∏kiem doskoczy∏ do okna i zamacha∏ bia∏à chustkà. Rybka za nim za-
czyna wymachiwaç swojà. Huk strza∏ów karabinowych rozlega si´ silnie wÊród
murów Rynku. Straszliwa detonacja na klatce schodowej, jakby tu˝ przed drzwia-
mi wejÊciowymi. Sypie si´ tynk, brz´k t∏uczonego szk∏a. Efekt piorunujàcy. 
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KtoÊ otwiera szeroko drzwi na klatk´ schodowà. Bucha dym eksplodowanego
granatu. Druzgoczàce wra˝enie na zebranych na sali. Twachtmann, blady jak
Êciana, trz´sie si´, rzuca mi si´ na szyj´. Röder bierze Palucha w obj´cia. Be∏ko-
czà jeden przez drugiego:

– Panowie! Bracia! Kochani! Zgadzamy si´ na wszystko, czego chcecie. Nie-
porozumienie! Straszne nieporozumienie!

Strza∏y milknà. Dopiero teraz widzimy, ˝e niektórzy cz∏onkowie Wydzia∏u
Wykonawczego podczas strzelaniny w panicznym strachu padli na ziemi´.
Obecnie wstajà.

Posiedzenie Wydzia∏u trwa. Twachtmann wraca na swój fotel przewodniczà-
cego i wyg∏asza d∏u˝sze przemówienie. Mówi p∏ynnie, obrazowo, o tym, ˝e si´
nie orientowa∏ w stosunkach poznaƒskich. OczywiÊcie, ˝o∏nierzom Polakom tu-
tejszego garnizonu dzieje si´ krzywda. Stawia wniosek, abyÊmy sami zapropono-
wali, kto z nas ma wejÊç do Wydzia∏u Wykonawczego Rady ˚o∏nierzy i czy chce-
my uzupe∏niç tak˝e i Rad´ Robotników. Dobry mówca, typu wiecowego.

Stan´∏o na tym, ˝e do Wydzia∏u Wykonawczego Rady ˚o∏nierzy wchodzà: Pa-
luch, Wiza, Âniegocki i ja jako przewodniczàcy. W Radzie ˚o∏nierzy pozostaje
jak dotàd Adam Piotrowski. Przewodniczàcym Rady Robotników zostaje dr Ry-
dlewski, zast´pcà Boles∏aw Marchlewski, redaktor „Kuriera Poznaƒskiego”.
Nad ca∏ym zespo∏em Wydzia∏u Wykonawczego i RRi˚ przewodnictwo obejmu-
je August Twachtmann, a ja zostaj´ jego zast´pcà. Tak wi´c oprócz przewodni-
czàcego Niemcy majà w Radzie ˚o∏nierzy szeÊciu cz∏onków, a w Radzie Robot-
ników pi´ciu cz∏onków. Polacy majà w Radzie ˚o∏nierzy pi´ciu cz∏onków (bez
Piotrowskiego), a w Radzie Robotników szeÊciu cz∏onków. Razem Rada Robot-
ników i ˚o∏nierzy liczy wi´c 22 cz∏onków: 11 Niemców i 11 Polaków.

Po ukonstytuowaniu si´ Wydzia∏u Wykonawczego RRi˚ i za∏atwieniu kilku
pilnych spraw bie˝àcych Twachtmann rozwiàzuje zebranie. Rozchodzimy si´.
My wracamy do „Westy”. RadoÊç! Gratulacje! Zdajemy spraw´ Centralnemu Ko-
mitetowi Obywatelskiemu.

Mimo pewnej teatralnoÊci tego „zamachu” skutki opanowania RRi˚ by∏y dla
nas znakomite i natychmiastowe. Centralny Komitet Obywatelski przekszta∏ci∏
si´ w Naczelnà Rad´ Ludowà, która wy∏oni∏a Komisariat NRL dzia∏ajàcy jaw-
nie. Mimo ˝e formalnie najwy˝szà w∏adzà w Poznaƒskiem by∏ Wydzia∏ Wyko-
nawczy RRi˚, Komisariat NRL sta∏ si´ namiastkà rzàdu, tymczasowym zakuli-
sowym rzàdem. Wydzia∏ Wykonawczy RRi˚ legalizowa∏ jego posuni´cia, a jego
dezyderatom nadawa∏ form´ dekretów.

My, wojskowi, cz∏onkowie Rady Robotników i ˚o∏nierzy, nie mieliÊmy ̋ adnych
ambicji rzàdzenia. OmawialiÊmy nasze posuni´cia w RRi˚ z Komisariatem
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NRL, a z drugiej strony byliÊmy jego organem wykonawczym. SamodzielnoÊç
wykazywaliÊmy w pracy wojskowej i polityczno-wojskowej. Formowanie w∏a-
snych si∏ zbrojnych uwa˝aliÊmy za zadanie najwa˝niejsze i najpilniejsze. Paluch
dzia∏a∏ na terenie Poznania, ja natomiast próbowa∏em koordynowaç dzia∏ania or-
ganizacyjno-wojskowe na terenie ca∏ego Poznaƒskiego.

W Wydziale Wykonawczym musia∏em wszystkie posuni´cia wojskowe uza-
sadniaç, nadawaç im form´ projektu uchwa∏y, który przedk∏ada∏em na plenum.
Posuni´ç gospodarczych i administracyjnych pilnowa∏ dr Rydlewski. Uchwa∏y
o znaczeniu ogólnym, politycznym i nieraz wojskowym by∏y wpierw potajemnie
uzgadniane z Komisariatem NRL.

Paluch zosta∏ delegowany do V Korpusu. Dla utrzymania parytetu narodowo-
Êciowego dodano mu Niemca, dra Schnettlera, dla naszych poczynaƒ nieszko-
dliwego. Dzi´ki temu mo˝na by∏o cz´Êciowo parali˝owaç i utrudniaç aktywnoÊç
dowództwa niemieckiego V Korpusu, przeszkadzaç w wywo˝eniu zapasów bro-
ni i amunicji w g∏àb Niemiec, a co najwa˝niejsze – sformowaç dziewi´ç kompa-
nii, op∏acanych – o ironio! – ze skarbu niemieckiego. Dalsze cztery kompanie
w chwili wybuchu powstania by∏y w stadium formowania.

Komitet Wojskowy przy NRL organizowa∏ wykradanie i magazynowanie bro-
ni, penetrowa∏ i dezorganizowa∏ niemieckie jednostki wojskowe, podejmowa∏
prac´ ewidencyjnà i wywiadowczà. Poza funkcjà przewodniczàcego Rady ˚o∏-
nierzy du˝o czasu i energii poÊwi´ciç musia∏em pracy w Naczelnej Radzie Lu-
dowej, czego si´ oczywiÊcie nie ujawnia∏o wobec Niemców.

Paluch bra∏ udzia∏ w posiedzeniach RRi˚ tylko wtedy, gdy uchwalano rezolu-
cje lub rozporzàdzenia o kapitalnym znaczeniu i gdy zale˝a∏o nam na jego obec-
noÊci, m.in. przy g∏osowaniu. Nawiàzanie kontaktu z prowincjonalnymi oÊrod-
kami ruchu zbrojnego oraz ich koordynacja nale˝a∏y do moich kompetencji
i funkcji.

W moim mieszkaniu, w pensjonacie panien Grabowskich, odbywa∏y si´ regu-
larne odprawy. OczywiÊcie nie by∏o mowy o normalnej wojskowej hierarchii; za-
∏atwia∏o si´ wszystko po kole˝eƒsku. Tylko odprawy dowódców batalionów
i kompanii mia∏y charakter ca∏kiem wojskowy.

W ka˝dym nieomal powstaƒczym oÊrodku by∏a inna sytuacja pod wzgl´dem
organizacyjnym, politycznym, wojskowym, inna pod wzgl´dem spo∏ecznym.
I tak np. w Poznaniu poczynaliÊmy sobie na ogó∏ demokratycznie, nie by∏o ry-
goru na mod∏´ dawnej armii pruskiej. Dyscyplina by∏a luêna, oparta na Êwiado-
mym patriotyzmie. Specjalnie pob∏a˝liwi byliÊmy dla niedociàgni´ç i zaniedby-
wania w s∏u˝bie nielicznych Niemców w oddzia∏ach Stra˝y S∏u˝by
i Bezpieczeƒstwa, którzy s∏u˝yli wy∏àcznie dla ˝o∏du i dla chleba. Krzywda im
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si´ nie dzia∏a, póki byli lojalni wobec polskiego dowództwa i kolegów Polaków.
Dla zamydlenia oczu Niemców we w∏adzy ustawodawczej trzeba by∏o pójÊç
na kompromis i przyjmowaç do formacji ochotników niemieckich. Nie by∏o ich
jednak˝e wi´cej ni˝ kilku, najwy˝ej kilkunastu na kompani´, a powoli i ci si´
wykruszali. Od pierwszych dni listopada formowa∏y si´ luêne oddzia∏y, plutony,
kompanie, bataliony, nawet baterie, gdzieniegdzie patrole i sekcje ∏àcznoÊci, sa-
perów i kawalerii. SprawnoÊç, dyscyplina, stopieƒ wyszkolenia zale˝a∏y od indy-
widualnoÊci dowódcy danej jednostki oraz innych czynników, jak wy˝ywienie,
umundurowanie, ˝o∏d, mo˝liwoÊç uprawiania çwiczeƒ i skoszarowanie. Na od-
prawy przysy∏a∏y oÊrodki swoich pe∏nomocników albo te˝ sami dowódcy przy-
je˝d˝ali z prowincji do centrali poznaƒskiej, do kilkuosobowego sztabu w pen-
sjonacie paƒ Grabowskich.

Przyje˝d˝ali m.in.: [W∏adys∏aw] Wawrzyniak14, [Ludwik] Bociaƒski15, [Zbi-
gniew] Gorzeƒski16, [Zygmunt] Wieliczka, [Edmund] Bartkowski17, [Pawe∏]
Cymes18; nie waha∏ si´ przyje˝d˝aç razem z adiutantem [W∏adys∏awem] Wie-
wiórkowskim19 pp∏k [Kazimierz] Grudzielski, niebawem genera∏. Gdy go prosi-
∏em, by jako najstarszy stopniem i doÊwiadczeniem przewodniczy∏ odprawie, od-
mówi∏, oÊwiadczajàc, ˝e instrukcje muszà byç jednolite i tylko Poznaƒ, tj. nasz
sztab, mo˝e je koordynowaç; on zostanie we WrzeÊni.

Przyje˝d˝a∏ te˝ mój dawny znajomy [Stefan] Chos∏owski20, ju˝ po wybuchu
powstania por. [Stanis∏aw] Thiel21, póêniejszy pu∏kownik rezerwy, dalej [Wi-
told] Celichowski, dr [Wojciech] Jacobson22, [Zygmunt] Kittel23, [ Zdzis∏aw] 
Or∏owski24, [Jan] Tomaszewski, [Seweryn] Skrzetuski25, [Kazimierz] Zenkteler,
mój kolega gimnazjalny ks. [Julian] Wilkans26 i wielu, wielu innych. Pensjonat
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nasz zamieni∏ si´ w kwater´ sztabu. Przyj´liÊmy do pomocy W∏adys∏awa Za-
krzewskiego w charakterze szefa sztabu, który urz´dowa∏ od rana do nocy i za-
pewni∏ w ten sposób ciàg∏oÊç pracy; Paluch i ja si∏à rzeczy nie mogliÊmy przez
ca∏y dzieƒ siedzieç na miejscu. Panie Grabowskie odda∏y nam wspania∏omyÊlnie
ca∏e swoje mieszkanie do dyspozycji. Ruch si´ wzmaga∏, stale ktoÊ wchodzi∏, ktoÊ
wychodzi∏. Telefony miejscowe, zamiejscowe czynne przez ca∏à dob´, samochód
czeka∏ przed domem. Poczta by∏a od poczàtku przez nas kontrolowana; niepo-
wo∏any pods∏uch by∏ wykluczony.

Opanowanie przez nas Rady Robotników i ˚o∏nierzy umo˝liwi∏o Naczelnej
Radzie Ludowej i jej Komisariatowi prawdziwie bezkolizyjnà akcj´ przejmowa-
nia z ràk pruskich administracji w Poznaniu i w powiatach. W pierwszym rzu-
cie z∏o˝ono z urz´dów najbardziej znienawidzonych czynowników pruskich:
prezesa policji Goehrkego, którego miejsce zajà∏ dr Celichowski, prezydenta
miasta dra Wilmsa (jego nast´pcà zosta∏ dr Drw´ski); prezesowi regencji von
Eisenhardt-Rothemu dodano opiekuna w osobie póêniejszego marsza∏ka sejmu,
Wojciecha Tràmpczyƒskiego. Decernentem spraw policji zosta∏ Karol Rzepecki.
Wszystkich landratów i komisarzy powiatowych albo z∏o˝ono z urz´dów, albo
przydano im polskich kontrolerów bàdê dublowano ich funkcje polskimi urz´d-
nikami. Du˝à satysfakcj´ odczu∏em, usuwajàc z urz´du jednego z najgorszych
hakatystów, który si´ specjalnie da∏ we znaki polskiemu ziemiaƒstwu i ch∏opom,
prezesa Komisji Kolonizacyjnej von Gansego.

Podobny incydent zdarzy∏ si´ troch´ póêniej, ju˝ po Powstaniu Wielkopolskim.
Pewnego dnia zjawi∏ si´ u mnie jakiÊ Niemiec z proÊbà, abym przyjà∏ adiutanta
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jego ksià˝´cej moÊci, ksi´cia Augusta Wilhelma. Adiutant chcia∏by zabraç prywat-
ne rzeczy ksi´cia, pozostawione na zamku poznaƒskim. Kaza∏em mu przyjÊç
za godzin´, a tymczasem skontaktowa∏em si´ ze Stanis∏awem Rybkà, proszàc go,
by uda∏ si´ z majorem na zamek i wyda∏ jedynie te rzeczy, których prywatny cha-
rakter nie ulega wàtpliwoÊci. Niczego, co nale˝y do urzàdzenia zamku, co mog∏o
byç podarkiem miasta Poznania: dzie∏ sztuki, pucharów pamiàtkowych, szkatu∏,
a nawet albumów miasta itp., wydawaç nie nale˝y.

Major uderzy∏ w nonszalancki ton i wsadziwszy monokl do oka, cedzi∏ s∏owa
przez z´by; przedstawi∏ swoje ˝àdanie, t∏umaczy∏, ˝e chodzi o drobiazgi, pa-
miàtki. Ma z sobà auto ci´˝arowe, prosi o przepustk´ dla siebie i samochodu.

– Owszem, wydamy rzeczy, ale tylko przedmioty osobiste – mówi´. – Pan Ryb-
ka wska˝e, co wolno, a czego nie wolno zabieraç; prosz´ przedstawiç jemu do-
wody w∏asnoÊci. Ci´˝arówk´ mo˝e pan major odes∏aç. Nie b´dzie potrzebna.

Mówi∏ mi póêniej Rybka, ˝e adiutant jego ksià˝´cej wysokoÊci ksi´cia pruskie-
go odjecha∏, zabrawszy z zamku jedynie skórzany neseser, a w nim troch´ bieli-
zny osobistej.

– Ale i tego neseseru – doda∏ – by∏o mi ˝al, bo zawiera∏ przybory srebrne i by∏
z mi´kkiej dobrej skóry, Major przysi´ga∏, ˝e to jego w∏asnoÊç. Za to portretu ce-
sarza Wilhelma nie wyda∏em, bo to prawdziwy Lenbach27, dzie∏o sztuki.

– Portret mogliÊcie wydaç – zauwa˝y∏em. – No trudno, nie b´dziemy go od-
sy∏aç umyÊlnym pos∏aƒcem.

W tym okresie zostaliÊmy kilkakrotnie zaalarmowani, ˝e do danego miasta
powiatowego wtargnà∏ oddzia∏ Heimatschutzu, z∏o˝y∏ z urz´du i zaaresztowa∏
nasze w∏adze ze starostà na czele i stara∏ si´ wprowadziç dawne porzàdki. For-
mowanie oddzia∏ów powstaƒczych na prowincji by∏o jeszcze w zaczàtkach; by-
∏y one zbyt s∏abe, by mog∏y przeciwstawiaç si´ inwazji nieproszonych goÊci.
W dwóch wypadkach interweniowa∏em osobiÊcie.

W za∏atwieniu takich spraw w innych miejscowoÊciach pomaga∏ nam czasem
sam Twachtmann, nienawidzàcy jak i my, re˝imu cesarsko-pruskiego, który by
przecie˝ pozbawi∏ go stanowiska przewodniczàcego Rady Robotników i ˚o∏nie-
rzy w Poznaniu. Twachtmann zresztà nie by∏ nieprzekupny. Urzàdzi∏ si´ wygod-
nie ze swojà kochankà w apartamentach zamku Hohenzollernów, a z nami by∏
na ogó∏ w zgodzie, pod koniec zresztà z musu. Odegra∏ on w naszych poczyna-
niach niepoÊlednià rol´, wpierw jako naturalny nasz sprzymierzeniec, potem po-
dejrzliwy i krytyczny obserwator naszych poczynaƒ, a chwilami jako otwarty, za-
ci´ty wróg, odmawiajàcy Polakom prawa do samostanowienia i wolnoÊci.

Do czasu wielkiego wiecu ˝o∏nierskiego w poznaƒskim zoo w dniu 13 grud-
nia 1918 r., kiedy to wspólnie walczyliÊmy przeciwko powo∏aniu Centralnej
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Rady Robotników i ˚o∏nierzy dla ca∏ego Poznaƒskiego i próbom odebrania
w∏adzy poznaƒskiemu Wydzia∏owi Wykonawczemu Rri˚, Twachtmann oma-
wia∏ lojalnie z nami wszelkie zasadnicze sprawy przed wniesieniem ich na se-
sj´ Rady. Póêniej natomiast wiele jego posuni´ç wymierzonych by∏o przeciwko
polskiej Naczelnej Radzie Ludowej. W ogóle coraz wyraêniej schodzi∏ z plat-
formy socjalistycznej na pozycje nacjonalistyczne. Wówczas i my postanowili-
Êmy si´ wycofaç z tego dwulicowego aliansu. Kiedy w imieniu polskich cz∏on-
ków Rady ˚o∏nierzy zg∏osi∏em wystàpienie z Wydzia∏u Wykonawczego,
Twachtmann pogodzi∏ si´ z tym i oficjalnie na sesjach Rady zajmowa∏ si´ wy-
∏àcznie sprawami gospodarczymi, natomiast nie przestawa∏ komunikowaç si´
z niemieckim Volksratem28, z redaktorem „Posener Tageblatt” i z [Georgiem]
Cleinowem29.

O tych konwentyklach wiedzieliÊmy doskonale, ale fakt, który ujawni∏ nasz
nieoceniony delegat na stacj´ iskrowà w Cytadeli Stanis∏aw Jóêwiak, zdecydowa∏
o zaprzestaniu dalszej wspó∏pracy z Twachtmannem. Jóêwiak przechwyci∏ mia-
nowicie dwa telegramy, które mia∏y byç nadane podczas jego nieobecnoÊci na ad-
res Informationsbureau w Berlinie i tamtejszej RRi˚. Pierwszy telegram brzmia∏:

„Polacy w marszu na Poznaƒ. Wielkie niebezpieczeƒstwo. Czy mamy Pola-
kom oddaç miasto Poznaƒ dobrowolnie? Prosimy o natychmiastowà odpowiedê.
Podpisano Rada Robotników i ˚o∏nierzy w Poznaniu”.

Drugi, podobnej treÊci, nadano na adres Rady Robotników i ˚o∏nierzy w Ber-
linie. Obydwa telegramy dzi´ki Jóêwiakowi nie zosta∏y wys∏ane, a Twachtmann
tego samego dnia kategorycznie zaprzeczy∏, jakoby nada∏ albo podpisa∏ podob-
ne apele. Sprawa nie zosta∏a ostatecznie wyjaÊniona, w ka˝dym razie przyczy-
ni∏a si´ do zerwania wszelkiej wojskowej wspó∏pracy mi´dzy nami a Twacht-
mannem.

Krótko po wybuchu powstania, gdzieÊ oko∏o Nowego Roku 1919, August
Twachtmann zjawi∏ si´ u nas z proÊbà o pozwolenie wyjazdu do Hamburga. Nie
stawialiÊmy Niemcom ˝adnym przeszkód, gdy zamierzali opuÊciç teren by∏ego
zaboru pruskiego. Wielu urz´dników i oficerów, wyczuwajàc definitywnà kl´sk´
militaryzmu niemieckiego, wola∏o zawczasu wróciç do Rzeszy, zabierajàc rodzi-
n´, a cz´sto ca∏e urzàdzenie domowe. Wyje˝d˝ali bez przeszkód nawet naczelny
prezes regencji i prezydent policji paƒstwowej wraz z szefem wywiadu politycz-
nego oraz tak znienawidzeni dzia∏acze polityczni, jak Cleinow. Wyje˝d˝a∏y na-
wet notoryczne opryszki, które przyby∏y do Poznania z Niemiec, chcàc w zam´-
cie rewolucyjnym robiç brudne interesy. Nawet na skompromitowanych
wrogach nie braliÊmy odwetu po wybuchu powstania i upojeniu pierwszym
zwyci´stwem. Je˝eli by∏y podczas powstania gdzieniegdzie jakieÊ wykroczenia,
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brutalnoÊci i gwa∏ty, dzia∏o si´ to w goràczce boju, gdy ˝o∏nierz jeszcze nie zdà-
˝y∏ ostygnàç z podniecenia. W ka˝dym razie samosàd, samowola by∏y traktowa-
ne przez nas i chyba wszystkich dowódców jako przest´pstwa, a co najmniej ja-
ko jaskrawe naruszenie dyscypliny wojskowej.

Zdarzy∏o si´ jednak, ˝e jeden z za˝artych hakatystów, a zarazem cz∏onek Ra-
dy Robotników i ˚o∏nierzy, Blankertz, który kierowa∏ ogniem karabinów maszy-
nowych spod gmachu policji paƒstwowej na polski Bazar, gdzie zatrzymali si´
Paderewski i misja aliancka, 27 grudnia, zaraz po wzi´ciu szturmem tego gniaz-
da oporu, zachowa∏ si´ wyzywajàco wobec naszych ˝o∏nierzy i zosta∏ przez nich
zastrzelony – podobno podczas próby ucieczki.

Twachtmann, który prawie do ostatniej chwili wspó∏pracowa∏ z Blankertzem
i cz´sto ulega∏ jego sugestiom, przestraszy∏ si´ tym razem na serio. WstrzàÊni´ty
przybieg∏ do nas i w imi´ „d∏ugiej kole˝eƒskiej wspó∏pracy” zaapelowa∏, byÊmy
mu u∏atwili swobodny powrót do Hamburga. OÊwiadczy∏em mu, ˝e jest wolny
i nikt nie zamierza go zatrzymywaç ani aresztowaç, przeciwnie, uwa˝am
za wskazane, aby czym pr´dzej opuÊci∏ Poznaƒskie. Kiedy mu powiedzia∏em, ˝e
b´dzie mia∏ trudnoÊci ze Êrodkiem lokomocji, poniewa˝ pociàgi nie chodzà, a sa-
mochodu mu daç nie mog´, zaproponowa∏, ˝e skontaktuje si´ telefonicznie
z Berlinem lub Hamburgiem, z jakàkolwiek znanà mu w∏adzà republikaƒskà
Niemiec lub partià, i za˝àda przys∏ania samolotu.

– Dobrze – zgodzi∏em si´. – Ka˝emy wystawiç pilotowi niemieckiemu prze-
pustk´ i glejt bezpieczeƒstwa, o ile si´ do nas zwróci, b´dzie làdowa∏ na wskaza-
nym przez nas lotnisku i przeleci granic´ w umówionym punkcie.

Twachtmann skwapliwie przyjà∏ te warunki i tak zacz´∏a si´ jego tragedia.
Przys∏ano po niego samolot, którym polecia∏ do Hamburga, gdzie wpad∏ pro-
sto w r´ce niemieckich oficerów, którzy bynajmniej nie byli przychylni socjal-
demokratom. Natychmiast zosta∏ przez tamtejszà ˝andarmeri´ wojskowà
aresztowany i w kajdankach postawiony przed sàdem doraênym. Oskar˝ono
go o zbrodnie stanu, zaprzedanie Polakom Poznaƒskiego i zaraz potem roz-
strzelano.

Podobno zachowa∏ si´ dzielnie przed plutonem egzekucyjnym; zginà∏
z okrzykiem: „Niech ˝yjà demokratyczne Niemcy, niech ˝yje rewolucja!”.

MieliÊmy niebawem dok∏adne i wiarygodne relacje z tych wydarzeƒ. Na roz-
prawie doraênej pad∏o te˝ nazwisko Palucha i moje jako „g∏ównych sprawców
przewrotu poznaƒskiego”. Póêniej dowiedzieliÊmy si´, ˝e egzekucj´ Twacht-
manna spowodowali ci sami cz∏onkowie poznaƒskiej Naczelnej Rady Robotni-
ków i ˚o∏nierzy; pewien niemiecki oficer i paru by∏ych urz´dników, którzy za-
w∏adnàwszy doÊç prostolinijnym Twachtmannem, wygrywali go przeciwko
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polskim dzia∏aczom, by póêniej, gdy sprawa niemiecka na terenie Poznaƒskiego
zosta∏a przegrana, zwaliç win´ na niego.

Informacji o egzekucji Twachtmanna dostarczy∏ mi dawny kolega z niemiec-
kiej s∏u˝by wojskowej w dywizji stoczniowej w Kilonii, por. rez. Kurt Never, ku-
piec w cywilu, ten sam, który z chwilà opanowania dowództwa i koszar 3. dywi-
zji stoczniowej w Kilonii uciek∏, zabierajàc ze sobà klucze od szafy pancernej.
Never by∏ nacjonalistà i szowinistà, do ostatka wiernym swemu cesarzowi,
a w polityce wewn´trznej reakcjonistà.

Przyk∏adem niezwykle skomplikowanej sytuacji, w jakiej znaleêli si´ kierow-
nicy i przyszli dowódcy Powstania Wielkopolskiego, a tak˝e Twachtmann, by∏a
akcja tworzenia polskich si∏ zbrojnych na podstawie zarzàdzenia w∏adz pru-
skich, co mia∏o dla póêniejszego powstania kapitalne znaczenie. Za najpilniej-
sze, najwa˝niejsze zadanie uwa˝aliÊmy tworzenie polskiej si∏y zbrojnej. W kon-
spiracji, na oczach dwunastotysi´cznej za∏ogi niemieckiej, wydawa∏o si´ to
wprost niemo˝liwe. Przypadek przyszed∏ nam z pomocà.

Pewnego dnia nadszed∏ z Berlina do dowództwa V Korpusu rozkaz Minister-
stwa Obrony o tworzeniu oddzia∏ów Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa (Wacht
und Sicherheitsdienst) celem przeciwstawienia si´ ewentualnym rozruchom.
Oddzia∏y te mia∏y pilnowaç magazynów i obiektów wojskowych oraz zapewniç
∏ad i porzàdek; zaciàg mia∏ byç ochotniczy, ˝o∏d stosunkowo wysoki, ˝o∏nierze
skoszarowani, umundurowani, zaprowiantowani.
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Natychmiast zorientowaliÊmy si´, jaka to dla nas gratka. Po ca∏onocnych nara-
dach u∏o˝yliÊmy z Paluchem szczegó∏owy plan: ja za∏atwi´ spraw´ z Wydzia∏em
Wykonawczym RRi˚, Paluch uzgodni jà z dowódcà V Korpusu, gen. Schim-
melpfennigiem. Apel o ochotniczej s∏u˝bie wojskowej og∏osimy w gazetach i roz-
plakatujemy na ulicach.

W punkcie werbunkowym w bibliotece przy ulicy Rycerskiej30 przyjmowa∏ za-
pisy Jerzy Kubicki, póêniejszy pierwszy komendant zdobytego gmachu poznaƒ-
skiej policji. Drugi punkt werbunkowy by∏ na Piekarach.

Przy zaciàgu ochotników stosowaliÊmy pewien podst´p: przyjmowa∏o si´
skwapliwie Polaków z nazwiskiem o brzmieniu niemieckim, a pewnej liczbie
ochotników, dla zmylenia ewentualnej kontroli, nadawano fikcyjne nazwiska
niemieckie.

Sprawy potoczy∏y si´ nadspodziewanie g∏adko, ale og∏oszone odezwy i plaka-
ty nie spodoba∏y si´ Niemcom; zbyt wyraênie apelowa∏y wy∏àcznie do Polaków,
zbyt wyraênie przeziera∏a podszewka narodowo-patriotyczna. Twachtmann,
który zgodzi∏ si´ z góry na powo∏anie oddzia∏ów ochotniczych i rozplakatowa-
nie odezwy, nagle zobaczy∏ z przera˝eniem swój podpis pod odezwà o posmaku
narodowopolskim. Póênà nocà zjawi∏ si´ u mnie, zg∏aszajàc szereg pretensji i ˝a-
lów. Okaza∏o si´, ˝e przedtem rozmawia∏ z Cleinowem, który otworzy∏ mu oczy
na nasze podst´pne poczynania.

– Kolego – t∏umacz´ mu – kpisz czy o drog´ pytasz? Tak przecie˝ wspólnie
postanowiliÊmy. Ja zaapelowa∏em do Polaków, ty mia∏eÊ zaapelowaç do Niem-
ców. Przecie˝ pracujemy na zasadzie parytetu narodowoÊciowego.

– W∏aÊciwie to racja – odpar∏ z wahaniem Twachtmann. – To ten Cleinow
wcià˝ judzi. ZapiliÊmy spraw´ na zgod´, w czym dzielnie sekundowa∏ nam Mie-
czek Paluch.

Nasza odezwa zosta∏a wydana w dziesi´ç dni po „zamachu na ratusz”. Krót-
ki ten okres wystarczy∏ nam, by opanowaç poznaƒskà w∏adz´ ustawodawczà, ja-
kà by∏a Rada Robotników i ˚o∏nierzy, narzuciç polskà kontrol´ nad aparatem
V Korpusu niemieckiego, zdezorganizowaç niemieckà administracj´ i usunàç
szkodliwe dla nas instancje i urz´dy, a kontrolowaç takie w∏adze i urz´dy, jak po-
licja, ˝andarmeria wojskowa, kolejnictwo, poczta, radiostacja, a nawet cz´Êciowo
szkolnictwo.

W ciàgu tych kilku dni rozpocz´liÊmy na oczach wielu funkcjonariuszy,
urz´dników i kilkunastotysi´cznej za∏ogi oczekujàcej na demobilizacj´ formo-
wanie w∏asnych oddzia∏ów dla celów a˝ nadto przejrzystych. Intencje nasze, ja-
sne i zrozumia∏e dla ca∏ej ludnoÊci polskiej, zosta∏y tak˝e z ∏atwoÊcià rozszyfro-
wane przez niektórych niemieckich oficerów sztabu V Korpusu, oficerów
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i podoficerów 6. pu∏ku grenadierów i pu∏ku lotniczego z ¸awicy oraz takich nie-
mieckich dzia∏aczy jak Cleinow i redaktorów „Posener Tageblatt”. […]

W par´ dni póêniej nasi „m´˝owie zaufania” przynieÊli równoczeÊnie z kilku
formacji wojskowych Poznania identyczne ulotki w j´zyku niemieckim, które
w wielkich iloÊciach rozdawali jacyÊ ˝o∏nierze. Ulotka drukowana na przyzwo-
itym papierze, zaledwie w kilka tygodni po zawieszeniu broni, w nast´pstwie
przesz∏o czteroletniej wojny – to rzecz kosztowna w Niemczech ogo∏oconych
z surowców i si∏y roboczej. DowiedzieliÊmy si´, ˝e wysz∏a z drukarni hakaty-
styczno-szowinistycznego pisma „Posener Tageblatt”. Tekst tej ulotki przytoczy-
∏em w oryginale niemieckim w broszurze Powstanie Wielkopolskie. Oto on
w dos∏ownym przek∏adzie:

„Towarzysze, proletariusze w mundurze, bracia Niemcy i Polacy!
Co jednemu wolno – wolno i drugiemu. Zgodnie z naszym zamiarem, wsz´-

dzie wprowadzonym w ˝ycie, przy wyborach do Rad ˚o∏nierzy pomini´to
wszystkich oficerów i przestrzegano zasady, by towarzysze wybierani do Komi-
tetu Wykonawczego pochodzili ze sta∏ej tutejszej formacji wojskowej, nie zaÊ
z tak zwanej „dzikiej formacji”.

Niestety z pewnym opóênieniem zwracamy Wam uwag´ na nast´pujàce fak-
ty i okolicznoÊci, proszàc Was zarazem o pomoc w usuni´ciu wymienionych ni-
˝ej osób z Komitetu Wykonawczego Rady ˚o∏nierzy. Ci panowie winni byç wy-
kluczeni z Komitetu, nie ze wzgl´dów narodowoÊciowych, lecz z poczucia
i poszanowania prawa.

Cz∏onkowie Komitetu Wykonawczego Rady ˚o∏nierzy
Hulewicz i Paluch
1) nie pochodzà z ˝adnej tutejszej formacji wojskowej,
2) sà oficerami i jako tacy nigdy nie b´dà dbaç o dobro ludu,
3) sà urlopowani, nie z tutejszych, lecz z obcych formacji wojskowych,
4) pochodzà z tzw. dzikich oddzia∏ów i tylko wykorzystali nadarzajàcà si´ oka-

zj´, aby zostaç wybranymi na cz∏onków Komitetu Wykonawczego.
Ca∏a chytra sztuczka polega∏a na tym, ˝e zebrali grono dezerterów i urlopo-

wanych, którzy dorywczo uzbrojeni, otoczyli gmach ratusza i strzelaninà cz´-
Êciowo ostrymi, cz´Êciowo Êlepymi nabojami poparli i przeforsowali ich ˝àdanie.
Poszczególni niemieccy delegaci zostali wprowadzeni w b∏àd, a pozbawieni ja-
kiejkolwiek ochrony, ulegli naciskowi. Ten haniebny „wybór” wymienionych
osób, dokonany wbrew prawu, da∏ si´ nam niestety ju˝ wielokrotnie we znaki.
Dlatego zwracamy si´ do Was, polscy i niemieccy bracia, i prosimy, abyÊcie bez-
zw∏ocznie zaj´li si´ tà sprawà i na miejsce Palucha i Hulewicza wyznaczyli in-
nych towarzyszów polskiej narodowoÊci, pochodzàcych z tutejszych formacji
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wojskowych. Prosimy o podanie powy˝szego do wiadomoÊci m´˝om zaufania
wszystkich Wam znanych formacji. (–) Bloch”.

Podpis „Bloch” by∏ w pewnym sensie mistyfikacjà, chocia˝ nazwisko by∏o
prawdziwe. Wed∏ug norm niemieckich, a zw∏aszcza norm pruskich junkrów, po-
winien by∏ brzmieç „Major und Batallionsführer des Preussischen 6. Grenadier-
regiments von Bloch”. Ale pan major wola∏ uchodziç za szeregowego proletariu-
sza w mundurze.

Wiedzia∏ dobrze, ˝e nie pochodziliÊmy z formacji poznaƒskiej, ale wiedzia∏
te˝ i o tym, co skrz´tnie przemilcza∏, ˝e pochodzimy z Poznaƒskiego, ˝e jeste-
Êmy tu autochtonami z dziada pradziada i ˝e o sprawach politycznych Poznaƒ-
skiego mamy przyrodzone, chocia˝ niepisane w kodeksie pruskim prawo wspó∏-
decydowania, chyba wi´ksze ni˝ szeregowi pochodzàcy z Westfalii lub
podoficerowie z Meklemburgii, i wi´ksze ni˝ pan major, który udawa∏ demokra-
t´ i proletariusza. […]

Dwa powa˝ne ostrze˝enia: nieproszona wizyta oficerów lotników z ¸awicy
oraz rozrzucana w oddzia∏ach wojskowych ulotka, sk∏oni∏y nas do zmiany
mieszkania i podzia∏u naszego sztabu na dwie cz´Êci. Po krótkim wspólnym
urz´dowaniu na Zwierzynieckiej Paluch zainstalowa∏ si´ w Gubernatorstwie na-
przeciwko naszego pensjonatu, po przeciwleg∏ej stronie placu WolnoÊci. Zabra∏
z sobà Zakrzewskiego, dokooptowa∏ kilku innych oficerów, ja zaÊ sformowa∏em
sztab w hotelu Royal, zajmujàc ze swymi wspó∏pracownikami ca∏e pi´tro
nad biurem Naczelnej Rady Ludowej. Oba sztaby, Palucha i mój, by∏y odtàd pil-
nie strze˝one przez w∏asnà ochron´.

Zorganizowa∏em sobie regularnà kancelari´. WÊród pracowników chcia∏bym
wymieniç Antoniego Szymaƒskiego, swego m∏odszego brata Witolda31, Stefana
Czarneckiego32, braci Górskich, póêniejszych pu∏kowników [Tadeusza i Jerze-
go] Kwieciƒskich i Witolda Morawskiego. Pracowa∏y równie˝ dwie panie: Maria
Wyczyƒska, póêniejsza ˝ona ministra w rzàdzie Witosa dra Stefana Piechockie-
go, i moja ˝ona. Czarnecki prowadzi∏ personalia, bracia Górscy kartografi´,
Witold mia∏ zorganizowaç referat prasowy i zajmowaç si´ redagowaniem rozka-
zów, prowadziç dziennik dzia∏aƒ, og∏aszaç deklaracje i artyku∏y w prasie, ode-
zwy itd. Do tego jednak nie dosz∏o, bo zajà∏ si´ organizowaniem wspólnie z Ka-
zimierzem Jasnochem s∏u˝by ∏àcznoÊci.

W hotelu Royal, podobnie jak w pensjonacie panien Grabowskich, panowa∏
ogromny ruch: odwiedza∏o mnie wielu przyjezdnych wojskowych, peowiaków,
cywilnych dzia∏aczy z miast i miasteczek prowincjonalnych i w∏aÊcicieli folwar-
ków, którzy ofiarowywali pomoc w zaopatrywaniu Êwie˝o utworzonych formacji
wojskowych.
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Starajàc si´ ograniczyç nat∏ok spraw bie˝àcych, zajà∏em si´ przede wszystkim
stronà organizacyjnà czekajàcej nas walki zbrojnej, ujmujàc powstajàce samo-
rzutnie luêne oddzia∏y w karby organizacji wojskowej i tworzàc dru˝yny, pluto-
ny, kompanie, bataliony – a˝ do pu∏ków. Ustali∏em te˝ prowizoryczne etaty,
stworzy∏em kadry broni g∏ównych i pomocniczych oraz jednostki uzupe∏niajàce
(Komenda Uzupe∏nieƒ pokrywa∏a si´ z terenem powiatu). Poznaƒskie zosta∏o
podzielone na okr´gi wojskowe: Poznaƒ z zapleczem, okr´g po∏udniowy, okr´g
pó∏nocny i okr´g zachodni. Zaprowadzi∏em ewidencj´ iloÊciowà dla szeregow-
ców, imiennà dla kadry podoficerskiej i oficerskiej. Wiele elementów tej pracy or-
ganizacyjnej przetrwa∏o w niezmienionej formie, m.in. Komenda G∏ówna – za-
równo przez kilkunastodniowy okres dowodzenia kapitana (póêniej genera∏a)
Stanis∏awa Taczaka, ale i w czasie, kiedy dowodzi∏ powo∏any przez Naczelnà
Rad´ Ludowà gen. Dowbor-MuÊnicki. Prace te wykonywa∏em na przeró˝nych
szczeblach hierarchii wojskowej, poczàtkowo jako przez nikogo niemianowany
dowódca i kierownik sztabu, który sam sobie dobra∏em. Nie mia∏em nad sobà
˝adnego zwierzchnika, a przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej by∏em
uznawany w miar´, jak by∏em potrzebny. Formalna w∏adza nale˝a∏a najpierw
do przewodniczàcego polsko-niemieckiej Rady ˚o∏nierzy, której egzekutywa by-
∏a cz´sto pod znakiem zapytania i do której coraz rzadziej si´ odwo∏ywaliÊmy,
a póêniej (po 27 grudnia) opiera∏a si´ tylko na zaufaniu wspó∏pracowników i do-
brej woli ˝o∏nierza. Tylko z jednym powiernikiem dzieli∏em wszystkie wàtpliwo-
Êci, trudnoÊci, a przede wszystkim ca∏y ci´˝ar odpowiedzialnoÊci – z Mieczys∏a-
wem Paluchem. Tak samo i on we wszystkich wa˝nych sprawach zwraca∏ si´
do mnie. OmawialiÊmy wspólnie zasadnicze decyzje dotyczàce organizacji woj-
ska, planowanego powstania, polityki i taktyki w Komitecie Wykonawczym
RRi˚, naszych postulatów w NRL i ˝àdaƒ Centralnej Rady ˚o∏nierzy i Robotni-
ków, a tak˝e polityki wobec nacjonalistów niemieckich i zadaƒ, jakie nale˝a∏o
spe∏niç w Generalnym Gubernatorstwie. Ci´˝ar mojej pracy przesuwa∏ si´ coraz
bardziej na p∏aszczyzn´ organizacyjnà, Palucha – w kierunku praktycznej reali-
zacji naszych zamierzeƒ. Ze sztabu w hotelu Royal wysz∏a równie˝ inicjatywa
utworzenia pierwszego oddzia∏u wydzielonego, czyli pierwszej ekspedycji woj-
skowej z Poznania, dla za˝egnania kryzysu na pó∏nocnym froncie wraz z obsa-
dà personalnà, wyposa˝eniem w artyleri´ (Nie˝ychowski), szwadron kawalerii
(Jerzy Kubicki), w oddzia∏y ∏àcznoÊci i saperów. Dowódcà zosta∏ p∏k Grudziel-
ski. By∏ to pierwszy okres po obj´ciu Komendy G∏ównej przez gen. Dowbora-
-MuÊnickiego.

Paluch, wówczas bez zaj´cia, zosta∏ na mój wniosek i moje usilne starania
przydzielony do tej grupy i by∏ faktycznie ko∏em nap´dowym w dowództwie
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pp∏ka Grudzielskiego, formalnie jego szefem sztabu, faktycznie spiritus movens
akcji na pó∏nocnym froncie pod Szubinem. Wyniki mojej pracy organizacyjnej
referowa∏em po Nowym Roku 1919 p∏kowi [Julianowi] Stachiewiczowi, który
wraz z kapitanem [Kazimierzem] ¸apiƒskim zosta∏ na naszà proÊb´ przys∏any
z Warszawy, a nast´pnie przydzielony gen. Dowborowi-MuÊnickiemu. Wówczas
te˝ zosta∏em formalnie szefem oddzia∏u I organizacyjnego. Wkrótce dosta∏em
zwierzchnika w osobie mjra [Alfonsa] Wojtkiewicza33 z korpusu Dowbora.

Jednym z filarów sztabu by∏ Witold Morawski, który pe∏ni∏ funkcj´ oficera
operacyjnego i mia∏ za zadanie (w okresie przed powstaniem) przestudiowaç
i zaplanowaç rozmieszczenie naszych oddzia∏ów. Poza jednym pu∏kiem Waw-
rzyniaka w Ostrowie Wlkp. mieliÊmy tylko luêne oddzia∏y, przewa˝nie kompa-
nie piechoty, gdzieniegdzie bataliony.

W wielu miejscowoÊciach Poznaƒskiego by∏y tylko Stra˝e Ludowe, póêniej
przemianowane na Oddzia∏y Obrony Krajowej lub w∏àczone do oddzia∏ów re-
gularnego wojska. Morawski pracowa∏ u nas przed powstaniem dorywczo,
od chwili wybuchu powstania systematycznie a˝ do obj´cia Komendy G∏ównej
przez gen. Dowbora-MuÊnickiego.

Zanim uchwyciliÊmy wszystko w karby organizacyjne, z ka˝dego poszczegól-
nego oÊrodka przyje˝d˝a∏ dowódca do „centrali” lub wysy∏a∏ pe∏nomocnika-
-∏àcznika celem otrzymania instrukcji, zdania raportu o post´pie prac, zg∏osze-
nia proÊby o pomoc lub o interwencj´. Regularne odprawy odbywa∏y si´ dopiero
po 27 grudnia, przedtem bywa∏y zwo∏ywane dorywczo.
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Po zjeêdzie delegatów Rad ˚o∏nierzy V Korpusu doszliÊmy z Paluchem
do wniosku, ˝e nie b´dziemy przeszkadzaç Niemcom w wysi∏kach podtrzymy-
wania autorytetu Rady ˚o∏nierzy i centralnej RRi˚ bàdê w planach zastàpienia
jej innà. B´dziemy natomiast dà˝yç do sformowania, uzbrojenia i wyszkolenia
jak najwi´kszej liczby formacji wojskowych oraz do niedopuszczenia do ugodo-
wych decyzji NRL, która nie tylko nie chcia∏a „przecinaç nici wià˝àcych Po-
znaƒskie z rzàdem pruskim”, ale coraz cz´Êciej akcentowa∏a lojalnoÊç wobec
Berlina i apelowa∏a o spokojne i pos∏uszne aliantom czekanie na wyrok przysz∏e-
go traktatu pokojowego.

Sejm Dzielnicowy, zwo∏any na 3 grudnia do sali kina Apollo i wielkiej sali Ba-
zaru w centralnym punkcie Poznania, mia∏ reprezentowaç wszystkich Polaków
z Rzeszy niemieckiej, a wi´c nie tylko z Poznaƒskiego, lecz i z ca∏ego zaboru
pruskiego, z Prus Królewskich i Ksià˝´cych, ze Âlàska, a nawet z Westfalii,
z Saksonii i ¸u˝yc. Mia∏ przy akcentowaniu lojalnoÊci wobec w∏adz ogólnonie-
mieckich zamanifestowaç wobec aliantów wol´ narodu odzyskania niepodleg∏o-
Êci, jednak po ustaleniu granic przez kongres pokojowy, oraz wyznaczyç lub wy-
braç przedstawicieli ludu polskiego, którzy by wysun´li swoje postulaty wobec
w∏adz niemiecko-pruskich i wobec aliantów, wreszcie przejmowaç stopniowo
z ràk niemieckich urz´dy i instytucje. W sumie chodzi∏o o skompletowanie i za-
legalizowanie Naczelnej Rady Ludowej i jej Komisariatu jako nadrz´dnej, naj-
wy˝szej polskiej w∏adzy ludowej zaboru pruskiego.

Sejm Dzielnicowy zosta∏ zwo∏any za zgodà lokalnych w∏adz pruskich, po z∏o-
˝eniu przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przyrzeczenia ca∏kowitej lojal-
noÊci wobec nich i wobec centralnej w∏adzy paƒstwowej. Na sali obrad przeby-
wali obserwatorzy z ramienia w∏adz pruskich.

Tymczasem Sejm Dzielnicowy poszed∏ dalej, ni˝ si´ to Êni∏o g∏ównym organi-
zatorom: ks. Adamskiemu i Korfantemu. Ma∏o by∏o mowy o lojalnoÊci wobec
Prus i czekaniu na orzeczenia alianckie, jak tego ˝àda∏a odezwa Naczelnej Ra-
dy Ludowej, natomiast uroczyÊcie na ca∏y Êwiat og∏oszono wol´ Wielkopolski,
Âlàska i Pomorza przynale˝noÊci do zjednoczonej, niepodleg∏ej Polski, manife-
stujàc ju˝ teraz t´ przynale˝noÊç przez wys∏anie telegramów do Naczelnika Paƒ-
stwa i do Centralnego Komitetu Narodowego w Pary˝u.

Sejm Dzielnicowy ustali∏ zasadnicze kierunki polityki polskiej we wszystkich
nieomal dziedzinach ˝ycia publicznego, a my, wojskowi, wprowadzaliÊmy w ˝y-
cie uchwa∏´ zalecajàcà wst´powanie wyszkolonych ˝o∏nierzy na ochotnika
do S∏u˝by Stra˝y i Bezpieczeƒstwa. Na wniosek pewnej grupy delegatów zosta-
liÊmy wybrani na cz∏onków Naczelnej Rady Ludowej jako reprezentanci i dele-
gaci wojska polskiego. Nie podoba∏o si´ to Korfantemu, który ju˝ mia∏ dowody
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naszego parcia ku zbrojnemu rozstrzygni´ciu, a na tle ciàg∏ych deklaracji lojal-
noÊci popada∏ z nami w sta∏e konflikty. Zr´cznie przeprowadzi∏ przesuni´cie Pa-
lucha i mnie na zast´pców cz∏onków Naczelnej Rady Ludowej, co w pierwszej
chwili usz∏o naszej uwadze, ale póêniej utrudni∏o nam prac´.

Nasze postulaty o charakterze wojskowym, tak samo jak nasz udzia∏ w „rzà-
dzie autonomicznym” Poznaƒskiego, czym sta∏ si´ póêniej Komisariat Naczel-
nej Rady Ludowej, mia∏y charakter taktyczny, natomiast cytowane uchwa∏y mia-
∏y znaczenie zasadnicze, decydujàce o wojnie i pokoju, o losach Poznaƒskiego.

Ustalenie kierunków polityki polskiej okreÊli∏o na d∏ugie lata postaw´ spo∏ecz-
noÊci wielkopolskiej w zagadnieniach ogólnopolskich: politycznych, gospodar-
czych i socjalnych.

Uchwa∏y zasadnicze, domagajàce si´ niepodleg∏oÊci i deklarujàce ju˝ wtedy,
5 i 6 grudnia, przynale˝noÊç Poznaƒskiego do paƒstwa polskiego, zapad∏y jed-
nomyÊlnie. By∏a to chwila porywajàca, chwila szalonego entuzjazmu przy ca∏ko-
witej ÊwiadomoÊci jej powagi i pe∏nym poczuciu odpowiedzialnoÊci.

W∏adze zaborcze zosta∏y przyt∏oczone biegiem wypadków. Agresorzy, oku-
panci, uzurpatorzy zepchni´ci zostali do roli defensywnej. Jasne by∏o dla ka˝de-
go, kto umia∏ patrzeç i s∏uchaç, ˝e ani inicjowanie wieców ludowych przez 
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Berlin, ani goràczkowe formowanie Volksratów, ani nasy∏anie Heimatschutzu
i Grenzschutzu, ani podrywanie demobilizujàcych si´ ˝o∏nierzy niemieckich
do prowokacyjnych wystàpieƒ nic ju˝ nie pomo˝e: Poznaƒskie i – jak sàdziliÊmy
– ca∏y zabór pruski sà dla Niemiec bezpowrotnie stracone.

Do tego wniosku doszed∏ rozsàdny podsekretarz stanu w pruskim Minister-
stwie Spraw Wewn´trznych Helmut von Gerlach34. Wys∏any do Poznania w roli
obserwatora z zadaniem ustalenia recepty na ratowanie Poznaƒskiego dla Nie-
miec, orzek∏ po powrocie do Berlina: „Tak udekorowanego flagami narodowymi
miasta jak Poznaƒ w dniach Sejmu Dzielnicowego w ˝yciu moim nie widzia-
∏em. Nie ma si´ co ∏udziç: Poznaƒskie jest dla nas bezpowrotnie stracone”. Opo-
wiada∏ mi o tym w r. 1923 nasz konsul generalny w Berlinie dr Karol Rose. Ko-
misariat NRL, wbrew Êmia∏ym deklaracjom Sejmu Dzielnicowego, uprawia∏
nadal polityk´ ugodowà wobec Berlina, chcàc niepodleg∏oÊç uzyskaç legalnie
z wyroku traktatu pokojowego. W najlepszym razie szanta˝owa∏ Berlin odmowà
dostaw ˝yta i kartofli, je˝eli Niemcy b´dà nadal nasy∏aç do Poznaƒskiego He-
imatschutz i Grenzschutz.

Mimo ˝e deklaracje Sejmu Dzielnicowego przekreÊli∏y wszelkie wiernopod-
daƒcze oÊwiadczenia Komisariatu, trwa∏ on nadal przy swej polityce. Ró˝ni∏a
nas z Komisariatem NRL tak˝e sprawa stosunku Poznaƒskiego i jego w∏adz
do centralnego rzàdu polskiego w Warszawie. Sejm Dzielnicowy uchwali∏
wprawdzie uroczystà deklaracj´ przynale˝noÊci do zjednoczonego paƒstwa 
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polskiego, ale na plenum sejmu oraz zaraz po jego zakoƒczeniu wysuni´to sze-
reg zastrze˝eƒ. Nie podoba∏ si´ socjalistyczny rzàd [J´drzeja] Moraczewskiego35,
nie podoba∏ si´ Naczelnik Paƒstwa. ˚àdano decydujàcego udzia∏u w rzàdzie dla
Poznaƒskiego, uprzywilejowanej pozycji ca∏ej dzielnicy w paƒstwie, a nawet au-
tonomii gospodarczej, kulturalnej i wojskowej.

Do kryzysu zaufania mi´dzy nami, wojskowymi, a Komisariatem NRL dosz∏o
na tle przysi´gi, którà mia∏y sk∏adaç utworzone przez nas oddzia∏y. Komisariat
w osobach ks. pra∏ata Adamskiego i Korfantego ustali∏ formu∏´ przysi´gi, która
by∏a odmienna od tej, jakà ˝o∏nierz polski sk∏ada∏ w by∏ym zaborze rosyjskim
i austriackim. Tam przysi´gano Narodowi Polskiemu, tu kazano ˝o∏nierzowi
przysi´gaç Komisariatowi NRL, instytucji dla prostego ˝o∏nierza w gruncie rze-
czy niezrozumia∏ej i raczej anonimowej. Ostro zaprotestowa∏em przeciwko te-
mu na zebraniu zwo∏anym w Bazarze, któremu przewodniczy∏ ks. pra∏at Adam-
ski. Jak zawsze próbowano w takich wypadkach st∏umiç opozycj´ za pomocà
sztuczek formalno-regulaminowych; przerwano mi i nie dopuszczono wi´cej
do g∏osu. Nie mia∏em nawet czasu porozumieç si´ z kimkolwiek. Wówczas na-
szkicowa∏em na kartce krótkà interpelacj´ pod adresem Komisariatu NRL: „˚o∏-
nierz wielkopolski czuje si´ organicznà cz´Êcià armii polskiej; chce sk∏adaç takà
przysi´g´, jakà sk∏ada armia polska. Czy Komisariat chce, aby by∏y dwie armie
polskie? A mo˝e dwa polskie paƒstwa? Dlaczego majà byç dwie odmienne przy-
si´gi?”
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Przeszed∏em przez ca∏à sal´ a˝ do trybuny i donoÊnym g∏osem powiedzia∏em,
sk∏adajàc swà interpelacj´:

– Ksi´˝e przewodniczàcy, prosz´ w imieniu ˝o∏nierzy o jasnà odpowiedê
w sprawie przysi´gi.

Ksiàdz pra∏at przeczyta∏ kartk´ i zamiast jasnej odpowiedzi wyg∏osi∏ d∏ugà,
zawi∏à oracj´, w której przebija∏a wyraêna intencja jakiejÊ oddzielnej, autono-
micznej wielkopolskiej paƒstwowoÊci. Bo tam, w Warszawie, „wszystko jest
p∏ynne, nieskrystalizowane, nieustabilizowane”.

To by∏ punkt kulminacyjny przesilenia. Zrozumia∏ Komisariat, ˝e nie sprowa-
dzi nas do swego mianownika. Ch´ç pozbycia si´ nas by∏a póêniej g∏ównym po-
wodem decyzji mianowania kapitana Taczaka naczelnym wodzem, za którego
kandydaturà przemawia∏ chyba najwi´cej fakt, ˝e jego rodzony brat by∏ pra∏atem
kapitu∏y gnieênieƒskiej.

WÊród tych, co przejrzeli zakusy niektórych cz∏onków Naczelnej Rady Ludo-
wej, narasta∏a coraz silniejsza opozycja. W samym Poznaniu nale˝a∏ do oponen-
tów Bernard Chrzanowski oraz wielu m∏odych spod znaku dawnych kó∏ek TTZ
i grup narodowych „Zet”. Na ich czo∏o wysunà∏ si´ mój brat Jerzy, artysta plastyk
i poeta, g∏ównie dzi´ki swemu temperamentowi politycznemu, ale tak˝e i dlate-
go, ˝e posiada∏ w∏asny organ prasowy „Zdrój”.

W ci´tych artyku∏ach krytykowa∏ niektóre posuni´cia Komisariatu NRL i jego
ugodowà polityk´ wzgl´dem rzàdu niemieckiego. Najostrzej pot´pia∏ „Zdrój”
propagowany przez Komisariat separatyzm poznaƒski, odcinanie si´ od „czer-
wonych galicjoków z Kongresówy”, od w∏adz paƒstwowych warszawskich – dla-
tego ˝e nie by∏y narodowodemokratyczne; od wojska – dlatego ˝e by∏o w nim
za du˝o legionistów; od Naczelnika Paƒstwa – dlatego ˝e nie by∏ nim ani [Adolf]
Bniƒski36, ani [Wojciech] Tràmpczyƒski; od rzàdu – dlatego ˝e jego premierem
by∏ Moraczewski, a nie Korfanty lub Seyda.

Na Sejmie Dzielnicowym – mimo imponujàco jednolitej postawy ca∏ego spo-
∏eczeƒstwa w sprawach narodowych i paƒstwowych – niektóre uchwa∏y dotyczà-
ce wytycznych dla polskiej polityki wewn´trznej nie zapad∏y jednomyÊlnie z tych
w∏aÊnie powodów. Opozycja, którà na Sejmie Dzielnicowym kierowa∏ Jerzy Hu-
lewicz, musia∏a jednak ograniczaç si´ wy∏àcznie do problemów wewn´trznych:
zwalczania separatyzmu i frondy wobec Warszawy. Sprawy przygotowaƒ woj-
skowych na nasze ˝àdanie na plenum sejmu nie poruszano, a w komisjach oma-
wiano jà bardzo ogl´dnie.

My, wojskowi, na ogó∏ nie byliÊmy zainteresowani tymi naradami; braliÊmy
w nich udzia∏ jako obserwatorzy, ale cz´sto nawet nie zabieraliÊmy g∏osu. Je˝eli
mieliÊmy jakiÊ mocny argument albo wa˝ny postulat, np. przeciw nasy∏aniu Grenz-
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schutzu, kontaktowaliÊmy si´ z Korfantym albo z drem Boles∏awem Marchlew-
skim. Obaj byli dobrymi mówcami i potrafili nasze sugestie nale˝ycie wykorzystaç.

ByliÊmy przeciwni paktowaniu z Niemcami, a w ka˝dym razie nie za cen´ ja-
kichkolwiek naszych ust´pstw, przede wszystkim nie wojskowej natury. Nie
chcieliÊmy ˝adnej ugody po 27 grudnia, chyba pod warunkiem, ˝e Niemcy do-
browolnie opuszczà Poznaƒskie.

Pozycja nasza by∏a coraz silniejsza. Kiedy pruskie Ministerstwo Obrony
w Berlinie zorientowa∏o si´ wreszcie, ˝e komenda V Korpusu opanowana jest
przez polskich wojskowych, i pod p∏aszczykiem Rady ˚o∏nierzy odebra∏a do-
wództwu Korpusu najistotniejsze kompetencje, przestaliÊmy si´ interesowaç
V Korpusem. Tym samym równie˝ autorytet Rady Robotników i ˚o∏nierzy ma-
la∏, a póêniej zanika∏ raptownie. CzekaliÊmy tylko okazji, by si´ „obraziç”
i z trzaskiem opuÊciç Rad´ ˚o∏nierzy, która spe∏ni∏a ju˝ swojà rol´; w∏adza cy-
wilno-gospodarcza, administracja przechodzi∏y stopniowo w r´ce polskie; nieba-
wem ujmiemy we w∏asne r´ce ca∏à w∏adz´ wojskowà.

RewolucjoniÊci niemieccy w Poznaniu okazali si´ zwyk∏ymi imperialistami,
a co najmniej ich sprzymierzeƒcami lub zwyk∏ymi kondotierami.

Pewnego wieczoru odczyta∏em na posiedzeniu RRi˚ dobrze przygotowanà
deklaracj´, zg∏aszajàc rezygnacj´ obecnych na sali polskich cz∏onków RRi˚
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z dalszego uczestnictwa w obradach. Powody by∏y doÊç skomplikowane: chodzi-
∏o o zakulisowe knowania i „nielojalnoÊci” Twachtmanna oraz jednego z cz∏on-
ków Rady Robotników i ˚o∏nierzy, Jardiniera. Paluch umyÊlnie nie przyszed∏
na to zebranie. Niby o niczym nie wiedzàc, zjawi∏ si´ dopiero na nast´pnym
i „da∏ si´ uprosiç”, by nie opuszczaç Rady ˚o∏nierzy. O to w∏aÊnie nam chodzi-
∏o; pozosta∏ nadal obserwatorem. Zale˝a∏o nam na tym, by nie braç na siebie
˝adnych kr´pujàcych nas zobowiàzaƒ, a takie zobowiàzania by∏y kilkakrotnie
sk∏adane przez Rad´ ˚o∏nierzy – i to za poÊrednictwem i za zgodà Naczelnej
Rady Ludowej. Zerwanie k∏opotliwych wi´zów z Radà ˚o∏nierzy pozwoli∏o
nam wzmóc naszà robot´.

Przygotowania nie by∏y ukoƒczone, gdy dnia 27 grudnia sprowokowani
przez 6. pu∏k grenadierów, który kilka dni przedtem wróci∏ w pe∏nym sk∏adzie
z frontu, musieliÊmy podjàç walk´ samorzutnie, narzuconà nam co najmniej
o dwa tygodnie za wczeÊnie.

Pierwszy bój – jak ju˝ by∏a o tym mowa – rozgorza∏ doko∏a placu WolnoÊci.
W wyniku walk, prowadzonych pierwszego wieczoru, w nocy i nazajutrz,
tj. 28 grudnia, opanowaliÊmy, i to bez wielkich strat, ca∏e miasto z wyjàtkiem
kilku obiektów. Zaj´liÊmy nawet Cytadel´ i wi´kszà cz´Êç koszar saperów. Szó-
sty pu∏k grenadierów stawia∏ twardy i skuteczny opór. Koszar grenadierów nie
zdobyto szturmem, bo NRL wymog∏a przejÊciowe zawieszenie broni i odtran-
sportowanie grenadierów z bronià r´cznà, bez karabinów maszynowych,
pod polskà wojskowà eskortà.

Dnia 3 stycznia 1919 r., równo miesiàc po Sejmie Dzielnicowym, Naczelna
Rada Ludowa, przynaglona przez nas, powstaƒców, og∏asza przej´cie w∏adzy.

Dnia 6 stycznia 1919 r. z∏amano po krótkiej walce opór niemieckich lotników
okopanych na ¸awicy. Akcjà ze strony polskiej dowodzi∏ por. [Andrzej] Kopa, ale
„bohaterem ¸awicy” sta∏ si´ por. Kazimierz Nie˝ychowski, nasz ofiarny, zapo-
biegliwy organizator pierwszej artylerii. Pod ¸awicà wspiera∏ natarcie por. Kopy
i jednà z pierwszych celnych salw spowodowa∏ kapitulacj´ niemieckiej za∏ogi.
Pociski artylerii pad∏y na kasyno oficerskie, gdzie w∏aÊnie byli zgromadzeni ofi-
cerowie niemieccy. Stàd to piorunujàce wra˝enie i natychmiastowy rezultat.

Przyspieszenie wybuchu powstania o kilkanaÊcie dni bynajmniej nie Êwiadczy
o jego przypadkowoÊci, bo sprowokowanie walk przez 6. pu∏k grenadierów pru-
skich w dniu 27 grudnia 1918 r. nie zasta∏o nas nieprzygotowanych. Przygotowa-
nie by∏o dobre, chocia˝ nieukoƒczone. LiczyliÊmy si´ z terminem 15 stycz-
nia 1919 r; brak tych 20 dni utrudni∏ nam zadanie, ale nie oznacza∏ katastrofy.

Spróbujmy na zakoƒczenie podsumowaç w punktach wyniki prac przygoto-
wawczych i samego powstania.
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1. Opanowanie kluczowych w∏adz i urz´dów: naczelnej regencji prowincji
poznaƒskiej, policji, ˝andarmerii, kolei, poczty, telekomunikacyjnej stacji iskro-
wej w Cytadeli, przej´cie cz´Êciowej kontroli nad Bankiem Rzeszy. Opanowanie
w∏adz i urz´dów komunalnych, poczàwszy od prezydenta miasta Poznania,
a skoƒczywszy na szko∏ach podstawowych i szkolnictwie Êrednim, w których
przywrócono, gdzie to by∏o mo˝liwe i gdzie starczy∏o polskich nauczycieli, j´zyk
polski jako wyk∏adowy.

2. Likwidacja antypolskich urz´dów, w∏adz i prasy niemieckiej. Przydanie kie-
rownikom niemieckim, których ze wzgl´dów gospodarczych nie mo˝na by∏o
usunàç, polskich kontrolerów i „opiekunów”.

3. Stworzenie ogólnego kierownictwa nad analogicznà, jak w Poznaniu, akcjà
na prowincji. Opanowanie na prowincji, a co najmniej kontrolowanie wszyst-
kich urz´dów powiatowych i komunalnych.

4. Tworzenie si∏y zbrojnej w Poznaniu i na prowincji, wsz´dzie gdziekolwiek
to by∏o mo˝liwe.

5. Opanowanie magazynów wojskowych lub stworzenie takich warunków, 
˝e zaw∏adni´cie nimi z chwilà rozpocz´cia akcji zbrojnej by∏o u∏atwione i praw-
dopodobne.

6. Przeciwdzia∏anie akcji odwetowej niemieckiej i zorganizowanie s∏u˝by in-
formacyjnej o dzia∏aniu i zamiarach wroga.

Organizatorami aparatu administracji cywilnej, spo∏ecznej i gospodarczej by∏y
Rady Ludowe, ujawnione 3 grudnia 1919 r. na pierwszym Sejmie Dzielnicowym.
Natomiast RRi˚ przez swoich delegatów i dzia∏aczy legalizowa∏y posuni´cia i za-
rzàdzenia NRL oraz stwarza∏y jej warunki bezpiecznego dzia∏ania. W ten sposób
praktycznie ca∏a w∏adza i administracja Poznaƒskiego (miasta i prowincji) albo
przesz∏a w r´ce polskie, albo by∏a co najmniej przez nià poÊrednio kontrolowana.
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Polacy wojskowi, wyszkoleni w armii niemieckiej, którzy 13 listopada 1918 r.
przy poparciu zbrojnej demonstracji POW i skautów si∏à wtargn´li do urz´dujà-
cej w ratuszu poznaƒskim niemieckiej Rady Robotników i ˚o∏nierzy, spe∏nili
w niej rol´ konia trojaƒskiego: zdezorganizowali ca∏y aparat niemieckiej admi-
nistracji paƒstwowej, z∏amali koÊciec si∏y bojowej niemieckiego garnizonu Po-
znania i Poznaƒskiego i powo∏ali pod broƒ oddzia∏y ochotnicze – S∏u˝by Stra˝y
i Bezpieczeƒstwa – przysz∏ych powstaƒców w Poznaniu. Ta jednostka w sile nie-
kompletnych jeszcze trzech batalionów o pe∏nych etatach, dobrze uzbrojona,
znakomicie wyposa˝ona, Êwietnie wyszkolona, ideowo zgrana – zdecydowa∏a
o b∏yskawicznym opanowaniu Poznania. Jej entuzjastyczny patriotyzm i zwyci´-
stwo w opanowaniu twierdzy rzutowa∏y na entuzjazm i powodzenie na prowin-
cji w ca∏ym Poznaƒskiem.

Pokpiwali sobie z nas, Poznaƒczyków, i S∏owacki, i Norwid, a Kazimierz Bro-
dziƒski nazwa∏ Wielkopolsk´ Beocjà. Po nim z∏oÊliwie i bezkrytycznie powta-
rzano to porównanie, ˝e to niby jej obywatele o niczym innym nie myÊlà, jak tyl-
ko o jedzeniu, piciu, przyodziewku, o sprawach materialnych: gospodarce,
bogaceniu si´, ˝e nie majà zmys∏u dla wartoÊci kulturalnych, nie wykazujà am-
bicji w dziedzinie poezji, literatury, sztuki.

Po r. 1918/1919 mamy prawo odrzuciç te krzywdzàce epitety, a je˝eli ju˝
chcemy stwarzaç analogi´, porównujàc poszczególne dzielnice Polski z kraina-
mi starej Grecji – to Wielkopolska jest raczej Spartà: twarda, nieust´pliwa, pa-
triotyczna, zdolna do ofiar, do walki na Êmierç i ˝ycie, równie ofiarna jak War-
szawa, tylko roztropniejsza. Determinacja po∏àczona z rozwagà da∏a nam
zwyci´stwo.
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PRZYPISY

1 Prezentowany tekst jest fragmentem publikowanych wspomnieƒ Bohdana Hulewicza Wielkie

wczoraj w ma∏ym kr´gu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968.
2 Bohdan Hulewicz (1888–1968), pu∏kownik WP, literat. Dzia∏acz nielegalnych organizacji

m∏odzie˝owych (TTZ, PDS, „Zet”), wspólnie z braçmi zorganizowa∏ spó∏k´ wydawniczà

„Ostoja” oraz czasopismo „Zdrój”. Nale˝a∏ do Êrodowiska literacko-artystycznego ekspresjo-

nistów, publikujàc wiersze i szkice. W 1917 r. pe∏niàc s∏u˝b´ w niemieckim wojsku okupacyj-

nym w Warszawie, nawiàza∏ kontakt z POW. W XI 1918 r. zdezerterowa∏ i powróci∏ do Po-

znania, gdzie wspólnie z M. Paluchem zorganizowa∏ Tajny Sztab Wojskowy. Po zamachu

na ratusz wiceprzewodniczàcy Wydzia∏u Wykonawczego Rady ˚o∏nierzy V Korpusu Armii

w Poznaniu. Wstàpi∏ do utworzonego Dowództwa G∏ównego powstania (28 XII 1918 r.). Szef

sztabu 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, póêniej dowódca 64. pu∏ku piechoty i 26. dywi-

zji piechoty. Attaché wojskowym w Madrycie i Waszyngtonie. W II 1941 r. aresztowany przez

Niemców; przebywa∏ w obozach. W VIII 1948 r. powróci∏ do Polski i do 1954 r. pracowa∏

w Gdaƒsku. Tam zmar∏, spoczywa w Graboszczowie k. WrzeÊni. ˚onaty z Jadwigà Karwat,

mia∏ córk´ Mari´ Gra˝yn´. Autor wielu rozpraw o tematyce wojskowej oraz publikacji wspo-

mnieniowych Powstanie Wielkopolskie (ZamoÊç 1920) i Wielkie wczoraj w ma∏ym kr´gu

(Warszawa 1968).
3 Hulewicz przyby∏ do Poznania z Kilonii 10 XI 1918 r.
4 W∏adys∏aw Hedinger (1886–1931), ekonomista, bardzo aktywny w m∏odzie˝owym ruchu nie-

podleg∏oÊciowym (TTZ, „Zet”), bliski wspó∏pracownik Bohdana Hulewicza.
5 Bernard Chrzanowski (1861–1944), adwokat, prezes „Soko∏a” w Niemczech, cz∏onek Ligi Na-

rodowej, pose∏ do parlamentu niemieckiego, dzia∏acz oÊwiatowy.
6 Roman Leitgeber (1891–1954), ekonomista i wydawca, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, cz∏onek

Ligi Narodowej.
7 Boles∏aw Marchlewski (1884–1922), prawnik i dziennikarz, cz∏onek TTZ, „Zet”, Ligi Naro-

dowej. Zastrzelony w redakcji „Kuriera Poznaƒskiego”.
8 Antoni Stychel (1859–1935), ksiàdz, proboszcz fary poznaƒskiej, pose∏ na sejm pruski, Sejm

Ustawodawczy i wicemarsza∏ek Senatu RP.
9 Zofia Sokolnicka (1878–1928), nauczycielka, emisariuszka Komisariatu NRL, pos∏anka

na Sejm RP.
10 Wojciech Korfanty (1873–1939), pose∏ do parlamentu Rzeszy i na Sejm RP, komisarz NRL,

przywódca Polskiego Stronnictwa ChrzeÊcijaƒsko-Demokratycznego. Zorganizowa∏ III po-

wstanie Êlàskie i stanà∏ jako dyktator na jego czele. Represjonowany za dzia∏alnoÊç antysana-

cyjnà.
11 Roman Dmowski (1864–1939), pisarz, polityk, ideolog, przywódca polskiego obozu narodowego.
12 August Twachtmann, socjalista niemiecki, przewodniczàcy Rady Robotników i ˚o∏nierzy

w Poznaniu.
13 Nein, verboten (niem.) – nie mo˝na, zabronione.
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14 W∏adys∏aw Wawrzyniak (1890–1940), pu∏kownik WP, dowódca frontu pó∏nocnego podczas 

Powstania Wielkopolskiego.
15 Ludwik Bociaƒski (1892–1970), pu∏kownik WP, organizator powstania w Pleszewie, wojewo-

da wileƒski i poznaƒski.
16 Zbigniew Gorzeƒski-Ostróg (1869–1926), ziemianin, organizator powstania w powiecie jaro-

ciƒskim, dowódca frontu po∏udniowego.
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nek POWZP. Podczas walk pod Szubinem zosta∏ ci´˝ko ranny i dosta∏ si´ do niewoli niemiec-
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31 Witold Hulewicz (1895–1941), oficer ∏àcznoÊci, poeta i dziennikarz radiowy, kapitan WP (brat

Bohdana).
32 Stefan Czarnecki (1893–?), ziemianin, szef Wydzia∏u Personalnego Dowództwa G∏ównego,

zast´pca dowódcy 16. pu∏ku u∏anów, major WP.
33 Alfons Wojtkiewicz (1885–1940), pu∏kownik WP, kwatermistrz sztabu Dowództwa G∏ównego

Wojsk Wielkopolskich, dowódca 7. Pu∏ku Strzelców Wielkopolskich.
34 Helmut von Gerlach (1866–1935), polityk socjaldemokracji niemieckiej, publicysta.
35 J´drzej Moraczewski (1870–1944), in˝ynier, socjalista, premier rzàdu polskiego.
36 Adolf Bniƒski (1884–1942), wojewoda poznaƒski, senator RP, delegat rzàdu emigracyjnego

na ziemie zachodnie wcielone do III Rzeszy
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G
dy tylko dowiedzia∏em si´, ˝e w Zast´pczej Generalnej Komendzie
V Korpusu w Poznaniu znajdujà si´ akta organizacji armii Neuformation
der Armee (Mobil I)3, jak: piechoty, kawalerii, artylerii, saperów, lotników

i technicznych wojsk, które mia∏y byç wys∏ane do Ministerstwa Wojny w Berli-
nie, w tym samym dniu poszed∏em powiadomiç o tym dra [Stanis∏awa] Krzy-
˝ankiewicza. Doktor Krzy˝ankiewicz radzi∏ mi skomunikowaç si´ z naczelni-
kiem ruchu powstaƒczego w Poznaniu Julianem Langem, dziÊ pu∏kownikiem
rezerwy, aby wydostaç wszelkimi si∏ami powy˝sze akta, zanim opuszczà Po-
znaƒ. Lange poleci∏ mi skomunikowaç si´ z Teodorem Bobowskim, Edmundem
Niemojewskim, by∏ym marynarzem pruskim, i [Józefem] Pyszczyƒskim, którzy
tak˝e dzia∏ali w ruchu powstaƒczym.

Dnia 17 grudnia 1918 r. akta mia∏y byç wys∏ane do Ministerstwa Wojny w Ber-
linie. Poniewa˝ czas nagli∏, spotkaliÊmy si´ dla dokonania napadu w stra˝nicy ru-
chu powstaƒczego4 w Poznaniu przy ulicy Chwaliszewo, gdzie po krótkim omó-
wieniu sprawy wyruszyliÊmy w sk∏adzie: Teodor Bobowski, Edmund
Niemojewski, Pyszczyƒski i ja do Generalnej Komendy V Korpusu. Pan p∏k Lan-
ge dla zabezpieczenia akcji doda∏ Micha∏a Bàczkowskiego, obecnie komendanta
Policji Paƒstwowej w Poznaniu, który mia∏ nas ochraniaç. WejÊcie do gmachu u∏a-
twi∏ nam klucz powierzony mi w dniu 14 grudnia 1918 r. przez Kandulskiego.

Akcja 
w General-
-Kommando1
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WiedzieliÊmy tak˝e, ˝e has∏o wydane przez majora Viereggo, który by∏ szefem te-
go oddzia∏u, brzmia∏o nast´pujàco: „Stukaç dwukrotnie do drzwi i wymieniç na-
zwisko majora Viereggo”. Te s∏owa wypowiedzia∏ Bobowski, na co otworzono
drzwi. Pierwszy wszed∏ Edmund Niemojewski z brauningiem w r´ku, zawo∏a∏
do stra˝y: „r´ce do góry!” i zdo∏a∏ pi´ciu wartowników odprowadziç do pokoju
mieszkalnego stra˝y5, majàc ich na oku, aby ˝aden nie odwa˝y∏ si´ przeciwstawiç.

Józef Pyszczyƒski trzyma∏ stra˝ na korytarzu, aby nikt do ubikacji, gdzie znaj-
dowali si´ Bobowski i ja, nie mia∏ dost´pu. Najpierw przerwano przewody tele-
foniczne. Razem z Bobowskim przemocà otworzyliÊmy zamkni´te szafy i spokoj-
nie wybraliÊmy ˝àdane akta. ZapakowaliÊmy je w p∏aszcze wojskowe, razem

164 W∏adys∏aw Górny

Budynek Generalnej Komendy V Korpusu Armii przy ul. Solnej...



165Akcja w General-Kommando

wa˝y∏y 80 kg. Spakowane akta wynieÊliÊmy obaj z Bobowskim i z pomocà Pysz-
czyƒskiego przenieÊlismy je przed bram´, gdzie na ulicy czeka∏a na nas stra˝
z Bàczkowskim na czele. Pyszczyƒski pobieg∏ na gór´ i zawiadomi∏ o skoƒczonej
akcji Niemojewskiego, którego poproszono o pomoc przy niesieniu akt. Podczas
ca∏ej akcji Niemojewski trzyma∏ stra˝ pod bronià w Generalnej Komendzie. Oko-
∏o godziny 1 w nocy okr´˝nà drogà dostarczyliÊmy akta do mieszkania dra Krzy-
˝ankiewicza na ulic´ Ogrodowà 11. Z∏o˝ylismy zdobycz w salonie i dr Krzy˝an-
kiewicz przyrzek∏ wys∏aç je tej samej nocy przez zaufanà osob´ do Ministerstwa
Wojny w Warszawie.

...zniszczony w lutym 1945 r., pocztówki z pocz. XX w.



PRZYPISY

1 APP, Zarzàd Okr´gowy ZboWiD, sygn. 379. OÊwiadczenie W∏adys∏awa Górnego z∏o˝one

przed sàdem 8 XI 1927 r.
2 W∏adys∏aw Górny, cz∏onek „Soko∏a” i POWZP.
3 Mowa o aktach przechowywanych w oddziale mobilizacyjnym dowództwa V Korpusu Armii

w nieistniejàcym ju˝ budynku przy ul. Solnej.
4 Chodzi o pomieszczenie dy˝urne chwaliszewskiej Stra˝y Ludowej.
5 Autor ma na myÊli pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku wartowników.
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O
Rzeczypospolitej Kórnickiej zawsze myÊl´ ze wzruszeniem i rozrzew-
nieniem, gdy˝ by∏a ona symbolem goràcego patriotyzmu Wielkopolski,
jej wyrobienia politycznego i talentu organizacyjnego. Daremnie szu-

ka∏byÊ jej na mapach historycznych lub w podr´cznikach politycznych i prawni-
czych. Za ma∏a by∏a i za krótki jej ˝ywot, by zajmowa∏y si´ nià powa˝ne umys∏y
statystów. Lecz ˝e chlubnie spe∏nia∏a swój obowiàzek narodowy i ˝adnà nie ob-
cià˝y∏a si´ zbrodnià, warto jej poÊwi´ciç s∏ów kilka.

Gdy 9 listopada 1918 r. wybuch∏a rewolucja niemiecka i zacz´∏y si´ tworzyç
Rady Robotnicze i ˚o∏nierskie, gdy uda∏o si´ wejÊç Polakom do Rady Robotni-
czej i ˚o∏nierskiej w Poznaniu i zagwarantowaç sobie tym dostatecznie wp∏ywy
we w∏adzach kierowniczych Wielkopolski, zrodzi∏o si´ zrozumienie, ˝e jest to
najpraktyczniejsza forma ewolucyjnego wyzwolenia si´ by∏ego zaboru pruskie-
go spod jarzma niewoli. Zrozumia∏ to Sylwester Gawrych3, gdy w porozumieniu
z innymi dzia∏aczami kórnickimi zwo∏a∏ na wieczór 11 listopada 1918 r. obywa-
telstwo kórnickie celem utworzenia Rady Robotniczej4.

Powo∏ana w dniu tym do ˝ycia Rada Robotnicza z Gawrychem jako prezesem
na czele od samego poczàtku mia∏a dwie jasne koncepcje: narodowà i prawno-
-politycznà. By∏a ona organizacjà czysto polskà, koncentrujàcà dzia∏ania
na przygotowaniu wyswobodzenia si´ z niewoli pruskiej. Wychodzi∏a z koncep-
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cji ustrojowych sowieckich, w takiej przynajmniej formie, jak je w Kórniku ro-
zumiano. Twórcy jej wychodzili z za∏o˝enia, ˝e podstawà organizacji spo∏eczeƒ-
stwa jest lokalny sowiet5 suwerenny z Radà Robotniczà jako rzàdzàcym organem
i ˝e dopiero przez dobrowolne z∏àczenie si´ takich sowietów-organizmów po-
wstaje paƒstwo jako zwiàzek republik sowieckich. Wydawa∏o si´, ˝e z chwilà wy-
buchu rewolucji listopadowej Rzesza niemiecka przekszta∏ci∏a si´ w zwiàzek ta-
kich sowietów. Nale˝a∏o wi´c sowiety te wsz´dzie tworzyç, a ˝e na razie nie
mo˝na by∏o z praktycznych wzgl´dów wy∏amywaç si´ jeszcze z Rzeszy, nale˝a-
∏o przystàpiç do zwiàzków sowietów Rzeszy niemieckiej.

T́  zasadniczà koncepcj´ utrzymywa∏a Rzeczpospolita Kórnicka z ˝elaznà
konsekwencjà przez ca∏y czas swego trwania. Tote˝ jeszcze w nocy z 11 na 12 li-
stopada 1918 r. wys∏ano telegramy do Poznania i Berlina, zawiadamiajàce o po-
wstaniu Rady Robotniczej w Kórniku i przy∏àczeniu si´ jej do Zwiàzku Rad Ro-
botniczych i ˚o∏nierskich Rzeszy Niemieckiej. W nast´pnych dniach
rozszerzono dzia∏alnoÊç Rady Robotniczej – po utworzeniu i po∏àczeniu z kór-
nickà Rady Robotniczej w Bninie – na ca∏y obwód komisariatu kórnickiego oraz
przej´to w∏adz´ administracyjnà i samorzàdowà, pozostawiajàc wprawdzie do-
tychczasowych urz´dników niemieckich z przydaniem im tylko kontrolerów Po-
laków, którzy jednak faktycznie kierowali aparatem administracyjnym. To lojal-
ne ustosunkowanie si´ do nowych w∏adz rewolucyjnych w Poznaniu i Berlinie
nie tylko zapewni∏o Rzeczypospolitej Kórnickiej spokój z tej strony, ale wyda∏o
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i realne owoce, gdy˝ ju˝ na trzeci dzieƒ otrzymaliÊmy z Poznania 100 karabinów
wraz z amunicjà. [...]

Charakterystycznym dla Rzeczypospolitej Kórnickiej by∏o istnienie obok Ra-
dy Robotniczej osobnej Rady ˚o∏nierskiej i Rady W∏oÊciaƒskiej. Nie mia∏y one
wprawdzie równorz´dnych z nià atrybutów w∏adzy, lecz by∏y reprezentacjà
dwóch powa˝nych czynników, nie reprezentowanych w Radzie Robotniczej, 
tj. w rzàdzie – elementu ˝o∏nierskiego i rolniczego. Rada Robotnicza z tymi or-
ganizacjami musia∏a si´ liczyç i w tym te˝ celu, tj. w celu hamowania ewentual-
nych zbyt radykalnych i jednostronnych spo∏ecznych i politycznych zakusów
Rady Robotniczej, zosta∏y one powo∏ane.

Szczególne znaczenie mia∏a w tym wzgl´dzie Rada ˚o∏nierska, utworzo-
na jeszcze tego samego wieczoru, 11 listopada 1918 r.; mia∏a ona odegraç rol´ po-
dobnà do roli Reichswehry w Trzeciej Rzeszy. Z jednej strony by∏a ona si∏à zbroj-
nà Rzeczypospolitej Kórnickiej pod tà formà ukrytà, z drugiej strony, zrzeszajàc
w sobie bojowe, a przy tym bardzo patriotyczne elementy, jak miecz Damoklesa
wisia∏a nad Radà Robotniczà. [...] Rada ˚o∏nierska by∏a w rzeczywistoÊci orga-
nizacjà drobnych oddzia∏ów wojskowych, rozsianych po miasteczkach i wsiach,
sk∏adajàcych si´ z Polaków – by∏ych ˝o∏nierzy pruskich. W sk∏ad Rady wchodzi-
li dowódcy tych oddzia∏ów, a na jej czele sta∏ prezes jako szef administracyjny, jak
gdyby minister spraw wojskowych, oraz komendant jako naczelny wódz. Tym
ostatnim by∏ do 29 grudnia 1918 r. zast´pca oficera armii niemieckiej Trawiƒski6.

˚o∏nierza polskiego, który powróci∏ z rozprz´gajàcej si´ armii niemieckiej,
mniej interesowa∏y has∏a rewolucji socjalnej, dla niego w pierwszym rz´dzie od-
grywa∏a rol´ kwestia walki o oswobodzenie Polski. Je˝eli przy tym uwzgl´dnimy,
˝e Rada ˚o∏nierska przekszta∏ci∏a si´ wkrótce w p∏atnà armi´ zawodowà, ˝e pie-
niàdze na jej utrzymanie dawa∏ przewa˝nie plenipotent dóbr kórnickich oraz
subwencjonowa∏o jà ziemiaƒstwo i w ogóle posiadajàce sfery, zrozumiemy, ˝e
by∏a ona powa˝nym elementem ∏adu, zapewniajàcym spokój i bezpieczeƒstwo
wobec pewnego radykalizmu spo∏ecznego Rady Robotniczej.

Podobny charakter, choç bez mo˝noÊci bezpoÊredniego, „ustawowego”
wp∏ywu, mia∏a Rada W∏oÊciaƒska. Powo∏ana do ˝ycia 13 listopada 1918 r.
przez organizatorów Rzeczypospolitej Kórnickiej, by∏a ona reprezentacjà pol-
skiego elementu rolniczego na jej terenie. Dwojaki mia∏a spe∏niaç cel: z jednej
strony, organizujàc element ch∏opski, przy wspó∏udziale zresztà ziemian,
w rzeczy samej wi´cej konserwatywny, mia∏a i ona s∏u˝yç do szachowania
ewentualnych zbyt radykalnych spo∏ecznie posuni´ç Rady Robotniczej; z dru-
giej zaÊ strony przeznaczonà by∏a do przygotowywania mas w∏oÊciaƒskich
do udzia∏u w oswobodzeniu ojczyzny. Na jej czele stanà∏ d∏ugoletni, cieszàcy
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si´ wielkim zaufaniem u w∏oÊcian, prezes Kó∏ka Rolniczego w Kórniku 
dr Zygmunt Celichowski7. [...]

Tak zorganizowana Rzeczpospolita Kórnicka musia∏a staç si´ wkrótce solà
w oku powiatowej Rady Robotniczej i ˚o∏nierskiej w Âremie, w której elementy
niemieckie, po chwilowym os∏upieniu, zacz´∏y podnosiç znowu g∏ow´. ˚àdano
rozwiàzania Rady ˚o∏nierskiej w Kórniku, motywujàc to tym, ˝e Rady ˚o∏nier-
skie dopuszczalne sà tylko w garnizonach. Gdy jednak na wspólnym posiedze-
niu w Âremie przedstawiciele Rady Kórnickiej odpowiedzieli zapowiedzià zbroj-
nego oporu, powo∏ujàc si´ na swe prawa suwerennej robotniczo-˝o∏nierskiej
republiki, w drodze kompromisu ustalono kontyngent wojska w Kórniku na naj-
wy˝ej 80 ch∏opa, przy czym jednak Niemcy zobowiàzali si´ kontyngent ten op∏a-
caç z centrali w Berlinie. Do wykonania tej umowy nie dosz∏o. Polacy w Kórni-
ku przygotowali wprawdzie ograniczenie kontyngentu p∏atnego ˝o∏nierza,
pozostawiajàc jednak reszt´ pod bronià jako niep∏atnych ˝o∏nierzy, podlegajà-
cych nadal dyspozycji Rady ˚o∏nierskiej. Zanim zaÊ przysz∏y pieniàdze z Berli-
na, wybuch∏o tymczasem powstanie w Poznaniu i Rada ze Âremu nie zdo∏a∏a ju˝
skontrolowaç, czy umow´ Êremskà w Kórniku wykonano.

Niebezpieczeƒstwo zbrojnego zatargu z Niemcami zosta∏o wi´c przez t´
umow´ tylko odroczone. W po∏owie grudnia 1918 r. zawarli w Ârodzie upe∏no-
mocnieni delegaci Rady Robotniczej w Kórniku przymierze zaczepno-odporne
z Rzeczàpospolità Âredzkà, b´dàcà w podobnym po∏o˝eniu, na której czele sta∏
ks. proboszcz Meissner8. Mocà tej umowy obydwa sowiety zobowiàza∏y si´ w ra-
zie zbrojnego zatargu z Niemcami do wzajemnego wspierania si´, w razie zaÊ
niemo˝noÊci utrzymania si´, do wspólnego odwrotu ku granicom Kongresówki.

Wybuch powstania 27 grudnia 1918 r. zwróci∏ si∏y zbrojne obu republik w innà
stron´ – na odsiecz Poznania. W chwili wybuchu powstania, 27 grudnia 1918 r.,
mi´dzy 4 a 5 po po∏udniu, zarówno prezes Rady Robotniczej Gawrych, jak i pre-
zes Rady ˚o∏nierskiej przebywali w Poznaniu. Gdy pad∏y pierwsze strza∏y, Gaw-
rych zaalarmowa∏ natychmiast oddzia∏y kórnickie, a nast´pnie po wspólnym po-
rozumieniu si´ prezes Rady ˚o∏nierskiej nakaza∏ telefonicznie niezw∏oczne ich
wyruszenie do Poznania.

Dzi´ki uprzednio ju˝ przygotowanym planom w b∏yskawicznym tempie Êcià-
gni´to oddzia∏y z miasta Kórnika i okolicznych wsi i na zarekwirowanych wo-
zach mi´dzy 7 a 8 wieczorem wyruszono do Poznania. Na skutek zarzàdzenia
adwokata Maciaszka, któremu Rada Ludowa powierzy∏a dowództwo si∏ zbroj-
nych w Poznaniu i któremu prezes kórnickiej Rady ˚o∏nierskiej podporzàdko-
wa∏ swe oddzia∏y, zosta∏y one skierowane do Bazaru. W Krzesinach wyjecha∏ im
naprzeciw prezes Rady ˚o∏nierskiej, który objà∏ kierownictwo ogólne nad niemi
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i od ˚egrza poprowadzi∏ w szyku bojowym do Bazaru, gdzie stawi∏y si´ oko∏o
godziny 10 wieczorem w sile przesz∏o 100 ludzi. (Oddzia∏y z Bnina przyby∏y do-
piero 29 grudnia rano). Odtàd przez ca∏y czas stanowi∏y one sta∏à za∏og´ Baza-
ru i obj´∏y stra˝ bezpieczeƒstwa nad przebywajàcym w Bazarze Ignacym Pada-
rewskim. Maciaszek rzuci∏ niezw∏ocznie mniejsze oddzia∏y na pomoc
walczàcym poznaƒskim oddzia∏om ku g∏ównym punktom oporu Niemców,
m.in. w kierunku zamku, g∏ównà zaÊ si∏´ w liczbie 50 bagnetów skierowa∏
na dworzec g∏ówny. Tutaj oddzia∏y kórnickie rozbroi∏y przeje˝d˝ajàcy z Gniezna
pu∏k piechoty niemieckiej, przy czym w r´ce kórniczan wpad∏o 37 kulomiotów
i ca∏a kasa pu∏kowa w sumie oko∏o 180 tysi´cy marek niemieckich, i trzyma∏y
dworzec g∏ówny a˝ do przybycia kompanii Êredzkiej na drugi dzieƒ rano9.

Dnia 28 grudnia do po∏udnia oddzia∏y kórnickie, wzmocnione przez oddzia∏
powstaƒców poznaƒskich, obsadzi∏y i zabezpieczy∏y na rozkaz Maciaszka defi-
nitywnie poczt´ oraz arsena∏ i bra∏y udzia∏ w drobnych walkach mi´dzy Starym
Rynkiem a Wielkimi Garbarami, których celem by∏o oczyszczenie tej dzielnicy
z Niemców. Spe∏niwszy swe zadanie, 29 grudnia po po∏udniu oddzia∏y kórnic-
kie, ˝egnane przez Paderewskiego i Maciaszka, wróci∏y do Kórnika. W dowód
uznania Maciaszek przyzna∏ kompanii kórnickiej dziewi´ç ze zdobytych 37 ka-
rabinów maszynowych.

Wybuch powstania zmieni∏ sytuacj´ politycznà. Z dniem 27 grudnia 1918 r.
Wielkopolska wy∏ama∏a si´ spod suwerennoÊci Rzeszy niemieckiej i sta∏a si´ cz´-
Êcià Rzeczypospolitej Polskiej.

Republika Kórnicka dokona∏a tego w formie uroczystego aktu w dniu 1 stycz-
nia 1919 r. Po powrocie 29 grudnia z Poznania kompania kórnicka wspó∏dzia∏a-
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∏a najpierw w nocy z 30 na 31 grudnia w oswobodzeniu stolicy powiatowej Âre-
mu. Po za∏atwieniu si´ z tà jednostkà administracji pruskiej zwo∏a∏a Rada Ro-
botnicza w Kórniku na dzieƒ 1 stycznia 1919 r. w po∏udnie obywatelstwo na ry-
nek przed ratusz. Po wyg∏oszeniu odpowiednich przemówieƒ, przy dêwi´kach
hymnu narodowego wciàgni´to na ratusz kórnicki sztandar bia∏o-amarantowy
na znak, ˝e Rzeczpospolita Kórnicka wystàpi∏a ze zwiàzku sowietów niemiec-
kich i sta∏a si´ odtàd nierozerwalnà, integralnà cz´Êcià niepodleg∏ej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przelewajàc na nià ju˝ bez zastrze˝eƒ wszystkie swe prawa su-
werenne.

Ju˝ przedtem – natychmiast po powrocie z Poznania – Rada ˚o∏nierska od-
kry∏a swe w∏aÊciwe oblicze i z rady przekszta∏ci∏a si´ w jednostk´ bojowà, wyst´-
pujàcà odtàd pod nazwà kompanii kórnickiej. Pociàgn´∏o to za sobà pewne
zmiany organizacyjne. Dotychczasowy komendant Rady przeszed∏ z dniem
29 grudnia na stanowisko dowódcy kompanii do Âremu, stanowisko prezesa po-
∏àczono z dotychczasowymi funkcjami komendanta i przekszta∏cono je w stano-
wisko dowódcy kompanii, na które powo∏ano jednog∏oÊnie dotychczasowego
prezesa; dotychczasowy sekretariat Rady ˚o∏nierskiej sta∏ si´ kancelarià kompa-
nijnà, na której czele jako sier˝ant sztabowy stanà∏ Stanis∏aw Pohl10. Cz∏onko-
wie Rady ˚o∏nierskiej obj´li stanowiska dowódców plutonów i sekcji.

Jeszcze w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 r. tak zorganizowana kompania kór-
nicka, na mocy umowy ze Stefanem Chos∏owskim11 i Szczepkowskim12, organi-
zatorami polskich si∏ zbrojnych i polskiej administracji powiatu Êremskiego, we-
sz∏a w sk∏ad tworzàcego si´ batalionu Êremskiego, poddajàc si´ jego dowództwu.
Rada Robotnicza zaÊ rozwiàza∏a si´, a w jej miejsce powo∏ano Rad´ Ludowà 
jako organ Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu.
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W
domu rodzinnym wpajano nam nie tylko polskie s∏owo, ale i histori´.
O Polsce najwi´cej opowiada∏ nam, szeÊciu braciom i jedynej siostrze,
nasz kochany, nigdy nie zapomniany dziadek, uczestnik powstania.

S∏uchaliÊmy jego opowiadaƒ o maltretowaniu Polaków na placu Wilhelmow-
skim (dzisiaj plac WolnoÊci), kiedy to wojsko pruskie t∏uk∏o szablami pojmanych
powstaƒców na Êmierç, o wojnie francuskiej, o jeƒcach francuskich, którzy
umieszczeni zostali w fortach Grolmana, Kernwerku i baszcie znajdujàcej si´
tu˝ obok dzisiejszej ulicy Libelta2. Tam˝e mój dziadek, jako ch∏opak, donosi∏ im
do lochów jarzyny i chleb. Twierdzi∏, ˝e z tamtych lochów nie wypuszczono ˝ad-
nego jeƒca. Wszyscy uwi´zieni pogin´li. […]

By∏ ju˝ rok 1917. Pewnego wieczoru, wracajàc do domu, zasta∏em ca∏à rodzi-
n´ dziwnie zafrasowanà. Od razu zmiarkowa∏em, ˝e musia∏o si´ wydarzyç coÊ
nieprzyjemnego. Najbardziej martwi∏em si´ o starszych braci, znajdujàcych si´
na froncie francuskim. Ale na szcz´Êcie im si´ nic nie sta∏o, przynajmniej wten-
czas. Nareszcie powiedzieli mi, ˝e otrzyma∏em wezwanie do wojska. Mia∏em
zg∏osiç si´ nast´pnego dnia do komisji poborowej przy ulicy Bukowskiej (obec-
nie Âwierczewskiego). Wobec takiego stanu rzeczy nie mog∏em po˝egnaç si´
z kolegami klubowymi ani pójÊç do drukarni „Dziennika Poznaƒskiego” po na-
le˝noÊç. Gdy zjawi∏em si´ przed komisjà poborowà, otrzyma∏em przydzia∏
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do Tren-Kolonne, znajdujàcej si´ przy ulicy Grunwaldzkiej3. Na miejscu, na te-
renie koszar, znajdowa∏o si´ ju˝ wielu powo∏anych do wojska moich rówieÊni-
ków, ale równie˝ i du˝a liczba m´˝czyzn starszych. Stwierdzi∏em, ˝e byli to
przewa˝nie synowie gospodarzy, gospodarze i rolnicy. Przydzielony zosta∏em
do III szwadronu 7. Beritt, czyli oddzia∏u jazdy konnej. Ju˝ nast´pnego dnia
ubrano nas w mundury: w buty z bardzo d∏ugimi cholewami i spodnie brycze-
sy. Przy przeglàdzie umundurowania nasz wachmistrz r´kà przys∏oni∏ oczy i wy-
krzyknà∏: „Psiakrew! Gdzie jest ten ch∏op, gdy˝ buty i spodnie widz´, ale gdzie
podzia∏ si´ on sam?” – to ze wzgl´du na mój ma∏y wzrost – mierzy∏em 1,60 m.

W mojej izbie by∏o tylko dwóch Polaków: WiÊniewski – w moim wieku oraz
ju˝ starszy gospodarz – Kucharski. Podoficera mieliÊmy pó∏-Francuza z Alzacji.
W ogóle w naszym oddziale by∏o bardzo du˝o, z tamtych stron, niby to Niem-
ców-Francuzów. [...]

Gdy po przebytej grypie otrzyma∏em kilkudniowy urlop, tzw. Genesungsur-
laub4, odwiedzi∏em mego brata Mariana u szóstaków (w 6. pu∏ku grenadierów).
Jako wojskowy ∏atwo uzyska∏em zezwolenie na widzenie si´ z bratem, mimo ˝e
jeszcze by∏ rekrutem przed przysi´gà. Pocieszy∏em go, ˝e wojna d∏ugo nie po-
trwa, gdy˝ front francuski si´ za∏amuje, opowiadajà o tym ranni ˝o∏nierze, znaj-
dujàcy si´ w Genesungsschwadron5, obok nas. Ale wa˝niejsze by∏o to, ˝e wojsko
dezerteruje z frontu, i to w coraz liczniejszych grupach. ˚andarmeria polna nie
dawa∏a ju˝ sobie rady. Nie otrzymujàc od d∏u˝szego czasu listu od brata Franka
z frontu, natychmiast po powrocie z koszar napisa∏em do niego pocztówk´ polo-
wà. A trzeba wiedzieç, ˝e stwierdzono ju˝, i˝ korespondencja pomi´dzy jednost-
kami wojskowymi by∏a sprawniejsza ani˝eli mi´dzy frontem a domem.

GdzieÊ po dziesi´ciu dniach wezwano mnie s∏u˝bowo do biura szefa. Po za-
meldowaniu si´ rotmistrz podszed∏ do mnie i rzek∏: „Niestety, musz´ wam
oznajmiç, ˝e wasz brat Franciszek dokona∏ najwi´kszego wyczynu, jakiego
mo˝e dokonaç ˝o∏nierz niemiecki”. Od tego momentu dalszych jego bredni
nie s∏ysza∏em. Wiem tylko, ˝e szef wyprowadzi∏ mnie do swego biura. CoÊ
przemawia∏ o urlopie, a nast´pnie wr´czy∏ mi mojà w∏asnà pocztówk´, napisa-
nà do brata, na której odciÊni´ta by∏a piecz´ç Auf dem Felde der Ehre gefallen
(„Umar∏ na polu chwa∏y”). Co za ironia. W pokoju kamraci mnie pocieszali,
a podoficer poprowadzi∏ mnie do swojej buksy6. Tam na miejscu wskaza∏
na Guetkego i powiedzia∏: „Widzisz, on pó∏ roku temu straci∏ swego ojca. Ta-
ka ju˝ jest wojna”. Nie wytrzyma∏em i odpowiedzia∏em: „Przecie˝ to za waszà
ojczyzn´ zginà∏ jego ojciec, ale mój brat?” Nie dokoƒczy∏em. Tymczasem pod-
oficer rzek∏: „Ach, ˝ebyÊ ty wiedzia∏, co to za nasza ojczyzna”. Podszed∏em
do Guetkego, gdy˝ natychmiast uprzytomni∏em sobie, ˝e to sà pó∏-Francuzi.
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Przeprosi∏em go. A on… poklepa∏ mnie i powiedzia∏: „Przekl´ta wojna. Dla
nas wszystkich”.

Po pewnym czasie w koszarach nastàpi∏y du˝e zmiany. Przyszed∏ inny podofi-
cer o nazwisku Wiske oraz prawie po∏owa nowych ludzi. WÊród powracajàcych
z frontu znalaz∏ si´ Schwalbe. Otrzyma∏ postrza∏ i znajdowa∏ si´ teraz po szpi-
talnym wyleczeniu w naszym Genesungsschwadron. Opowiada∏ mi niestworzo-
ne rzeczy. Na przyk∏ad, ˝e zachodzà bardzo cz´sto wypadki wybicia w∏asnych
oficerów przez zbuntowanych ˝o∏nierzy. ˚e za frontem dzia∏ajà bandy dezerte-
rów, które ˝yjà z prowiantów poleg∏ych, i dlatego zwà ich hienami. Przechowu-
jà si´ w du˝ych grobowcach na francuskich cmentarzach, a nocà wychodzà
na ˝er. ˚andarmeria, która kiedyÊ nawet w pojedynk´ wychodzi∏a na odcinek po-
zafrontowy, za jego pobytu musia∏a chodziç wzmocniona do kilku, a nawet kil-
kunastu osób. Powiedzia∏, ˝e to ju˝ koniec. Nic ju˝ nie uratuje Wielkich Nie-
miec.

Pewnego dnia, gdy wypad∏em na miasto, spostrzeg∏em wi´ksze grupki
przed wystawkà wiadomoÊci drukarni „Concordia”, gdzie drukowa∏ si´ hakaty-
styczny dziennik „Posener Tageblatt” (by∏o to przy ulicy Zwierzynieckiej). By∏a
tam zamieszczona bardzo krótka, ale za to wypisana wielkimi literami, wiado-
moÊç o ustàpieniu cesarza niemieckiego Wilhelma II. Przed wywieszkà zebra∏y
si´ ju˝ t∏umy. Jakie to ró˝ne komentarze mo˝na by∏o us∏yszeç z ust Niemców!
A Polacy nic nie mówili, tylko uÊmiechem wyra˝ali swojà wielkà radoÊç. Teraz
szybko p´dzi∏em do domu podzieliç si´ tà wiadomoÊcià. Ale ju˝ po drodze, spo-
tykajàc oboj´tnie jakà polskà twarz, powiadamia∏em o tym. Równie˝ i w domu
nie tylko rodzinie, ale wszystkim lokatorom i sàsiadom, opowiada∏em o przeczy-
tanej informacji i przedstawia∏em „ró˝owe” plany na przysz∏oÊç. Nast´pnie po-
p´dzi∏em do brata, do szóstaków7. Ale nie zasta∏em go na miejscu, by∏ na çwicze-
niach, a zatem powiedzia∏em to kilku ˝o∏nierzom Polakom. Potem lecia∏em
znów do swoich koszar. WiadomoÊç ta tutaj jeszcze nie dotar∏a. I nagle sta∏em
si´ bardzo popularny. Wszyscy mnie okrà˝yli: Polacy, Niemcy, podoficerowie
i sier˝anci. Cz´Êciowo nie dowierzali albo kiwali smutnie g∏owami. Tymczasem
podczas wieczornego apelu nasz szef potwierdzi∏ mojà wiadomoÊç. Naprawd´
powsta∏a konsternacja wÊród niemieckich ˝o∏nierzy. Szef uspokaja∏ ich, zaapelo-
wa∏ o dalszà bezwzgl´dnà dyscyplin´ i nakaza∏ rozejÊç si´. Kolejne dni p∏yn´∏y
spokojnie, chocia˝ s∏u˝ba wojskowa dziwne przybiera∏a kszta∏ty. Podoficerowie
przestali nas zupe∏nie szykanowaç, mniej nas gonili.

Nagle pewnego dnia podczas wieczornego apelu z naszego szeregu wyskoczy∏
osobnik z bagnetem w r´ce, dopad∏ do szefa i mocnym ciosem ugodzi∏ go w pierÊ.
Zanim podoficerowie si´ zorientowali, osobnik ten zdà˝y∏ uciec za stajni´. 
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Og∏oszono alarm, nam nakazano staç na bacznoÊç. Wkrótce przyjecha∏a karetka
z lekarzem. Zjawi∏ si´ równie˝ rotmistrz z kilkoma oficerami i przejà∏ komend´.
Lekarz udzieli∏ mu informacji co do stanu rannego. Nast´pnie rotmistrz przystà-
pi∏ do naszego oddzia∏u, który stale sta∏ na bacznoÊç, i przemówi∏: „To, co tu si´
przed chwilà wydarzy∏o, jest jednà wielkà pod∏oÊcià i nikczemnoÊcià. Takie coÊ
nigdy w wojsku niemieckim nie mia∏o miejsca. Teraz nie mog´ podjàç ˝adnych
innych kroków do czasu powiadomienia zainteresowanych w∏adz. Wydaj´ rozkaz
udania si´ do swoich kwater, których nie wolno opuszczaç ani na chwil´. Podofi-
cerowie równie˝ nie opuszczà kwater i odpowiedzialni sà za spokój i przestrzega-
nie tego zarzàdzenia”.

Po godzinie wszed∏ podoficer s∏u˝by i nakaza∏ wszystkim wyjÊç na korytarz
do apelu. Apel przeprowadzi∏ nowy wachmistrz, który og∏osi∏ nast´pujàce roz-
kazy: 1. Wstrzymane sà na czas nieograniczony wszelkie urlopy; 2. Istnieje ca∏-
kowity zakaz opuszczania terenu koszar; 3. G∏ówne odwachy pe∏niç b´dzie tyl-
ko specjalny oddzia∏ wojskowy szóstaków. Poza tym przywraca si´ normalny tok
s∏u˝by. Nast´pnie poda∏ wszystkim do wiadomoÊci, ˝e stan naszego szefa jest
bardzo powa˝ny i ˝e zamachowiec zosta∏ uj´ty i oddany w r´ce prokuratora.

Po po∏udniu niespodziewanie na nasz teren çwiczebny, uje˝d˝alni´, wjecha∏y
trzy platformy zape∏nione marynarzami. Ze wszystkich stron i zakamarków wy-
padli nasi kamraci, krzyczàc „hura!”. Powsta∏ szalony zgie∏k. My naturalnie rów-
nie˝ natychmiast poschodziliÊmy i p´dem za naszymi, którzy ju˝ opuszczali
stajni´, biegliÊmy na boisko. Ca∏y plac zape∏ni∏ si´ ˝o∏nierzami. Natomiast nie
stawi∏ si´ ani jeden oficer. Póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e nasz major, kapitanowie
i niektórzy oficerowie natychmiast po wjeêdzie delegatów marynarskich, w oto-
czeniu ˝o∏nierzy ró˝nych formacji opuÊcili nasze koszary.

Marynarze rozdawali ulotki, przemawiali. Ja tymczasem, wspólnie z Wi-
Êniewskim i innymi Polakami, pobieg∏em do Schreibstube8, do kamrata Tade-
usza Krupskiego. Gdy do niego wpadliÊmy, pakowa∏ w∏aÊnie swoje manatki i po-
wiedzia∏: „Wiaruchna! Koniec wojny, przynajmniej dla nas, nie ma co tu
sterczeç. Ca∏e nasze dowództwo zwia∏o, a oni tam wybierajà tzw. rad´ ˝o∏nierskà
– Soldatenrat – diabli wiedzà, co z tego wyniknie. Ja wam radz´, idêcie do do-
mu. Na razie, na razie nam nic nie grozi, a wy – zamiejscowi – nie b´dziecie
przecie˝ mieç skrupu∏ów jechaç bez Urlopscheinu9 pociàgiem do domu”. Wzià-
∏em WiÊniewskiego na bok i powiedzia∏em: „Chodê ze mnà do mego domu,
a nast´pnego dnia odprowadz´ ci´ na dworzec!” On si´ na to zgodzi∏. W koce
powk∏adaliÊmy nasze skromne drobnostki, a przede wszystkim pozosta∏oÊci
chleba – komiÊniaka. WyszliÊmy, powiedziawszy do podoficera: „Do widzenia”.
A on: „Niech si´ wam powodzi”.
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Dla pewnoÊci nie ruszyliÊmy do g∏ównej bramy, lecz skierowaliÊmy si´ do tyl-
nej – bocznej, przy której znajdowa∏ si´ dawniej zawsze tylko jeden posterunek.
Na posterunku sta∏ znany nam Niemiec, który o niczym nie wiedzia∏. Powie-
dzieliÊmy mu, ˝e zostaliÊmy zwolnieni. On nie reagowa∏, pomóg∏ nam otworzyç
bram´ i ˝yczy∏ powodzenia. Ciàgn´liÊmy potem ju˝ zupe∏nie swobodnie przez
Je˝yce do mojego domu. Po drodze stwierdziliÊmy, ˝e naród by∏ jakoÊ bardzo ra-
dosny. Polacy okropnie si´ cieszyli, a zatem ju˝ byli poinformowani, co si´ Êwi´-
ci. DotarliÊmy do naszego domu. I o dziwo, zasta∏em oprócz rodziców, siostry
i m∏odszych braci równie˝ Stefana, który powróci∏ z frontu „polskim urlopem”,
jak i Mariana od szóstaków. Brakowa∏o niestety Franka.

WiÊniewski nalega∏, aby jeszcze tego samego wieczoru odjechaç do swoich.
Po spo˝yciu skromnej wieczerzy ruszyliÊmy na dworzec. I wielkie szcz´Êcie, bo
za pó∏ godziny mia∏ pociàg, wydaje mi si´, ˝e do Wàgrowca. Na dworcu panowa∏
szalony ruch, jak nigdy dawniej. Kr´ci∏o si´ du˝o wojska, przyje˝d˝ajàcy, jak
i odje˝d˝ajàcy. PomyÊla∏em, ˝e WiÊniewski dobrze zrobi∏, odje˝d˝ajàc, gdy˝
na pewno z ka˝dym dniem ruch b´dzie si´ wzmaga∏.

Wracajàc, skierowa∏em si´ umyÊlnie w kierunku centrum miasta, chcàc zoba-
czyç, jak Poznaƒ ˝yje wieczorem. Ju˝ dawno nie mia∏em takiej sposobnoÊci. By-
∏a ju˝ póêna pora wieczorna, jednak ruch uliczny by∏ bardzo wielki. Na naro˝-
niku ulic Êw. Marcina i Gwarnej natknà∏em si´ na by∏ego cz∏onka dru˝yny
harcerskiej im. Poniatowskiego i cz∏onka naszego klubu, Królikowskiego. By∏
równie˝ w mundurze, ale z czerwonà opaskà na r´ce, z napisem „Soldatenrat”.
UÊciska∏ mnie, a nast´pnie no˝ykiem odcià∏ mi tzw. Nationale na czapce, mó-
wiàc, ˝e ˝o∏nierz-rewolucjonista nie nosi ˝adnych odznaczeƒ. Zaprosi∏ mnie
do kawiarni znajdujàcej si´ zaraz obok Teatru Polskiego, a potem poszliÊmy
do bilardowni mieszczàcej si´ na parterze budynku Hotelu Francuskiego
przy ulicy Podgórnej (obecnie Walki M∏odych). Tam napotkaliÊmy kilku daw-
niejszych znajomych, którzy trudnili si´ ró˝nym pokàtnym handlem. Pograli-
Êmy w bilard, który kiedyÊ z pasjà uprawialiÊmy, i opuÊciliÊmy lokal, gdy˝ to to-
warzystwo nas nie bawi∏o. MyÊmy przechodzili ró˝ne trudne prze˝ycia,
g∏odowali, a ci tutaj robili interesy i hulali. Przy po˝egnaniu oÊwiadczy∏em mu,
˝e b´d´ ubiega∏ si´ o jakàÊ prac´ w swoim zawodzie. On by∏ równie˝ tej samej
myÊli. PrzyrzekliÊmy, ˝e b´dziemy utrzymywaç ze sobà kontakt, po czym rozsta-
liÊmy si´.

Po kilku dniach spotka∏em koleg´, Stefana Bur´, który pracowa∏ w Zak∏adach
Graficznych Fr. Pilczka przy ulicy Rycerskiej (obecnie Ratajczaka). Mówi∏, ˝e jego
firma ch´tnie mnie przyjmie, gdy˝ majà bardzo du˝o pracy. Przysta∏em na t´ pro-
pozycj´ i zaraz nast´pnego dnia zg∏osi∏em si´ tam. Majàc prac´ jakoÊ u∏o˝onà,
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na nowo zaczà∏em obracaç si´ w ko∏ach dawniejszych znajomych z naszego klu-
bu. Zetknà∏em si´ w wtenczas z dzia∏aczami podziemnej lewicy, jak na przyk∏ad
z Tuszyƒskim, Najderkiem i [Czes∏awem] Porankiewiczem10. Bra∏em udzia∏ w ich
tajnych posiedzeniach, które odbywa∏y si´ albo w Dolinie Szwajcarskiej, albo
na ma∏ej salce w ogrodzie Willa Flora, bàdê te˝ na zameczku na ¸azarzu. Zebra-
nia te mia∏y oficjalny charakter spotkaƒ kolegów-uczestników kampanii wojennej,
a nieoficjalnie naradzano si´ i przygotowywano na ró˝ne wydarzenia, które jakoÊ
przeczuwano. Mnie polecono w dalszym ciàgu przyciàgaç m∏odzie˝ do jakiegoÊ
klubu lub towarzystwa sportowego i nawiàzywaç kontakty z cz∏onkami dru˝yn
harcerskich, ale szczególnie z tymi, którzy byli po s∏u˝bie wojskowej.

Nawiàza∏em liczne kontakty i wznowiliÊmy dzia∏alnoÊç klubu „JednoÊç”.
Do zarzàdu weszli: ja jako przewodniczàcy, zast´pca – Stanis∏aw ¸uczewski,
skarbnik – Franciszek Ma∏ecki, sekretarz – Fincel i dalsi cz∏onkowie: Domaga∏a,
Kowalski, Piechowiak, Zieliƒski oraz mój brat Marian. Pierwszym naszym za-
daniem by∏o urzàdzanie wieczorków z odczytami, gdy˝ by∏ to okres zimowy.
Póêniej planowaliÊmy urzàdzenie wyst´pów teatralnych, ∏udzàc si´, ˝e ówczesne
w∏adze Rady Ludowej przychylniej b´dà si´ do tego odnosiç. Latem mieliÊmy
urzàdzaç wycieczki turystyczno-krajoznawcze po ziemi wielkopolskiej. Tak, to
by∏a dzia∏alnoÊç oficjalna, tymczasem nieoficjalnie uczyliÊmy m∏odzie˝ patrioty-
zmu, wyk∏adajàc histori´ ojczystà. Bardzo dobrymi wyk∏adowcami byli: Stani-
s∏aw Nogaj, Marian Dopieralski i Gostyƒski.

Nied∏ugo trwa∏a nasza dzia∏alnoÊç, gdy˝ 27 grudnia, w czasie pracy, nie pa-
mi´tam godziny, wszyscy zostaliÊmy zaskoczeni nag∏ymi wybuchami granatów
i strza∏ów na ulicy. Nakaza∏em zatrzymanie maszyn i ubranie si´. Tak te˝ uczy-
niono. Tymczasem koledzy Stefan Bura, Sibilski, Marian Markowski, ja i jeszcze
inni wybiegliÊmy do bramy wyjÊciowej. ZaobserwowaliÊmy walk´ toczàcà si´
mi´dzy naszymi rodakami a Niemcami przed g∏ównà komendà policji. Nie tyl-
ko my, ale tak˝e ludzie znajdujàcy si´ w sàsiednich bramach, mimo przera˝enia
wiwatowali i krzyczeli: „Powstanie! Niech ˝yje Polska!”

WidzieliÊmy wszyscy, jak pad∏a pierwsza ofiara – Franciszek Ratajczak, który
upad∏ na kraw´dzi, przy samym naro˝niku ulicy Rycerskiej i placu Wilhelmow-
skiego. Le˝a∏ tak przez d∏u˝szà chwil´, gdy˝ w tym czasie wywiàza∏a si´ bardzo
g´sta strzelanina. Nasi pracownicy tymczasem biegiem zdà˝ali w kierunku ulicy
Êw. Marcina, gdzie panowa∏ spokój. Pami´tam, ˝e ze mnà kroczy∏ uczeƒ Stefan
Moller, którego odprowadzi∏em do domu (mieszka∏ wtenczas na Marcinie). Na-
st´pnie uda∏em si´ w kierunku Teatru Polskiego, do kolegi Dziwaka, syna portie-
ra teatru. Niestety nie zasta∏em go w domu, wobec czego z t∏umem zbli˝a∏em si´
z powrotem do placu Wilhelmowskiego. Ale nie doszed∏em, gdy˝ us∏ysza∏em
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okrzyk „∏apaç go!” i spostrzeg∏em, jak pewien marynarz niemiecki zdziera∏ polski
sztandar z balkonu. (Sztandary polskie zosta∏y powywieszane z powodu przyjaz-
du Paderewskiego). Natychmiast z kilkoma innymi Polakami, jeszcze umunduro-
wanymi, tak jak i ja, dopadliÊmy do niego. I podczas zmagania si´ z nim zosta∏em
uderzony no˝em w lewà d∏oƒ. W mieszkaniu podwórzowym tego domu zabanda-
˝owano mi r´k´ i radzono pójÊç do domu. Ale nie us∏ucha∏em, tylko poszed∏em
w stron´ Bazaru, gdzie mia∏ przemówiç z balkonu Paderewski.

Gmach komendy policji zosta∏ w tym czasie opanowany przez Polaków.
Przed Bazarem zebra∏y si´ t∏umy ludzi. Lecz nagle z ulicy Wilhelmowskiej
(obecnie Aleje Marcinkowskiego) nadjecha∏y dwie platformy z wojskiem nie-
mieckim, uzbrojonym w kulomioty. Na szcz´Êcie pierwsze salwy z karabinu ma-
szynowego by∏y skierowane za wysoko, w okna pierwszego pi´tra Bazaru. Z ca-
∏à masà innych gapiów wpad∏em do bramy Bazaru. Strza∏y karabinów usta∏y.
Wówczas wypadliÊmy z powrotem na ulice i stwierdziliÊmy, ˝e powstaƒcy ju˝
opanowali obie platformy. Uczynili to przede wszystkim powstaƒcy znajdujàcy
si´ w muzeum, gdzie by∏a komenda werbunkowa, oraz wojskowi z Alei Marcin-
kowskiego – od strony poczty. Dowiedzia∏em si´ o tym, gdy wszed∏em do gma-
chu muzeum celem przystàpienia do powstaƒców.

W biurze werbunkowym, które mieÊci∏o si´ w dolnej sali, spotka∏em wielu
znajomych. By∏ tu Stanis∏aw Nogaj, cz∏onek klubu, dawniejszy harcerz; nast´p-
nie Konstanty Cha∏upka, zecer z „Dziennika Poznaƒskiego”, równie˝ uciekinier
z frontu; Nowacki, robotnik, s∏u˝y∏ w marynarce niemieckiej, i kilku innych.
StaÊ Nogaj, którego zadaniem by∏o formowanie oddzia∏ów powstaƒczych i wy-
sy∏anie ich do miejsc wskazanych przez dowództwo, wytypowa∏ mnie jako pod-
oficera do nowo utworzonej grupy. Póêniej naszà grup´, sk∏adajàcà si´ z 25 osób,
przy∏àczono do hufca, tak wtenczas nazywano ten oddzia∏, który sk∏ada∏ si´
z pi´ciu zast´pów. Razem zatem nasz hufiec liczy∏ 125 szeregowych, pi´ciu pod-
oficerów, trzech podkomendnych i dowódc´. W tym sk∏adzie ruszyliÊmy na Sta-
ry Rynek, do g∏ównego odwachu, który by∏ ju˝ zdobyty przez powstaƒców
i w którym mieÊci∏a si´ komenda bojowa. Przypominam sobie, ˝e wokó∏ g∏ów-
nego odwachu roi∏o si´ od powstaƒców i ludnoÊci cywilnej. W pobli˝u ulicy No-
wej (obecnie Paderewskiego) zbiera∏a si´ m∏odzie˝ harcerska z opaskami z czer-
wonym krzy˝em na r´kach, a zatem tworzono równie˝ i oddzia∏y sanitarne.
Do odwachu wchodzili i wychodzili z niego ró˝ni powstaƒcy. W pewnej chwili
z gmachu wyszed∏ nie kto inny, jak mój dobry kolega Królikowski. Spostrzeg∏szy
mnie, natychmiast do mnie przystàpi∏: „GdzieÊ ty si´ podzia∏? By∏em u was
w domu po ciebie, a nie zastawszy ci´, z twoim bratem Marianem wyruszy∏em
do swoich. BraliÊmy udzia∏ w walce w∏aÊnie tutaj, przy zdobyciu odwachu”. 
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Nagle spostrzeg∏, ˝e mam obanda˝owanà lewà d∏oƒ, opowiedzia∏em mu o swo-
ich prze˝yciach z tego dnia. Potem pyta∏em o brata. Odpowiedzia∏ mi, ˝e jest
w Êrodku, gdy˝ organizuje si´ tam w∏aÊnie oddzia∏, który wyruszy na Cytadel´.
Zaklà∏em i zapyta∏em, czy mog´ do nich te˝ do∏àczyç. A on na to: „Cz∏owieku,
w∏aÊnie do tego was przydzielono, tylko ˝e wszyscy – tak jak tu stojà – nie pój-
dà. Wybiera si´ tylko by∏ych wojskowych, umiejàcych dobrze obchodziç si´
z bronià”. To powiedziawszy, wszed∏ do wn´trza.

Po chwili wyszed∏ stamtàd nasz dowódca. DowiedzieliÊmy si´, ˝e ruszymy
na Cytadel´ i dlatego po˝àdany jest przede wszystkim zespó∏ by∏ych wojsko-
wych, no i ostatecznie takich, którzy umiejà obchodziç si´ z karabinami. Kaza-
no tym osobom wystàpiç i ustawiç si´ po prawej stronie. By∏o nas mniej wi´cej
jedna trzecia z ca∏oÊci. Pozosta∏ych pocieszono, ˝e przydadzà si´ do innych za-
j´ç oraz ˝e ch´tnych skierujà na przeszkolenie. Nam, wybraƒcom, kazano tym-
czasem pomaszerowaç w stron´ nowego ratusza. Ja si´ denerwowa∏em, ˝e nie
wyszed∏ ani brat, ani Królikowski. Gdy dotarliÊmy na miejsce, sta∏a tam ju˝
w szeregach grupa liczàca przynajmniej 200, a mo˝e i wi´cej osób. W pierwszym
szeregu sta∏ i mój brat, tymczasem Królikowski poszukiwa∏ go we wn´trzu od-
wachu. Natychmiast przystàpi∏em do dowódcy, oÊwiadczajàc mu, ˝e chcia∏em
prosiç o przydzia∏ do tej grupy, w której znajdowa∏ si´ mój brat. Dowódca wyra-
zi∏ na to zgod´. Teraz nastàpi∏o przegrupowanie zast´pów. Z bratem, Finclem,
Kowalskim i jeszcze kilkoma innymi znajomymi tworzyliÊmy zast´p, którego
zosta∏em podoficerem. Nast´pnie podoficerowie otrzymali po dwa ma∏e szkolne
zeszyty, w których nale˝a∏o spisaç nazwiska cz∏onków zast´pów, i to w dwóch eg-
zemplarzach. Jeden z tych zeszytów wr´czono naszemu dowódcy, Âwiderskie-
mu. Po za∏atwieniu tych formalnoÊci wymaszerowaliÊmy gdzieÊ w kierunku ˝y-
dowskiej bo˝nicy.

Przy jakiejÊ uliczce przystan´liÊmy, po czym tak dowódca, jak i pierwsza cz´Êç
hufca, udali si´ przez sionk´ na podwórze pewnego domu. Po krótkim czasie
wrócili uzbrojeni w karabiny, pasy z nabojami, a niektórzy – z granatami r´cz-
nymi. Mój zast´p udawa∏ si´ po odbiór broni jako trzeci. By∏o to doÊç obszerne
podwórko, na Êrodku którego znajdowa∏ si´ barak, cz´Êciowo murowany, cz´-
Êciowo obity deskami. Obok baraku le˝a∏a sterta spr´˝yn od materaców, zwoje
drutów, paku∏y, drewno i inne stare i zu˝yte przedmioty. Zatem u˝ytkownik ba-
raku musia∏ zapewne byç tapicerem.

Wprowadzono nas do Êrodka. Przy tylnej Êcianie pouk∏adane by∏y doÊç obszer-
ne skrzynie, z których jakiÊ cywil wyjmowa∏ pojedyncze karabiny i nam wr´cza∏.
Drugi cywil wyjmowa∏ z innej skrzyni pasy z amunicjà, a tym, którzy oÊwiadczy-
li, ˝e potrafià obchodziç si´ z granatami – wr´cza∏ po jednym granacie. Nasz 
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dowódca potwierdza∏ odbiór broni i amunicji. Przydzielanie tego uzbrojenia na-
st´powa∏o bardzo sprawnie. Po naszym wyjÊciu wchodzi∏ kolejny zast´p, i tak
w bardzo krótkim czasie zostaliÊmy wszyscy zaopatrzeni w broƒ.

Potem nastàpi∏ wymarsz w stron´ Kernwerku. MaszerowaliÊmy ty∏ami miasta
w stron´ Szelàga. Po drodze wsz´dzie ludzie dziwili si´, skàd to bierze si´ tyle
wojska polskiego. Ju˝ przy drodze Szelàgowskiej napotkaliÊmy inne oddzia∏y po-
wstaƒców, które przy∏àczy∏y si´ do nas. Gdy dotarliÊmy do miejsca, w którym mie-
Êci∏ si´ sztab, nasz dowódca wszed∏ tam i po krótkiej chwili wróci∏. Sztab g∏ówne-
go dowództwa mieÊci∏ si´ na polanie, niedaleko koryta Warty. Byç mo˝e lokum
swoje mieli oni w barce. A zatem, gdy dowódca powróci∏, przemówi∏ do nas mniej
wi´cej tymi s∏owami: „Ch∏opcy, zadaniem naszym nie jest zdobycie Cytadeli
szturmem, gdy˝ na to na razie nie mamy dostatecznej iloÊci bojowników, broni
i dzia∏. To wszystko nastàpi póêniej, ale celem naszym jest okrà˝enie ze wszyst-
kich stron Cytadeli kilkoma pierÊcieniami, tak a˝eby nie dopuÊciç do ich (czyli
Niemców? Niemieckich ˝o∏nierzy?) ewentualnego wypadu. W chwili obecnej
Cytadela jest ju˝ ze wszystkich stron okrà˝ona, nasz oddzia∏ poniekàd stanowi
tylko wzmocnienie stanowisk. Rozkazuj´ bezwzgl´dne pos∏uszeƒstwo, wype∏nia-
nie wszystkich wydanych rozkazów, tak moich, jak i waszych podoficerów,
oszcz´dzanie amunicji, strzelanie tylko na komend´ i do celu. Jak d∏ugo trwaç b´-
dziemy na tym posterunku, nie wiem, ale wiem, ˝e rano o Êwicie otrzymacie stra-
w´ lub przyjdzie nasza zmiana”. Dokoƒczy∏: „Niech wolnà b´dzie nasza ojczy-
zna”, po czym wyda∏ rozkaz wymarszu na wyznaczony nam odcinek.

Kierunek nada∏ przewodnik odkomenderowany przez sztab. Ciàgn´liÊmy
wzwy˝ zaroÊni´tym darnià pagórkiem szelàgowskim. Nie zna∏em tego miejsca,
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mimo ˝e by∏em rodzonym poznaniakiem i w czasie ró˝nych wycieczek za mia-
sto wsz´dzie w´szy∏em. Nareszcie doszliÊmy do wyznaczonego miejsca. Dowód-
ca przywo∏a∏ do siebie podoficerów, wyda∏ nam odpowiednie instrukcje, które
dotyczy∏y rozstawienia si´ w dwumetrowej odleg∏oÊci jeden od drugiego, we
wskazanym kierunku, po czym nast´powa∏y rozrzuty poszczególnych zast´pów.
Ka˝dy zast´p wytypowa∏ jednego ∏àcznika do nast´pnego zast´pu, a˝ do stano-
wiska dowódcy. Nast´pnym rozkazem by∏o wystawienie czujek przez ka˝dy za-
st´p.

TrwaliÊmy w tej pozycji d∏u˝szà chwil´, gdy z ty∏u pad∏o kilka salw karabino-
wych oraz nastàpi∏y pojedyncze wybuchy granatów r´cznych. D∏ugo to nie trwa-
∏o, gdy i u nas pad∏ rozkaz otworzenia ognia, ale tylko krótkiego, w stron´ fortu.
Zdziwi∏o mnie to bardzo, gdy˝ pomyÊla∏em: po co strzelaç, je˝eli wroga nie by-
∏o widaç? Póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e by∏ to tylko manewr, dajàcy znaç za∏odze
fortu, ˝e jest ze wszystkich stron okrà˝ona. Po wstrzymaniu ognia nastàpi∏a zno-
wu d∏u˝sza cisza, po czym od dowódcy przyszed∏ rozkaz, ˝e mamy ostro˝nie do-
cieraç w szyku bojowym w stron´ fortu, który podobno skapitulowa∏. Ogarn´∏a
nas wielka radoÊç. Ochoczo i Êmia∏o docieraliÊmy w szyku bojowym trzema za-
st´pami do fosy. Pozosta∏e zast´py trwa∏y na stanowisku.

Nie b´d´ rozwodzi∏ si´ bli˝ej nad dalszym naszym pochodem, tylko opisz´,
jak dotarliÊmy do samej fosy, a póêniej i do bramy Cytadeli. A zatem, gdy doszli-
Êmy do fosy, spostrzegliÊmy ju˝ niektóre inne oddzia∏y zbli˝ajàce si´ do bramy
wejÊciowej z przeciwnego kierunku. Zaznaczam, ˝e brama by∏a otwarta, a w niej
kilku wojskowych kiwajàcych bia∏a szmatà. Pierwsi powstaƒcy wchodzili ju˝
na obszerny dziedziniec fortu. Na Êrodku dziedziƒca zebrana by∏a za∏oga fortu,
rzucajàca na stos swojà broƒ. My tymczasem okrà˝yliÊmy jà dooko∏a. Po rozbro-
jeniu, Niemców odprowadzano do kwater, które uprzednio zosta∏y dok∏adnie
przejrzane. W ka˝dej kwaterze przy otwartych drzwiach, jak równie˝ i na kory-
tarzach, postawiono wart´. ˚o∏nierzom niemieckim przyrzeczono chleb i kon-
serwy z magazynu i zapewniono im wyjazd do Vaterlandu.

Tak ∏atwe zdobycie Cytadeli nikomu z nas si´ nie Êni∏o. Ale znajàc ju˝ podob-
ne okolicznoÊci z mojej jednostki, wiem, ˝e ˝o∏nierze niemieccy mieli wszystkie-
go doÊç. Ich obsada by∏a w stosunku do nas kilkakrotnie liczniejsza. A co
do uzbrojenia, to w ogóle nie ma co mówiç – najlepszy dowód stanowiç mo˝e to,
˝e kilka dni z rz´du wywo˝ono z Cytadeli nieskoƒczonà iloÊç broni. I to jakiej!
Tu znajdowa∏a si´ równie˝ tzw. prochownia, dobrze zaopatrzona w materia∏y
wybuchowe.

Zapami´ta∏em szczególnie jeszcze jeden epizod. Po przybyciu kilku platform
z ci´˝kimi karabinami wydano zarzàdzenie dok∏adnego przejrzenia wszystkich
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zakamarków fortu. Pomocà w tym przeszukiwaniu s∏u˝y∏o kilku Polaków,
a szczególnie pewien sier˝ant. On w∏aÊnie zwróci∏ nam uwag´, ˝e na dolnym pi´-
trze znajduje si´ kwaterunek dowództwa Niemców, które nie wysz∏o w czasie
og∏oszenia kapitulacji na dziedziniec, a przynajmniej on ich nie widzia∏. Natych-
miast uda∏ si´ tam pod przewodnictwem tego sier˝anta du˝y oddzia∏ naszych lu-
dzi. Ja równie˝ bra∏em w tym zadaniu udzia∏. Za przewodnikiem kroczy∏o kilku
ros∏ych marynarzy, myÊmy szli za nimi. I faktycznie, schodziliÊmy wjazdem, któ-
ry stopniowo opuszcza∏ si´ w g∏àb fortu. W pewnym miejscu przeszliÊmy
na boczny ganek. Trzech naszych wojaków mia∏o na pasach skrzynki akumula-
torowe, które dawa∏y nam dostatecznie du˝o Êwiat∏a. Min´liÊmy jeszcze kilka
kru˝ganków, by∏ to istny labirynt, i nareszcie doszliÊmy do bardziej obszernego
korytarza, w którego wn´kach znajdowa∏o si´ wiele drzwi. Na okrzyk owego sier-
˝anta: „Raus treten!”11 pierwsze drzwi natychmiast si´ otworzy∏y i ukaza∏o si´
w nich kilku oficerów. Mieli r´ce uniesione do góry. Rozbrojono ich i ustawiono
pod Êcianà. Sier˝ant dopytywa∏ si´, gdzie jest komendant. Wzrokiem wskazali
nam nast´pne drzwi. Jeden z marynarzy otworzy∏ je gwa∏townym ruchem. Zoba-
czyliÊmy nast´pujàcy widok: w g∏´bi izby, przy d∏ugim stole, na którym sta∏a lam-
pa, siedzia∏o kilku wy˝szych szar˝à oficerów. Wzrok ich skierowany by∏ w naszà
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stron´. Jedynie jeden doÊç pot´˝ny grubas, oparty ∏okciami o stó∏, chowa∏ g∏ow´
w d∏oniach. Wyglàda∏o, jak gdyby p∏aka∏. Pad∏ rozkaz oddania broni. Ale tylko
trzech powsta∏o i kaza∏o si´ rozbroiç. Pozostali nie ruszyli si´ z miejsca. W oka-
mgnieniu nasi marynarze dopadli do nich, nastàpi∏o krótkie szamotanie i ju˝ by-
li rozbrojeni. Wyprowadzono ich do pozosta∏ych na korytarzu. ZabraliÊmy
wszystkie klucze, które wisia∏y na specjalnej tablicy, i powróciliÊmy na gór´.

Z uwagi na mojà r´k´, która krwawi∏a, dowódca przydzieli∏ mnie do ekipy
transportujàcej broƒ do miasta. Tymczasem mój brat pozosta∏ na miejscu.
Po przybyciu do miasta i odwiezieniu transportu do magazynów przy ulicy Ar-
tyleryjskiej12 uda∏em si´ z powrotem do g∏ównego odwachu, gdzie oficer dy˝ur-
ny wypytywa∏ mnie o szczegó∏y zdobycia Cytadeli, a nast´pnie zwolni∏ do domu,
z tym jednak zastrze˝eniem, ˝eby rano zg∏osiç si´ do komendy stra˝y ulicznej
znajdujàcej si´ wówczas na placu Królewskim (obecnie plac M∏odej Gwardii).

Nareszcie wróci∏em do rodziny, do domu. Pobudzi∏em wszystkich, opowiada-
∏em o swoich przygodach oraz powiedzia∏em, ˝e Marian tam pozosta∏, ale nie
potrzebujà obawiaç si´ o niego. Obmy∏em d∏oƒ, na∏o˝ono mi nowy banda˝,
przy czym opowiedziano mi o oddaleniu si´ W∏adka, przedostatniego brata, li-
czàcego wtenczas 16 lat, który w skryciu ubra∏ si´ w mundur najstarszego brata,
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Stefana, i poszed∏ równie˝ do powstaƒców. Bardzo mnie to zdziwi∏o i poniekàd
zmartwi∏o. By∏ przecie˝ m∏ody, ostatecznie takich m∏odych by∏o tam wi´cej, ale
tylko w ubraniach cywilnych, przeto przydzielano im ∏atwe zadania lub wciàga-
no do kadr rekruckich. Ale on poszed∏ w mundurze brata, na pewno b´dzie uda-
wa∏ ˝o∏nierza, nie znajàc broni. Je˝eli chodzi o wzrost, to by∏ on z nas wszyst-
kich najwy˝szy i mundur saperski móg∏ na nim jako tako le˝eç. Rodziców
stara∏em si´ uspokoiç twierdzeniem, ˝e komenda powstaƒcza sk∏ada si´ z ludzi
starszych, doÊwiadczonych ˝o∏nierzy, którzy nie dadzà si´ omamiç i na pewno
wsadzà go gdzieÊ do koszar lub wyÊlà do domu.

Nast´pnego dnia zg∏osi∏em si´ do wskazanej komendy stra˝y ulicznej13. Spo-
tka∏em tam drugiego koleg´ z drukarni „Dziennika Poznaƒskiego”, Stefana Ko-
czorowskiego. Razem z nim i z Domaga∏à patrolowaliÊmy od placu Królewskie-
go ca∏y rejon Je˝yc. Kilkakrotnie musieliÊmy interweniowaç, np. uj´liÊmy dwóch
pijanych ˝o∏nierzy niemieckich i kilku podejrzanych Niemców – cywilów, któ-
rzy wieczorem wszcz´li sprzeczk´ na ulicy Budego (obecnie Jasna). Odprowa-
dziliÊmy ich na komend´. Ale na ogó∏ na ulicach nocà panowa∏ spokój. Po zdo-
byciu Cytadeli powstaƒcy ruszyli na lotnisko na ¸awicy oraz na koszary
szóstaków przy ulicy Matejki. Na ¸awicy walczono ostro i walka by∏a ci´˝ka.
W tym starciu bra∏ udzia∏ mój brat Marian oraz kolega s∏u˝bowy Leonard Bart-
kowiak, by∏y lotnik niemiecki, póêniejszy mój szwagier.

Ci´˝kie walki toczy∏y si´ na So∏aczu, jak równie˝ na Ratajach, w Czerwonaku
i w fortach nr IV i VII. Walczono te˝ przy ulicy Bukowskiej i Polnej – przy kosza-
rach karabinów maszynowych, nast´pnie przy ulicy Grunwaldzkiej – przy kosza-
rach strzelców. Tymczasem przy ulicy Artyleryjskiej koszary bardzo szybko zosta-
∏y opanowane. Lecz najtrudniejsze walki toczone by∏y przy koszarach szóstaków.
Trwa∏y one kilka dni z rz´du. Z uwagi na zawzi´toÊç tamtejszego dowództwa
i bardzo licznej, dobrze uzbrojonej za∏ogi nie∏atwo by∏o z∏amaç ich opór. Z wszyst-
kich stron nadciàga∏y posi∏ki, nawet komenda stra˝y ulicznej musia∏a wys∏aç swo-
je jednostki, i dlatego w koƒcowej fazie tych walk ja równie˝ bra∏em udzia∏.

Koszary szóstaków zamieniono na silnà fortec´. W ka˝dym oknie stercza∏ ka-
rabin maszynowy. Ze wzgl´du na g´stà zabudow´ ulic nie by∏o mo˝na zajàç w∏a-
Êciwego stanowiska bojowego. Pod obserwacjà mieli wszystkie strony i gdzie tyl-
ko spostrzegli jakieÊ ruchy, natychmiast pruli ogniem. Tak samo podchodzenie
pod mury w celu wyrzucenia granatów r´cznych wiàza∏o si´ z ryzykiem du˝ych
strat. Planowano Êciàgnàç kilka lekkich dzia∏ moêdzierzowych, ale ostatecznie
plany te zarzucono, poniewa˝ by∏y trudnoÊci z ustaleniem ich stanowisk. Pozo-
sta∏o zatem jedynie pra˝enie wroga ogniem z kulomiotów i karabinów. Ale da-
wa∏o to pewne efekty. Nasze dowództwo postanowi∏o zatem trzymaç ich w obl´-
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˝eniu a˝ do czasu poddania si´. Nareszcie nocà – nie pami´tam ju˝, czy po dru-
gim, czy te˝ po trzecim dniu obl´˝enia – pewnej grupie uda∏o si´ wysadziç w po-
wietrze bram´ g∏ównà od strony ulicy Matejki. Ten wyczyn wprawi∏ nas wszyst-
kich w radosny nastrój; chocia˝ jeszcze trudno by∏o wtargnàç do wn´trza, to
jednak mówiliÊmy, ˝e nareszcie koszary otwarte. Tymczasem inna grupa doko-
na∏a o wiele wi´kszego wyczynu. Wdar∏a si´ nocà przez mur na teren koszar
i obsadzi∏a tamtejszà kuchni´ i jakieÊ magazyny. Mimo silnego ognia dotarli
do tych zabudowaƒ.

Wtenczas powsta∏a wrzawa. Ju˝ nie l´kano si´ ˝adnego ognia, ze wszystkich
stron nacierano do murów, do otwartej bramy i wpadano do wn´trza – na po-
dwórze koszarowe. Ten atak by∏ skuteczny. Natychmiast pierwszy blok koszaro-
wy skapitulowa∏. Toczy∏a si´ jeszcze strzelanina, ale stopniowo ustawa∏a. Jeden
blok za drugim poddawa∏ si´. Straty po obu stronach by∏y doÊç powa˝ne. Ju˝
w po∏udnie nast´pnego dnia zgrupowano jeƒców i po wydzieleniu porcji chleba
i kilku porcji konserw wyprowadzano ich na szos´ berliƒskà. W tym okresie
w ka˝dym dniu z Poznania wyrusza∏y d∏ugie kolumny wojska niemieckiego
na zachód. Tak samo i pociàgi w tym kierunku by∏y przepe∏nione wojskiem.
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W
koƒcu paêdziernika 1918 r., s∏u˝àc jeszcze w armii niemieckiej, prze-
je˝d˝a∏em przez Poznaƒ s∏u˝bowo ze wschodu na zachód. Spotka-
∏em tu kolegów z okresu studiów z tajnych organizacji „Ge-en”3

i „M∏oda Polska”, którzy naÊwietlili mi sytuacj´ na zachodzie, a szczególnie
w Niemczech, wobec czego nie pozosta∏o mi nic innego, jak rozkazu nie wy-
pe∏niç i pozostaç na miejscu. Z pomocà lekarza Polaka „zachorowa∏em”
i w szpitalu doczeka∏em si´ tu, w Poznaniu, wybuchu rewolucji w Niemczech.
Od tej chwili wspó∏pracowa∏em w przygotowywaniu powstania u boku naj-
wa˝niejszych jego organizatorów – by∏ych wojskowych: Mieczys∏awa Palucha
i Bohdana Hulewicza. Mi´dzy innymi pomaga∏em prowadziç Biuro Werbun-
kowe mieszczàce si´ w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Rycerskiej (obec-
nie Ratajczaka). Werbowano tam do Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa. SpoÊród
zg∏aszajàcych si´ powo∏ywano jedynie Polaków, dobierajàc nazwiska tak, by li-
sty by∏y na pozór dwunarodowe. W ten sposób dosz∏o do tworzenia oddzia∏ów
czysto polskich w fortach Raucha i Prittwitza. O koniecznoÊci tworzenia tych
oddzia∏ów zbrojnych musieliÊmy niemniej przekonywaç Naczelnà Rad´ Lu-
dowà (Korfanty, ks. Adamski i Poszwiƒski), która za wszelkà cen´ chcia∏a uni-
kaç zbrojnego konfliktu, by z ententà pokojowo przeprowadziç wydzielenie
Polski.

Konni Strzelcy 
Stra˝y 
miasta Poznania1

JERZY KUBICKI2



Naczelna w∏adza wojskowa urz´dowa∏a poczàtkowo w pensjonacie pani Gra-
bowskiej, gdzie zamieszka∏ Bohdan Hulewicz, a czasami w mieszkaniu paƒstwa
Hedingerów przy ulicy Skarbowej 7 (obecnie ulica Chudoby)4, a póêniej
przy ulicy Zwierzynieckiej w mieszkaniu poprzednio zajmowanym przez Biuro
Kwaterunkowe na Sejm Dzielnicowy (3 XII 1918), którego szyld pozostawiono.
Po d∏u˝szym rozpatrywaniu jako termin wybuchu powstania przyj´to dat´
15 stycznia 1919 r.

Tymczasem w dniu 26 grudnia 1918 r. przyjecha∏ z Gdaƒska do Poznania
Ignacy Paderewski z misjà angielskà. Powitanie Paderewskiego by∏o bardzo uro-
czyste i podnios∏e. Zamieszka∏ w hotelu Bazar. Nazajutrz sk∏ada∏ mu ho∏d nie-
koƒczàcy si´ pochód dzieci polskich, tu i ówdzie wywieszono flagi alianckie. 
To wszystko nie podoba∏o si´ Niemcom. Zorganizowali wiec w koszarach 6. pu∏-
ku grenadierów przy ulicy Bukowskiej i Szylinga. Po wiecu wyszed∏ z tych ko-
szar na miasto protestacyjny pochód Niemców, którego uczestnicy zacz´li zry-
waç flagi alianckie. To spowodowa∏o zaalarmowanie naszych kompanii, które
niezw∏ocznie wkroczy∏y, Êpiewajàc pieÊni, przez Stary Rynek na plac WolnoÊci.

Nie majàc wtedy specjalnego przydzia∏u liniowego, w∏àczy∏em si´ z karabi-
nem w r´ku do grupy powstaƒców posuwajàcych si´ po∏udniowà stronà placu.
PosuwaliÊmy si´ powoli, od bramy do bramy, gdy˝ ta Êciana placu by∏a pod ob-
strza∏em niemieckich karabinów maszynowych prowadzonym z okien prezy-
dium policji5 oraz sprzed budynku obecnej restauracji „Arkadia”. Pod sta∏ym
naciskiem powstaƒców wzd∏u˝ jednej i drugiej strony placu WolnoÊci obs∏uga
karabinu maszynowego sprzed „Arkadii” wycofa∏a si´ dzisiejszà ulicà Nowo-
wiejskiego i wówczas skoczyliÊmy przez jezdni´, zajmujàc stanowiska pod
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gmachem „Arkadii”. Wówczas Niemcy zdecydowali si´ opuÊciç gmach prezy-
dium policji. Na wezwanie druha Stanis∏awa Nogaja, który pyta∏, czy wÊród po-
wstaƒców jest ktoÊ w randze oficera, zg∏osi∏em si´ i zosta∏em na t´ noc komen-
dantem zdobytego gmachu prezydium policji. By∏ego szefa policji von
Knesebecka zamknà∏em w jego mieszkaniu i zabroni∏em tak jemu, jak i innym
mieszkaƒcom, opuszczaç takowe. Noc min´∏a spokojnie. Przechodzàcych
Niemców w mundurach aresztowaliÊmy, odsy∏ajàc ich do odwachu na Starym
Rynku. Gmach policji przejà∏ ode mnie [Julian] Lange, a wkrótce [J´drzej] Tu-
cholski. Dwa dni pomaga∏em dorywczo przy przejmowaniu rozmaitych obiek-
tów z ràk niemieckich przez kierownictwo powstania. Póêniej zosta∏em komen-
dantem koszar strzelców konnych, gdzie porucznicy Kazimierz Cià˝yƒski
i Bart∏omiej Zakrzewski rozpocz´li formowanie polskiej kawalerii, z której po-
wsta∏ ostatecznie 15. Pu∏k U∏anów Poznaƒskich.

Opiekunem oddzia∏ów powstaƒczych ustanowi∏a Naczelna Rada Ludowa
mecenasa [Jana] Maciaszka. Powróciç chc´ jednak do pierwszych dni, do pierw-
szych bojów ludzi, którzy w ogniu walk powstaƒczych utworzyli oddzia∏ Kon-
nych Strzelców Stra˝y miasta Poznania – zalà˝ek póêniejszego naszego pu∏ku6.
W 24 godziny po wybuchu powstania, czyli 28 XII 1918 r., zjawi∏a si´ w kosza-
rach Königsjäger Regiment zu Pferd no 1 grupa powstaƒców, która rozbroi∏a po-
sterunek, a zdobyty tam karabin maszynowy wycelowa∏a na koszary, ˝àdajàc wy-
dania kluczy. Niemiecki komendant skapitulowa∏, a zdemoralizowana za∏oga
rozbieg∏a si´. Pozostali jednak z tego pu∏ku Polacy z Adamem Wittowerem
na czele, którzy byli ju˝ poprzednio wtajemniczeni w plan naszego zamachu.

191Konni Strzelcy Stra˝y miasta Poznania

Widok na koszary
taborów przy 

ul. Grunwaldzkiej



Po opanowaniu koszar zacz´∏a si´ goràczkowa praca. Podporucznik Kazi-
mierz Cià˝yƒski i Bart∏omiej Zakrzewski rozpocz´li organizacj´ pu∏ku Konnych
Strzelców Stra˝y miasta Poznania. Zaciàg ochotników do pu∏ku prowadzi∏
wachmistrz Kazimierz Szczepanik. Komendantem koszar zosta∏ ppor. Jerzy Ku-
bicki. Mimo braku ˝o∏nierzy i oficerów praca wre na ca∏ego. Inspiratorzy powsta-
nia Bohdan Hulewicz i Mieczys∏aw Paluch wymagajà od nas od pierwszej chwi-
li wysy∏ania szeregu patroli na miasto i przedmieÊcia Poznania, do Biedruska
i dalej. Patrole chodzi∏y tak cz´sto, ˝e brakowa∏o nam ràk nawet do karmienia
i pojenia koni.

Niemiecki 6. pu∏k grenadierów, którego koszary by∏y po sàsiedzku, uzyska∏
od Naczelnej Rady Ludowej zezwolenie na opuszczenie Poznania z bronià w r´-
ku. Wachmistrz Stefan Bartlitz z silnym patrolem z karabinami maszynowymi
eskortowa∏ go do stacji kolejowej ¸awica, gdzie pu∏k grenadierów po za∏adowa-
niu na wagony odjecha∏ na zachód.

W tym samym czasie Polacy lotnicy Wiktor Pniewski i Stempniewicz, jak rów-
nie˝ dowódca kompanii St´szew ppor. Andrzej Kopa, pilnie Êledzili zachowanie
si´ Niemców na lotnisku ¸awica i stwierdzili, ˝e Niemcy drogà lotniczà wywo-
˝à bezcenny sprz´t lotniczy do Niemiec, a stamtàd sprowadzajà ˝ywnoÊç, której
odbiór ograniczajà i utrudniajà tutejsze magazyny – opanowane ju˝ przez Pola-
ków. Pertraktacje w imieniu Naczelnej Rady Ludowej prowadzi∏ z w∏adzami lot-
niska mecenas Maciaszek jako komendant – z nastawieniem, ˝e nale˝y czekaç
na to, co nam przydzieli ententa, a nie dra˝niç Niemców dalszym zbrojeniem si´.
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Tymczasem Niemcy, nie tracàc czasu, wywozili niezmiernej wartoÊci sprz´t lot-
niczy na zachód. Mieczys∏aw Paluch, Bohdan Hulewicz i lotnicy Polacy, Kopa
i inni, uwa˝ali, ˝e ka˝dy dzieƒ odwlekania przynosi zbyt powa˝ne straty w ma-
teriale wojennym. Postanowili wi´c dzia∏aç za plecami komendanta Naczelnej
Rady Ludowej. W ten sposób dosz∏o do zebrania dowódców oddzia∏ów powstaƒ-
czych, m.in. K. Nie˝ychowskiego jako artylerzysty i Kazimierza Cià˝yƒskiego,
w dzisiejszym hotelu Lech. W wyniku tej narady postanowiono nocà 6 stycz-
nia 1919 r. wyruszyç na ¸awic´.

Od strony po∏udniowej pó∏kolem zaj´∏a pozycje kompania ze St´szewa
pod dowództwem podporucznika Andrzeja Kopy, od strony Poznania, u wylotu
dró˝ki polnej z lotniska, stanowiska nad szosà zajà∏ oddzia∏ POW, którym dowo-
dzi∏ Jan Kalinowski. Na górze zwanej wówczas Berliner Höhe, w piaskowni-
cach stan´∏a artyleria pod dowództwem Kazimierza Nie˝ychowskiego, a ochro-
n´ jej przejà∏ nasz szwadron zamieniony w oddzia∏ piechoty, odsy∏ajàc konie
do wsi Kiekrz.

Gdy delegacja wys∏ana póênà nocà przez Palucha do Niemców nie przynios∏a
zgody na kapitulacj´ i oddanie nam lotniska, Paluch da∏ artylerii rozkaz rozpo-
cz´cia ognia. ArtylerzyÊci oddali cztery strza∏y, z których jeden trafi∏ w wie˝´ ob-
serwacyjnà, drugi w koszary, trzeci w kasyno, a czwarty w podwórzec koszaro-
wy. By∏y to chyba pierwsze strza∏y artylerii powstaƒczej. Zaraz po salwie
artyleryjskiej oddzia∏y powstaƒców ruszy∏y do koncentrycznego ataku, którego
efektem by∏a szybka kapitulacja za∏ogi niemieckiej. Oko∏o 150 Niemców wzi´to
do niewoli. Oddzia∏y poznaƒskie wróci∏y do miasta, a lotnisko obsadzili Polacy
lotnicy i kompania „St´szew”. 
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Wkrótce po zdobyciu lotniska na ¸awicy przyjecha∏a do Poznania delegacja
od podpu∏kownika Kazimierza Grudzielskiego, który postawi∏ sobie za zadanie
zabezpieczenie Poznania i Wielkopolski od pó∏nocy na linii Inowroc∏aw – Gnie-
zno – Nak∏o. Delegatami byli Zygmunt Skórzewski i Tadeusz Fenrych. Delega-
cja ta przedstawi∏a naczelnikowi powstaƒczych oddzia∏ów majorowi Stanis∏awo-
wi Taczakowi po∏o˝enie powstaƒców na pó∏nocnym odcinku, a gdy nie uzyska∏a
konkretnych obietnic pomocy, zwróci∏a si´ do by∏ego komendanta z pierwszych
godzin powstania podporucznika Mieczys∏awa Palucha. Zwo∏ano narad´ do-
wódców poszczególnych oddzia∏ów powstaƒczych. Skutek by∏ taki, ˝e przy mil-
czàcej zgodzie sztabu Taczaka (czy te˝ za jego plecami) 9 I 1919 r. oddzia∏y po-
znaƒskie za∏adowa∏y si´ na pociàgi i pojecha∏y do Gniezna, gdzie
po wy∏adowaniu rozlokowano je na terenie miasta. Nasz oddzia∏ w sile oko-
∏o 100 koni stanà∏ w koszarach póêniejszego 17. pu∏ku u∏anów. Rankiem odby∏a
si´ w kasynie piechoty odprawa dowódców wszystkich oddzia∏ów powstaƒczych
przewidzianych do tej akcji. W czasie odprawy powsta∏a zasadnicza ró˝nica
zdaƒ, czy Szubin zdobywaç od po∏udniowo-wschodniej strony, czy te˝ od zacho-
du (projekt M. Palucha). Po d∏u˝szym rozwa˝eniu „za i przeciw” zwyci´˝y∏ pro-
jekt M. Palucha. Opracowano plan taktyczny, ustalajàc pozycje wyjÊciowe dla
poszczególnych oddzia∏ów w terenie.

Oddzia∏y wyda∏y przywieziony z sobà obiad. Nas pocz´stowa∏ obiadem W∏a-
dys∏aw Grabski, za∏o˝yciel i protektor 17. Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich.
Po obiedzie, gdy si´ Êciemni∏o, oddzia∏y nasze ruszy∏y na dworzec i zaj´∏y przy-
dzielone wagony. W pociàgu skierowanym do Damas∏awka jechali u∏ani, bateria
Nie˝ychowskiego i patrol saperów pod Sulerzyskim – niestety bez materia∏ów
wybuchowych – i inne, mniejsze oddzia∏y. Komendantem tego transportu by∏
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ppor. Jerzy Kubicki. Wobec niepewnej sytuacji nale˝a∏o jechaç ostro˝nie
i po osiàgni´ciu ka˝dej nast´pnej stacji komendant musia∏ z∏o˝yç meldunek te-
lefoniczny do majàtku Srebrna Góra, gdzie na t´ noc zajà∏ kwater´ sztab podpu∏-
kownika Kazimierza Grudzielskiego. Zaszyfrowany meldunek mój g∏osi∏:
„Z transportem jaj osiàgnà∏em nast´pujàcà stacj´”. Transport posuwa∏ si´ powo-
li, sprawdzajàc na ka˝dej stacji mo˝liwoÊç dalszej jazdy. Po dotarciu do stacji
Kcynia odebra∏em ze sztabu rozkaz wy∏adowania transportu i zakwaterowania
oddzia∏ów w najbli˝szej okolicy dworca. Zaj´liÊmy cegielni´ po∏o˝onà w sà-
siedztwie dworca, lokujàc si´ w opró˝nionych piecach. Po nie najgorzej przespa-
nej nocy szwadron ze swoim taborem wyruszy∏ w ogólnym pochodzie
na wschód w kierunku Szubina. Po pewnym czasie szwadron nasz zboczy∏ w le-
wo, na pó∏noc, zabierajàc z sobà przydzielony patrol saperów, niestety, jak si´
póêniej okaza∏o, bez materia∏u wybuchowego. We wsi Grzeczna Panna wydano
przyspieszony posi∏ek obiadowy i zaraz po nim szwadron wymaszerowa∏ w kie-
runku stacji kolejowej Ko∏aczkowo. Tabory pozosta∏y na miejscu. Bez przeszkód
osiàgn´liÊmy stacj´ kolejowà Ko∏aczkowo po∏o˝onà 5 km na pó∏noc od Szubina,
a 20 km od Bydgoszczy.

Konie nie rozsiod∏ane pozosta∏y na przyleg∏ym folwarku. Wkrótce wys∏ano
zwiad w kierunku pó∏nocnym, który zosta∏ ostrzelany ze wsi zamieszka∏ych
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przez kolonistów niemieckich. Niebawem dotar∏ przydzielony nam z piechoty
ckm, który zosta∏ ustawiony w miejscu, gdzie tor kolejowy i szosa do Bydgosz-
czy zbli˝ajà si´ do siebie na odleg∏oÊç kilkudziesi´ciu metrów, dla równoczesne-
go obstrza∏u drogi i toru kolejowego. Próby zdobycia kulomiotu przez Niemców,
zakoƒczy∏y si´ stratami dla napastników. Powstaƒcy zagarn´li wozy fura˝owe
za∏ogi z Szubina, jadàce w kierunku Bydgoszczy po zaopatrzenie.

Z powodu braku materia∏u wybuchowego, a mo˝e i wobec wyraênych wska-
zówek, aby nie niszczyç urzàdzeƒ u˝ytku publicznego, nie rozebrano toru – ba,
nawet nie uszkodzono telefonu. Dla obrony przed najazdem pociàgu pancerne-
go z Bydgoszczy nawieziono na tor z pobliskiego folwarku du˝o rozmaitego
sprz´tu rolniczego, tworzàc w ten sposób barykad´, która okaza∏a si´ póêniej
zbyt s∏aba. Nasyp przy stacji kolejowej zosta∏ obsadzony przez oddzia∏ pod ko-
mendà plutonowego [Stefana] Andrzejewskiego7. Innà cz´Êç szwadronu rozlo-
kowano w rowie pod wsià, tak by nieprzyjaciel podchodzàcy z tej czy z przeciw-
nej strony dosta∏ si´ w ogieƒ krzy˝owy naszych plutonów.

Wieczorem, po zapadni´ciu zmroku, zbli˝y∏ si´ do stacji od strony Bydgosz-
czy niemiecki pociàg pancerny – cicho, bez Êwiate∏ – i zatrzyma∏ si´ z precyzyj-
nà dok∏adnoÊcià przed przeszkodà z nawiezionego sprz´tu rolniczego. Obmiót∏
nasze stanowiska ostrym Êwiat∏em reflektora, posy∏ajàc w Êlad za Êwiat∏em g´sty
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ogieƒ karabinów maszynowych. W takiej sytuacji chodzi∏o nam ju˝ tylko o to, by
jak najbardziej opóêniç przejazd pociàgu przez stacj´. Gdy pociàg pokona∏ ba-
rykad´ i odjecha∏ do Szubina, szwadron wycofa∏ si´ w dwóch cz´Êciach, jednà
poprowadzi∏ ppor. Cià˝yƒski do wsi Grzeczna Panna, gdzie sta∏ nasz tabor, dru-
gà ppor. Kubicki na folwark Piƒsko dla os∏ony baterii podporucznika Brzeskie-
go i tam zorganizowanego punktu opatrunkowego. W walkach tych straciliÊmy
u∏anów z plutonowym Marianem Andrzejewskim na czele.

W stosunku do walk os∏onowych szwadronu podnoszono póêniej zarzuty, ˝e
podczas kilkugodzinnego naszego pobytu w Ko∏aczkowie nie zdo∏aliÊmy si´
uporaç z zerwaniem toru. Faktem jest jednak, ˝e na tyle opóêniliÊmy niemiecki
pociàg pancerny, i˝ powstaƒcy zdà˝yli zdobyç i umocniç dworzec kolejowy
w Szubinie, wobec czego pociàg musia∏ wracaç na pó∏noc, nie mogàc ju˝ pomóc
zlikwidowanym oddzia∏om niemieckim w Szubinie.

Dnia 12 stycznia 1919 r. dowództwo nasze nada∏o do Dowództwa G∏ównego
w Poznaniu nast´pujàcy meldunek:

„Niemcy we wszystkich punktach na g∏ow´ pobici. W Z∏otnikach wzi´liÊmy
4 armaty, 4-ch oficerów i 60 ludzi. W ¸abiszynie wzi´to oko∏o 100 ch∏opa i kilku
oficerów. ˚nin wzi´to dziÊ rano o godz. 9-tej. Za∏oga rozbita ucieka w panicz-
nym strachu na wszystkie strony. Szubin wzi´ty 11-go stycznia o 9-tej wieczór,
pociàg pancerny uszed∏ do Bydgoszczy. Do tego czasu kilkuset jeƒców. Niemcy
strzelali pociskami dum-dum.

pp∏k Grudzielski”.
Dnia 19 stycznia 1919 r. szwadron wróci∏ do koszar, przebywszy ostatni odci-

nek drogi Wàgrowiec – Poznaƒ kolejà. W czasie walk jednego szwadronu
na froncie pó∏nocnym pozosta∏e w Poznaniu pododdzia∏y naszego pu∏ku pe∏ni-
∏y s∏u˝b´ patrolowà i ∏àcznikowà.

PRZYPISY

1 Wspomnienie opracowano na podstawie okolicznoÊciowych wystàpieƒ autora znajdu-
jàcych si´ w posiadaniu jego syna Krzysztofa Jerzego Kubickiego z Poznania.

2 Jerzy Witalis Kubicki (1892–1973), wspó∏organizator 1. Pu∏ku U∏anów Wielkopol-
skich, cz∏onek POWZP, pu∏kownik WP. Ur. w Kassel jako syn Witalisa – in˝yniera bu-
downictwa wodnego, i Marii Starek. W 1909 r. ukoƒczy∏ gimnazjum w Eberswalde,
a w 1914 r. studia rolnicze w Berlinie. Cz∏onek organizacji konspiracyjnych TTZ
i „Zet”. W VIII 1914 r. powo∏any do armii niemieckiej, walczy∏ na frontach zachod-
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nim i wschodnim. 7 XII 1917 r. awansowany do stopnia podporucznika. W X 1918 r.
przebywajàc s∏u˝bowo w Poznaniu, symulujàc chorob´, zosta∏ umieszczony w szpita-
lu. Przystàpi∏ do POWZP, zajmujàc si´ w grupie M. Palucha sprawami werbunku.
Od 27 XII 1918 r. bra∏ udzia∏ w zajmowaniu obiektów niemieckich, m.in. by∏ komen-
dantem zaj´tego prezydium policji. Walczy∏ na froncie pó∏nocnym powstania, wspó∏-
organizowa∏ 1. Pu∏k U∏anów Wielkopolskich. W okresie VIII 1919–I 1921 dowódca
szwadronu na froncie wschodnim, odznaczy∏ si´ wielokrotnie odwagà i ofiarnoÊcià.
29 VII 1920 r. zosta∏ ranny i awansowany do stopnia rotmistrza. 31 I 1921 r. przenie-
siony do rezerwy, administrowa∏ majàtkami ziemskimi w Poznaƒskiem. W 1928 r. na-
by∏ w∏asne gospodarstwo rolne w Âwinkowie w pow. krotoszyƒskim. Jako major
uczestniczy∏ w kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Po kapitulacji Warszawy powróci∏
do Âwinkowa, skàd w X 1939 r. zosta∏ wywieziony z rodzinà do obozu w Dobrzycy,
a nast´pnie do Generalnego Gubernatorstwa. W 1941 r. wstàpi∏ do Zwiàzku Walki
Zbrojnej, póêniej Armii Krajowej, pos∏ugiwa∏ si´ pseudonimem „Krzy˝”. Po wojnie
administrowa∏ majàtkiem w Gaju Ma∏ym i pracowa∏ w stacjach hodowli roÊlin.
W 1958 r. przeszed∏ na emerytur´. Mieszkajàc w Poznaniu, zjednoczy∏ by∏ych u∏anów
w Ko∏o 15. Pu∏ku U∏anów Poznaƒskich, któremu przewodniczy∏ w latach 1964–71.
Doprowadzi∏ do odnowienia coko∏u po zniszczonym przez Niemców pomniku
przy ul. Ludgardy i do umieszczenia tablicy pamiàtkowej. Dzi´ki jego staraniom od-
restaurowano sztandar 15. pu∏ku u∏anów, który przekazano do Muzeum Wojskowego
w Poznaniu. Zm. 17 XI 19171 r. i pochowany zosta∏ na cmentarzu junikowskim w Po-
znaniu. By∏ odznaczony m.in. Orderem Virtuti Mililitari V klasy, Krzy˝em Niepodle-
g∏oÊci i dwukrotnie Krzy˝em Walecznych. ˚onaty pierwszy raz z Felicjà Szyfter,
z którà mia∏ dzieci: Mari´ (1925), Krzysztofa (1930) i Jerzego (1936). W 1947 r. zawar∏
powtórny zwiàzek ma∏˝eƒski z Zofià z Tabaczyƒskich Bobiƒskà.

3 Autor u˝y∏ tego skrótu, majàc na myÊli Grona Narodowe, organizacj´ konspiracyjnà
zrzeszajàcà studentów polskich w uczelniach niemieckich na prze∏omie
XIX i XX wieku.

4 Obecnie patronem tej ulicy jest Stanis∏aw Taczak.
5 Gmach prezydium policji mieÊci∏ si´ u zbiegu ulic 27 Grudnia i 3 Maja.
6 Chodzi o 1. Pu∏k U∏anów Wielkopolskich, od XII 1919 r. 15. Pu∏k U∏anów Wielkopol-
skich.

7 Stefan Marian Andrzejewski (1899–1996), podpu∏kownik WP, wspó∏organizator ar-
tylerii powstaƒczej, walczy∏ na froncie pó∏nocnym i w wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 r. W latach 1962–64 przewodniczàcy Krajowej Komisji Weteranów Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918–1919 przy Zarzàdzie G∏ównym ZBoWiD-u.
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N
a dzieƒ 24 listopada 1918 r. Wydzia∏ Lekarski Towarzystwa Przyjació∏
Nauk zwo∏a∏ lekarzy polskich Poznaƒskiego, Prus Zachodnich i Âlàska.
Uczestniczy∏o w nim kilkudziesi´ciu lekarzy, w tym kilku z Prus Za-

chodnich (Pomorza) i jeden z Górnego Âlàska, dr [Emil] Cyran3. Przewodniczy∏
dr Stanis∏aw ¸azarewicz4, prezes wydzia∏u, pióro prowadzi∏ sekretarz, dr Kazi-
mierz Nowakowski5.

Zjazd by∏ poÊwi´cony aktualnym sprawom natury sanitarnej; chodzi∏o o po-
∏o˝enie podwalin pod budow´ ca∏okszta∏tu organizacyjnego w∏adz sanitarnych
i rozdanie ról mi´dzy lekarzy. Omówiono spraw´ paƒstwowych w∏adz sanitar-
nych dla by∏ej dzielnicy pruskiej, przy czym wtajemniczeni wysun´li w zasadzie
ju˝ przygotowany w ∏onie Ligi Narodowej projekt.

Utworzyç miano centralnà instancj´ przy Komisariacie Naczelnej Rady Lu-
dowej, którà powo∏aç do ˝ycia mia∏ za zadanie bliski Sejm Dzielnicowy. Sze-
fem jej zosta∏ – jednomyÊlnie obrany przez Wydzia∏ Lekarski – dr [Pawe∏]
Gantkowski6, na jego zast´pc´ wybrano mnie. To stanowisko zast´pcze jednak
nie w ogóle póêniej nie powsta∏o. Postanowiono dalej zorganizowaç kurs dla
przysz∏ych lekarzy powiatowych; funkcj´ t´ zlecono doÊwiadczonemu w tym
wzgl´dzie Walentemu Panieƒskiemu, dawniejszemu lekarzowi powiatowemu
na Poznaƒ.

Komendant 
szpitala fortecznego1

TADEUSZ SZULC2



Dano inicjatyw´ do stworzenia dzielnicowego Polskiego Czerwonego Krzy˝a
i w tym celu uruchomiono komisj´, w której jedna z g∏ównych ról przypad∏a
[Kazimierzowi] Nowakowskiemu. Powo∏ano dalej trzyosobowà komisj´ uni-
wersyteckà, która mia∏a si´ zajàç sprawà powstania uniwersytetu w Poznaniu.
Przewodnictwo jej oddano Heliodorowi Âwi´cickiemu7, któremu dodano do po-
mocy Stanis∏awa ¸azarkiewicza i Wincentego Jezierskiego8.

Osobna komisja pod przewodnictwem Adama Karwowskiego9 mia∏a si´ zajàç
sprawà stworzenia polskiego Zwiàzku Lekarzy i w tym celu winna by∏a nawià-
zaç ∏àcznoÊç z innymi dzielnicami Polski, szczególnie z Warszawà.

Wreszcie analogicznie do innych dziedzin ˝ycia publicznego wydelegowano
ze strony lekarskiej osobnego przedstawiciela do Instytutu Higienicznego, jako
polskiego wspó∏kierownika. CzynnoÊç ta przypad∏a mnie w udziale. Podobne
funkcje zlecono Walentemu Panieƒskiemu ww. rejencji, ¸azarewiczowi w klini-
ce po∏o˝niczej przy ulicy Polnej, Bronis∏awowi Szulczewskiemu10 w Szpitalu
Miejskim. Poza tym zrobiono mnie nieco póêniej tak˝e polskim „doradcà” leka-
rza powiatowego na miasto Poznaƒ.
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Niezw∏ocznie te˝ po 24 listopada stawi∏em si´ z czerwonà opaskà na lewym
r´kawie niemieckiego munduru lekarskiego z dwuj´zycznym napisem – u dy-
rektora zak∏adu higienicznego, profesora Wernicke, znanego mi dawniej osobi-
Êcie, i powo∏ujàc si´ na Rad´ Robotników i ˚o∏nierzy (bo a˝ do Sejmu Dzielni-
cowego wszystko si´ jeszcze urz´dowo dzia∏o pod tym szyldem),
wyt∏umaczy∏em mu w sposób bardzo grzeczny, ˝e przychodz´ objàç kierownic-
two zak∏adu, proszàc go równoczeÊnie, by obok mnie na swym posterunku po-
zosta∏ i niczego nie zmienia∏, w sprawach jednak wa˝niejszych by nie czyni∏ nic
bez porozumienia si´ ze mnà. Nie oponowa∏. Pozostawa∏em z nim odtàd w te-
lefonicznej lub osobistej ∏àcznoÊci, a sam zak∏ad funkcjonowa∏ normalnie
w dalszym ciàgu.

Termin Sejmu Dzielnicowego zbli˝a∏ si´. Powo∏ana na podstawie rozpisanych
napr´dce demokratycznych wyborów powszechnych zjecha∏a si´ do Poznania
4 grudnia 1918 r. liczna grupa pos∏ów-delegatów, pewnie kilkuset11. Reprezento-
wane by∏y: Poznaƒskie, Prusy Zachodnie i Górny Âlàsk. Po uroczystym nabo-
˝eƒstwie w koÊciele farnym zorganizowa∏ si´ pochód delegatów z poselskim Ko-
∏em Polskim berliƒskim na czele, który wÊród t∏umnego szpaleru publicznoÊci
polskiej i wÊród powodzi bia∏o-czerwonych choràgwi zwisajàcych z okien
na Starym Rynku, ulicà Nowà (Paderewskiego), Alejami [im. Karola Marcin-
kowskiego] i Êw. Marcinem posuwa∏ si´ powoli i dostojnie ku wielkiej sali „Apol-
lo” przy Piekarach. Obserwowa∏em go z balkonu mieszkania mej matki, z gma-
chu bazarowego od ulicy Nowej 7.

W czasie pochodu czynne by∏o uruchomione przeze mnie pogotowie lekar-
skie, zainstalowane w jednej z ubikacji parterowych Bazaru od strony Alei.
O urzàdzenie go zwróci∏y si´ do mnie czynniki polskie przez mego koleg´ ad-
wokata dra Stanis∏awa S∏awskiego12. Poniewa˝ nigdzie nie zak∏ócono spokoju,
wi´c dzia∏alnoÊç pogotowia pozosta∏a w sferze tylko potencjalnej. Obrady sejmu
trwa∏y kilka dni, o ile sobie przypominam. Mo˝na si´ im by∏o przys∏uchiwaç,
o ile uda∏o si´ komuÊ dostaç si´ na galeri´ lub gdziekolwiek indziej. Marsza∏kiem
sejmu zosta∏ obrany poznaƒski pose∏ do parlamentu niemieckiego, Stanis∏aw
Nowicki13, jako przedstawiciel szerokich warstw spo∏eczeƒstwa.

KtóregoÊ dnia przez d∏u˝szà chwil´ przys∏uchiwa∏em si´ obradom, stojàc
na estradzie poza plecami zasiadajàcego tu prezydium. Nap∏yw ciekawych by∏
znaczny, wi´c panowa∏ wielki t∏ok. Blisko mnie sta∏, przys∏uchujàc si´ toczàcym
si´ powa˝nie i spokojnie dyskusjom sejmowym Wac∏aw Sieroszewski14, znany
powieÊciopisarz i gorliwy stronnik Legionów i polityki Pi∏sudskiego, zwolnione-
go tymczasem przez Niemców z fortecy magdeburskiej i przyby∏ego tu˝ po prze-
wrocie do Warszawy, gdzie w jego r´ce zarówno Rada Rejencyjna, jak i rzàd 
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[Józefa] Âwie˝yƒskiego15 z∏o˝yli ster Polski. Sieroszewski przyby∏ niezawodnie
do Poznania jako prywatny obserwator z ramienia Pi∏sudskiego.

Sejm spe∏ni∏ sprawnie swe zadanie. Wybra∏ zgodnie Naczelnà Rad´ Ludowà
jako swe cia∏o zast´pcze z drem Boles∏awem Krysiewiczem jako prezesem, usta-
nowi∏ rzàd dzielnicowy w postaci kilkuosobowego Komisariatu z prezesem ber-
liƒskiego Ko∏a Polskiego W∏adys∏awem Seydà jako przewodniczàcym. Poza nim
weszli do Komisariatu z Poznaƒskiego: ks. Stanis∏aw Adamski, patron Zwiàzku
Spó∏ek Zarobkowych, i Adam Poszwiƒski, redaktor „Dziennika Kujawskiego”,
ze Âlàska pose∏ Wojciech Korfanty, który krótko przedtem w parlamencie nie-
mieckim czy sejmie pruskim w imieniu Ko∏a Polskiego z∏o˝y∏ uroczystà, pe∏nà
godnoÊci, a jednoczeÊnie epokowà i w swej dramatycznoÊci wstrzàsajàcà dekla-
racj´ o wystàpieniu pos∏ów Polaków z berliƒskich cia∏ prawodawczych, ponie-
wa˝ odtàd ju˝ nie nale˝à do Prus i Niemiec, lecz sà obywatelami paƒstwa pol-
skiego. Poza Korfantym wszed∏ do Komisariatu jeszcze jako przedstawiciel
szerokich mas pose∏ [Józef] Rymer16 ze Âlàska, z Prus Zachodnich zaÊ adwokat
[Stefan] Raszewski17.

Sejm si´ rozjecha∏. Komisariat si´ zorganizowa∏. Na powiaty potworzy∏y si´
Rady Ludowe podleg∏e Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu. Na miasto Po-
znaƒ zosta∏a ustanowiona osobna Rada Ludowa pod przewodnictwem dra Cze-
s∏awa Meissnera.

Odtàd te˝ automatycznie mieszane narodowoÊciowo Rady Robotników i ˚o∏-
nierzy wobec biernoÊci Niemców i cz´Êciowo ich odp∏ywu „do domów” na za-
chód traci∏y szybko na znaczeniu, a rzàdy przechodzi∏y wy∏àcznie w r´ce polskie.
W∏adze niemieckie, zarówno cywilne, jak i wojskowe, pozbawione mo˝e in-
strukcji z Berlina, pozwoli∏y si´ unosiç pràdom rewolucyjnym, niepewne
zw∏aszcza za∏ogi poznaƒskiej, która poza zrewolucjonizowanym od∏amem
Niemców mia∏a wÊród siebie tak˝e liczny element polski.

WÊród Niemców poznaƒskich rozesz∏a si´ pog∏oska, ˝e Legionów Pi∏sudskie-
go nale˝y si´ lada dzieƒ spodziewaç w Poznaniu, w co jednak nikt z Polaków nie
wierzy∏. WÊród cz´Êci Niemców budziç si´ jednak zaczà∏ po pierwszych dniach
bezradnoÊci duch oporu i ch´ç przeciwstawienia si´ rewolucji tu, na „wschodzie
Niemiec”. Pocz´∏y si´ tworzyç oddzia∏y wojskowe Heimatschutzu, póêniej
Grenzschutzu, które chcia∏y stawaç zbrojnie w obronie „kresów wschodnich”
niemieckiej ojczyzny.

Komisariat orientowa∏ si´, wi´c usi∏owa∏em nawiàzaç ∏àcznoÊç z Pary˝em, i to
zarówno z Komitetem Narodowym, jak i rzàdami, przede wszystkim z rzàdem
francuskim, dokàd zabra∏ listy lekarz, dr Mangin. Proszono w nich, by wobec
tworzenia niemieckich oddzia∏ów zbrojnych, co uwa˝ano ze strony polskiej
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za sprzeczne z warunkami rozejmu zawartego przez marsza∏ka Focha, przys∏a-
no z Francji do Polski armi´ genera∏a Józefa Hallera, która tam, uzbrojona i go-
towa, sta∏a bezczynna.

Odpowiedê nie nadchodzi∏a. Liczono si´ z tym, ˝e mo˝e drogà morskà przez
Gdaƒsk przyb´dzie do Polski. Utrzymywano ∏àcznoÊç z polskimi czynnikami
tam˝e, obserwujàcymi, czy z dala nie uka˝e si´ mo˝e flota wiozàca polskie od-
dzia∏y. Przypominam sobie, gdy któregoÊ dnia jeden z komisarzy wspomina∏
w mej obecnoÊci, jakoby na horyzoncie morskim spostrze˝ono jakieÊ zbli˝ajàce
si´ statki. Nadzieje wszak˝e okaza∏y si´ z∏udne, gdy˝ armia Hallera dopiero
w kilka miesi´cy póêniej drogà làdowà zawita∏a do Polski.

Natomiast krótko przed Bo˝ym Narodzeniem roku 1918 rozesz∏a si´ w Po-
znaniu wiadomoÊç, ˝e zbli˝a si´ drogà morskà do Polski cz∏onek Komitetu Na-
rodowego w Pary˝u Ignacy Paderewski w otoczeniu wy˝szych oficerów koalicji.
Celem jego podró˝y jest Warszawa, gdzie spe∏niç ma poruczonà mu misj´ poli-
tycznà, jednak pojedzie przez Poznaƒ, zatrzymujàc si´ tu.

Popularna postaç Paderewskiego i jego zapowiedziany przyjazd zelektryzo-
wa∏y Poznaƒ. Nastàpi∏y szybkie przygotowania do uroczystego przyj´cia go
w stolicy Wielkopolski, pierwszym mieÊcie polskim, w którym si´ zatrzyma.

Mimo ˝e kolejowe w∏adze niemieckie usi∏owa∏y przeciwstawiç si´ zamiarowi
Paderewskiego jazdy przez Poznaƒ do Warszawy, w drugie Êwi´to Bo˝ego Naro-
dzenia, tj. 26 grudnia 1918 r. pod wieczór stanà∏ Paderewski ze swym otocze-
niem na dworcu poznaƒskim, witany przez naczelne w∏adze polskie i spo∏eczeƒ-
stwo poznaƒskie. Przemawia∏, o ile sobie przypominam, jako przedstawiciel
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Naczelnej Rady Ludowej jej prezes dr Krysiewicz, imieniem zaÊ szerokich
warstw polskiego spo∏eczeƒstwa miasta Poznania – mistrz siodlarski Nikodem
Wolniewicz, znany patriota polski i spo∏ecznie myÊlàcy obywatel. Zna∏em go
od ch∏opi´cych mych lat, jako ˝e mia∏ swoje przedsi´biorstwo siodlarsko-kupiec-
kie w suterenie pod sk∏adem mego ojca w Bazarze, w którym to gmachu jeszcze
teraz prowadzi∏ je, wszak˝e w innym ju˝ lokalu handlowym, pierwszym od gó-
ry starego, g∏ównego budynku bazarowego.

Po powitaniu na dworcu ruszy∏ powóz zaprz´˝ony w cztery konie ulicami Po-
znania przez kaponier´ ku Êw. Marcinowi, a móg∏ si´ posuwaç tylko krok za kro-
kiem, tak olbrzymie bowiem t∏umy otoczy∏y go i sz∏y razem z nim naprzód.

Przyglàda∏em si´ wraz z licznie zgromadzonà rodzinà i znajomymi z okien
mego mieszkania przy dzisiejszych Alejach Marcinkowskiego 15 z drugiego pi´-
tra, gdy t∏um nieprzejrzany skr´ci∏ przy koÊciele Êw. Marcina w naszà ulic´. By-
∏o ciemno, ubrani w futra i p∏aszcze obserwowaliÊmy wjazd z otwartych
na oÊcie˝ okien.

OÊwietlenie ulic Poznania na skutek braku gazu by∏o ju˝ w ostatnich czasach
wojny op∏akane. Ulice ton´∏y w ciemnoÊciach. Tote˝ wÊród posuwajàcego si´
woko∏o powozu t∏umu migota∏y przygotowane i niesione przez licznych uczest-
ników pochodnie, w których ˝ó∏to-czerwonawym blasku rozró˝niç by∏o mo˝-
na wyraênie otwarty powóz czterokonny, osob´ Paderewskiego i towarzyszy oraz
nieprzebrane morze odkrytych nieraz g∏ów, zalewajàce ca∏à jezdni´ i oba chod-
niki. Nikt te˝ nie móg∏ pozostaç na miejscu, a wszyscy krok po kroku wÊród
okrzyków na czeÊç dostojnego goÊcia i murów kapiàcych po prostu od d∏ugich
bia∏o-czerwonych choràgwi posuwali si´ dalej i dalej, mijajàc ulic´ Podgórnà
do bramy Bazaru, gdzie na Paderewskiego i goÊci z nim przyby∏ych czeka∏y
przygotowane apartamenty.

Widok, jaki obserwowaliÊmy z okien, by∏ wr´cz niebywa∏y, entuzjazm polskie-
go Poznania, który po tak d∏ugim skr´powaniu po raz pierwszy w sposób swo-
bodny, ˝ywio∏owy, niczym nie sp´tany móg∏ si´ wypowiedzieç publicznie, by∏
osza∏amiajàcy, rozpiera∏ i porywa∏ wszystkich. A jednak nigdzie nie zak∏ócono
porzàdku, nigdzie nie dosz∏o do jakichÊ ekscesów, choçby drobnych. Drugi raz
w ˝yciu czegoÊ podobnego nie widzia∏em. W ogóle w owych tygodniach pierw-
szego zapa∏u narodowego, gdy dekorowano miasto, ukazywa∏y si´ na ulicach Po-
znania takie masy choràgwi o barwach narodowych, ˝e po prostu rozum usta-
wa∏, skàd w owych chwilach tu˝ po wojnie, gdy wszystkiego, a szczególnie
materia∏ów by∏ taki brak na ka˝dym kroku, bra∏y si´ te masy choràgwi, które
wprost zalewa∏y ca∏e d∏ugie ulice, i to nie tylko te, przy których mieszka∏a mniej-
sza cz´Êç polskiego Poznania w górnej cz´Êci ÊródmieÊcia, jak Êw. Marcin, 
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ale i tam, gdzie jak na Wielkich Garbarach i Chwaliszewie, ˝y∏a ubo˝sza i naj-
ubo˝sza cz´Êç polskiej ludnoÊci poznaƒskiej. Bia∏o-czerwone flagi ukazywa∏y si´
nie tylko na pierwszych i drugich pi´trach, ale w równej mierze na górnych pi´-
trach i poddaszach, i to samorzutnie, bez jakiegokolwiek nieraz wezwania.

Na drugi dzieƒ, tj. 27 grudnia, w godzinach przedpo∏udniowych przeciàga∏
przed Bazarem d∏ugi pochód dzieci polskich, sk∏adajàc ho∏d wielkiemu patriocie
przypatrujàcemu si´ z jednego z okien hotelowych od strony dzisiejszego placu
WolnoÊci niekoƒczàcym si´ szeregom dziatwy pozdrawiajàcej go papierowymi
bia∏o-czerwonymi choràgiewkami.

Wszystkie dzieci mia∏y takie choràgiewki w r´ku, a wymachujàc nimi, wywie-
ra∏y na zgromadzonym t∏umie wra˝enie niezatarte. Podziwiaç znów trzeba by-
∏o, skàd panie polskie w tak krótkim czasie zdo∏a∏y wydobyç takie iloÊci barw-
nych choràgiewek. Przyglàda∏em si´ d∏ugo z ulicy obrazowi, od którego trudno
by∏o oczy oderwaç. Wszystkie te manifestacje polskie, dotàd niewidziane w Po-
znaniu ówczesnym, odbywa∏y si´ spokojnie, przez nikogo nie zaczepiane.

W godzinach popo∏udniowych by∏em z ˝onà w domu, nagle us∏yszeliÊmy do-
chodzàce z ulicy strza∏y. PobiegliÊmy ku oknom, skàd mieliÊmy daleki widok
na Aleje Marcinkowskiego w kierunku dzisiejszego placu WolnoÊci. Ulica by∏a
prawie pusta. Odosobnione strza∏y pada∏y w dalszym ciàgu. Trudno by∏o si´ zo-
rientowaç, co si´ w∏aÊciwie dzieje. Po d∏u˝szej chwili zapanowa∏a znów cisza
i ulica zacz´∏a si´ na nowo o˝ywiaç.

Gdy ju˝ mo˝na by∏o zaryzykowaç wyjÊcie na ulic´, by zasi´gnàç j´zyka, opo-
wiadano, ˝e jakiÊ oddzia∏ niemieckich ˝o∏nierzy poczà∏ z jednego z balkonów
przy ulicy Berliƒskiej (póêniej dlatego nazwanej ulicà 27 Grudnia) obok gmachu
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policji, gdzie ktoÊ z mieszkaƒców wywiesi∏ choràgwie o barwach alianckich,
zdzieraç je i zrzucaç. Na to zjawi∏ si´ jakiÊ uzbrojony oddzia∏ Polaków w mun-
durach pruskich, który si´ temu zbrojnie przeciwstawi∏, co doprowadzi∏o
do pierwszego starcia mi´dzy Niemcami a Polakami. Has∏o walki zosta∏o rzuco-
ne. Zaalarmowane oddzia∏y niemieckie i przygotowane tajnie przez Polskà Orga-
nizacj´ Wojskowà, a trzymane w pogotowiu, oddzia∏y polskie zosta∏y Êciàgni´te
na pomoc z obu stron i pierwsze walki uliczne rozgorza∏y woko∏o pobliskiego
gmachu prezydium policji naprzeciw starego Teatru Miejskiego przy placu Wol-
noÊci.

Pad∏ wtenczas jako pierwszy z Polaków Franciszek Ratajczak, m∏ody emi-
grant westfalski, z zawodu zdaje si´ górnik. Gmach policji zosta∏ przez Pola-
ków zaj´ty. Podobny los spotka∏ w nast´pnych dniach kolejno wszystkie kosza-
ry, poczàwszy od Cytadeli, a skoƒczywszy na ¸awicy, gdzie Niemcy po pewnej
próbie oporu poddali si´, gdy raz wystrzeliwszy, zagro˝ono im dalszym u˝y-
ciem artylerii.
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W Bazarze zeÊrodkowa∏o si´ ju˝ pierwszego dnia kierownictwo akcji zbrojnej,
Zajrza∏em tam wieczorem 27 grudnia. Przed bram´ hotelowà zatoczone zosta∏y
armaty z lufami zwróconymi ku placowi WolnoÊci. W przestronnych pomiesz-
czeniach parterowych kr´ci∏o si´ wielu wojskowych Polaków, mi´dzy nimi rów-
nie˝ oficerowie. Zapowiedziany bankiet ku czci Paderewskiego zosta∏ wobec
rozgrywajàcych si´ na ulicach aktów powstaƒczych w ostatniej chwili ograniczo-
ny. Sam Paderewski uchyli∏ si´ od uczestnictwa.

W nocy zosta∏em zbudzony. Proszono mnie, bym zaszed∏ do domu naprze-
ciwko, gdzie jest jakiÊ ˝o∏nierz polski w stanie rzekomo nieprzytomnym. Zsze-
d∏em niebawem na dó∏. Ulica by∏a zupe∏nie ciemna i z trudem tylko mo˝na by-
∏o si´ posuwaç naprzód. Zaprowadzono mnie do piwnicy naro˝nej kamienicy
Êw. Marcina i Alei. Le˝a∏ tam w mundurze wojskowym jakiÊ m∏ody cz∏owiek,
kolbà, zdaje si´, poturbowany przez Niemców. Gdy na drugi dzieƒ si´ o niego
dopytywa∏em, powiedziano mi, ˝e po pewnym czasie przyszed∏ do siebie i znów
gdzieÊ znik∏. WÊród ˝o∏nierzy Polaków zapanowa∏ w ogóle jakiÊ ruch. Mój ordy-
nans to przynosi∏ jakieÊ karabiny i granaty r´czne, to znów je zabiera∏ i z nimi
znika∏. OczywiÊcie na wszystko przymyka∏em oko. W nast´pne dni pe∏ni∏em
normalnie swà s∏u˝b´ sanitarnà w koszarach przy ulicy Magazynowej (Solnej).

Gdy 1 stycznia 1919 r. rano przyszed∏em do koszar, by∏y one ju˝ od ubieg∏ej
nocy w r´kach polskich. Cywilne w∏adze polskie wobec wytworzonej sytuacji 
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militarnej mianowa∏y g∏ównym dowódcà polskich si∏ zbrojnych kapitana czy
majora rezerwy Stanis∏awa Taczaka, in˝yniera z zawodu, który te˝ niebawem
wprowadzi∏ w doÊç nieskoordynowanà akcj´ wojskowà pewien ∏ad.

Polaków z wy˝szym wykszta∏cenie wojskowym w Poznaniu wówczas nie by-
∏o, tote˝ Komisariat obejrza∏ si´ za kimÊ, kto móg∏by stanàç na czele organizujà-
cych si´ polskich si∏ zbrojnych. Wybór pad∏ na genera∏a Józefa Dowbora-Mu-
Ênickiego, którego imi´ by∏o ju˝ znane w Poznaƒskiem z jego poczynaƒ
organizacyjnych w chaosie poczàtkowym rewolucji rosyjskiej. Dowbor zjecha∏
niezw∏ocznie do Poznania i oko∏o po∏owy stycznia 1919 r. objà∏ naczelne do-
wództwo wojsk wielkopolskich. Wprowadzi∏ niebawem jednolite mundury pol-
skie barwy popielatej. Nakrycie g∏owy stanowi∏y czapki kszta∏tu wysokiej roga-
tywki.

Tymczasem oddzia∏y wojska wielkopolskiego obsadziç musia∏y front antynie-
miecki, gdzie gromadzi∏y si´ formacje Grenzschutzu. Z dawniejszych niemiec-
kich oficerów zawodowych znaleêli si´ w wojsku wielkopolskim w stopniach
obecnie generalskich Polacy: Kazimierz Raszewski i [Kazimierz] Grudzielski.
Szereg oficerów wy˝szych przywióz∏ z sobà z by∏ych formacji polskich w Rosji
gen. J. Dowbor-MuÊnicki.
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W poczàtkach by∏y pewne trudnoÊci z polskà komendà, której nikt nie zna∏.
U˝ywano wi´c najpierw z koniecznoÊci komendy niemieckiej. Szybko si´ to jed-
nak zmieni∏o i j´zyk polski zapanowa∏ w wojsku niepodzielnie, tak ˝e gdy po kil-
ku tygodniach na wezwanie Lwowa pierwsze bataliony poznaƒskie wyruszy∏y
mu na odsiecz przeciw oddzia∏om ukraiƒskim, sz∏y tam ju˝ pe∏ne zapa∏u forma-
cje w ka˝dym calu polskie.

Pomoc „infu∏atów” poznaƒskich – bo tak podobno zwano tam formacje po-
znaƒskie z powodu ich wysokich rogatywek – okaza∏a si´ niedaremnà i Lwów
uwolniony z opresji odetchnà∏. Przyby∏ w tej sprawie z wezwaniem o pomoc
z Lwowa do Poznania Stanis∏aw Grabski18, cz∏onek Ligi Narodowej, i w Pozna-
niu w domu dra Boles∏awa Krysiewicza przy Ogrodowej 16 na posiedzeniu Li-
gi, na którym te˝ by∏em obecny, przedstawi∏ groênà sytuacj´ Lwowa wobec na-
poru Ukraiƒców. Zyska∏ przyrzeczenie nades∏ania wczeÊniej zbrojnej pomocy,
która te˝ pod dowództwem genera∏a Daniela Konarzewskiego pod Lwów pocià-
gami wyruszy∏a. Przypatrywa∏em si´ przypadkowo bateriom wielkopolskim, gdy
gotowe do drogi opuszcza∏y wielki dziedziniec mych koszar przy ulicy Magazy-
nowej (Solnej). Na jednym z jaszczyków siedzia∏, jako kanonier, cioteczny sio-
strzeniec ˝ony mej, m∏ody Janusz Cynka.
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Przypominam sobie akt odbierania pierwszej, zdaje mi si´, przysi´gi polskiej
na placu WolnoÊci. Na tle starego Teatru Miejskiego wznosi si´ o∏tarz polowy.
Ca∏y plac wype∏niony wojskiem polskim, ustawionym wed∏ug rodzajów broni.
Bia∏o-czerwone proporczyki dziarskiej konnicy furczà w wichrze jeszcze doÊç
mroênym, a skupione oddzia∏y wpatrujà si´ w kapelana odprawiajàcego msz´
polowà, po której odbywa Êlubowanie Polsce. By∏o to znów wra˝enie, jako ˝e
jedno z pierwszych, dotàd nie prze˝ywanych, jedno z najsilniejszych, niezapo-
mnianych. Równolegle z tworzàcymi si´ formacjami liniowymi przystàpiono
do organizacji hierarchii sanitarnej wojska wielkopolskiego.

Tu zaszed∏ fakt mo˝liwy pewnie tylko w atmosferze przewrotu. Na czo∏o jej
dosta∏ si´ ktoÊ, kto w ogóle w wojsku regularnie nie s∏u˝y∏, a dotychczas tylko ja-
ko lekarz w wojskowych szpitalach poznaƒskich, zaciàgni´ty do wojska niemiec-
kiego, pracowa∏ w swej specjalnoÊci. By∏ to dr Ireneusz Wierzejewski. ZnaliÊmy
si´ od ma∏ych ch∏opców ze szko∏y, mimo ˝e on chodzi∏ do gimnazjum realnego
im. Bergera, gdzie matur´ zda∏ po mnie mo˝e w dwa lata. Wiekiem by∏ pewnie
ode mnie troch´ starszy. ByliÊmy z sobà zawsze na „ty”. Studiowa∏ przez rok po-
dobno in˝ynieri´ w Berlinie, gdzie te˝, zdaje si´, pozdawa∏ egzaminy lekarski
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i doktorski. Specjalizowa∏ si´ jako pierwszy z Polaków w chirurgii ortopedycznej
w Berlinie u profesora Biessalsky’ego, po czym osiad∏ w Poznaniu oko∏o ro-
ku 1911, o ile pami´tam, i objà∏ tu nowo uruchomiony, w 1913 r., przy ówczesnej
ulicy Alejowej na ¸azarzu (dzisiejszej ulicy Gàsiorowskich), polski prywatny
szpital chirurgiczno-ortopedyczny dla dzieci fundacji panny Gàsiorowskiej, w∏a-
Êcicielki dóbr bytyƒskich po∏o˝onych niedaleko Poznania. Sama fundatorka,
starsza ju˝ osoba, schorowana, jak mówiono, przebywa∏a stale na Riwierze Fran-
cuskiej ze wzgl´du na stan zdrowia.

Nowy ten zak∏ad im. Gàsiorowskich, który do dzisiaj jeszcze w pierwotnym
miejscu si´ znajduje, znakomicie i nowoczeÊnie wyposa˝ony, stanowi∏ dla pol-
skiego Poznania nabytek niezwyk∏y, tym wi´cej ˝e Wierzejewski osiad∏ tu, w Po-
znaniu, jako specjalista w ga∏´zi medycyny, która wówczas w ogóle ma∏o mia∏a
przedstawicieli, a w Poznaniu dotàd nie mia∏a zgo∏a ˝adnego, nawet wÊród
Niemców. Wierzejewski swà wiedzà zawodowà i zdolnoÊciami operatora posta-
wi∏ zak∏ad wnet na wysokim poziomie, kszta∏càc jednoczeÊnie z biegiem lat
pod swoim kierownictwem ca∏y zespó∏ nast´pców polskich, jak [Henryk] Cet-
kowski19, [Micha∏] Grobelski20, [Franciszek] Raszeja21, [Wiktor] Dega i inni. Nie
dziw wi´c, ˝e w czasie pierwszej wojny, gdy zdolnych chirurgów by∏o tak bardzo
potrzeba, Niemcy, mimo ˝e Wierzejewski w wojsku nie s∏u˝y∏, pociàgn´li i jego
do pracy szpitalnej.

SpecjalnoÊç jego zbli˝y∏a go wnet do Generalarzta Rochsa, który jako dawny
chirurg zawar∏ bli˝szà znajomoÊç z m∏odym polskim chirurgiem-ortopedà. Ich
znajomoÊç si´ tak zacieÊni∏a, mimo wielkiej ró˝nicy wieku, ˝e Rochsa Wierze-
jewski podobno zaprasza∏ do siebie prywatnie, zw∏aszcza ˝e ani jeden, ani dru-
gi dobrej kapce nie by∏ niech´tny. Mówiono, ˝e Rochs by∏ nawet u Wierzejew-
skich na chrzcinach pod koniec wojny.

Wszystko to nie przeszkodzi∏o Wierzejewskiemu w chwili przewrotu doÊç ob-
cesowo zaczàç „wyr´czaç” Rochsa w jego funkcjach. Mówiono, ˝e uda∏o mu si´
w ten sposób wstrzymaç w ostatniej chwili na dworcu poznaƒskim pociàg, który
z materia∏ami sanitarnymi mia∏ ju˝ opuszczaç dworzec g∏ówny, by zawieêç je
do Berlina, i tym sposobem uratowaç znaczne zapasy dla naszego wojska.

Gdy Dowbor-MuÊnicki rozpoczyna∏ organizacj´ polskich oddzia∏ów, nagle
Wierzejewski znalaz∏ si´ na naczelnym stanowisku lekarskim tworzàcej si´ Ar-
mii Wielkopolskiej. Jak on si´ na nie dosta∏, gdy by∏ ca∏y szereg takich, którzy re-
gularnà s∏u˝b´ wojskowà przebyli za czasów pokojowych, a w czasie wojny
od jej poczàtku s∏u˝yli w formacjach frontowych i innych, nie wiem i nikt tego
na pewno nie wiedzia∏. MyÊl´, ˝e Wierzejewski, sam zr´czny, obrotny, a przy tym
do pró˝noÊci ambitny i oportunizmem niegardzàcy, majàc pewne wp∏ywy 
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– nie w ko∏ach narodowej demokracji, od której z jakichÊ powodów, bli˝ej mi
nieznanych, od czasów ju˝ uniwersyteckich stroni∏ – lecz w ko∏ach Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej o nastawieniu ku M∏odej Polsce i Pi∏sudskiemu, w nich
szuka∏ oparcia i przez nie zosta∏ MuÊnickiemu polecony. Zosta∏ wi´c naczelnym
lekarzem Armii Wielkopolskiej, póêniej ze stopniem genera∏a, a przydzielono
mu jako zast´pc´ dra Józefa Grobelnego22, który przechodzi∏ regularnà s∏u˝b´
wojskowà w czasie pokoju i wojny, i otrzyma∏ teraz stopieƒ generalski, lecz 
ni˝szy23.

Czasy by∏y zbyt powa˝ne, ch´ç pracy dla ogólnej sprawy zbyt poch∏ania∏a
wszystkie umys∏y, by g∏´biej si´ chcia∏ ktoÊ zastanawiaç nad faktem samym, doÊç
niebywa∏ym, a tym mniej, by wyciàgnàç zeƒ jakieÊ konsekwencje. Najwa˝niej-
sze by∏o, ˝e naczelny lekarz spe∏nia∏ swe czynnoÊci, o ile to oceniç by∏o mo˝na,
dobrze dzi´ki wrodzonym zdolnoÊciom organizacyjnym. Je˝eli miewa∏ jakieÊ
trudnoÊci, to sympatyczny i zgodny zawsze, a znacznie starszy Grobelny
na pewno ich mu nie przysparza∏.

Wierzejewski, póêniej wystàpiwszy z wojska, objà∏ Êwie˝o kreowanà, pierw-
szà w Polsce katedr´ chirurgii ortopedycznej Uniwersytetu Poznaƒskiego, która
mieÊci∏a si´ w zak∏adzie dawnym przy ulicy Gàsiorowskich oczywiÊcie. [...]

Mniej wi´cej w chwili, gdy uzyska∏em formalne kwalifikacje na lekarza po-
wiatowego, b´dàc nadal w wojsku, zosta∏em awansowany na lekarza-majora. By∏
to chyba najnormalniejszy awans z kapitana na majora po trzyletniej s∏u˝bie
wojskowej w czasie wojny. RównoczeÊnie mianowa∏ mnie nasz Urzàd Sanitarny
dowódcà G∏ównego Szpitala Fortecznego przy dawniejszej ulicy Królewskiej,
a wówczas ju˝ pewnie Cieszkowskiego, bo w tym, zdaje si´, czasie mniej wi´cej
zosta∏y wszystkie ulice, place, parki itd. przemianowane i opatrzone tabliczkami
polskimi. [...]

Na stanowisku szefa Szpitala G∏ównego pozosta∏em przez rok. W pewnej
mierze podlega∏y mi wszystkie ówczesne po ca∏ym Poznaniu rozrzucone szpita-
le wojskowe, zape∏nione rannymi i chorymi, tak Polakami, jak Niemcami, z cza-
su wojny.

Dowództwo wypad∏o mi przejàç z ràk niemieckiego szefa, dra Claussa, owe-
go znanego nam ju˝ „królewskiego szefa”, który obok stanowiska lekarza powia-
towego by∏ w stopniu lekarza-kapitana niemieckiego (Stabsarzta) tak˝e komen-
dantem G∏ównego Szpitala Fortecznego w czasie wojny. ZnaliÊmy si´ osobiÊcie,
aczkolwiek nie bli˝ej. Przej´cie szpitala odby∏o si´ g∏adko, bez jakichkolwiek za-
dra˝nieƒ. W tym te˝ mniej wi´cej czasie po raz drugi si´ z nim zetknà∏em urz´-
dowo, gdy˝ zosta∏em mu przydzielony jako lekarzowi powiatowemu na miasto
Poznaƒ w charakterze doradcy albo, jak to mówiono, „anio∏a stró˝a”.
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Wchodzàc do Szpitala G∏ównego, wst´powa∏em do gmachu dobrze mi zna-
nego z czasów mej s∏u˝by wojskowej sprzed 13 lat. Poczàtkowo przydzielony by∏
drowi Claussowi w charakterze doradcy ze strony polskiej chirurg Kazimierz
Nowakowski, który tymczasem objà∏ szpital Przemienienia Paƒskiego przy pla-
cu Bernardyƒskim jako chirurg wojskowy i cywilny.

W Szpitalu G∏ównym zasta∏em na stanowiskach szefów poszczególnych dzia-
∏ów tak˝e jeszcze Niemców lekarzy, osobiÊcie mi zresztà znanych. Ci powoli po-
ust´powali. Z Polaków chirurgià kierowa∏ Józef Kroll24, oddzia∏em okulistycznym
Witold KapuÊciƒski25, neurologicznym Stanis∏aw Górny, rentgenologicznym Ta-
deusz Alkiewicz26, wewn´trzny oddzia∏ przejà∏ z biegiem miesi´cy przyby∏y do
Poznania prof. [Jan Henryk] Lubieniecki27. Po kilku miesiàcach zosta∏ mi przy-
dzielony jako zast´pca by∏y lekarz-major Legionów dr Gustaw Zaremba, syn dra
Wac∏awa Zaremby z Wroc∏awia. Du˝à pomocà by∏ mi jako sanitarny sier˝ant szta-
bowy Mieczys∏aw Otto, który umia∏ trzymaç w ryzach ca∏y zespó∏ ni˝szego 
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personelu sanitarnego, jakkolwiek nie zawsze ku tego˝ zadowoleniu. Intendentem
szpitala by∏ przez szereg miesi´cy Polak Kemnitz, z zawodu nauczyciel, wyzna-
czony przez intendentur´ wojskowà. Aptekà szpitalnà kierowa∏ aptekarz [Witold]
Wichrowski28.

Nieco z poczàtku rozluêniona dyscyplina szybko uj´ta zosta∏a w odpowied-
nie karby i rok pracy up∏ynà∏ bez jakichÊ powa˝niejszych wstrzàsów i w ogólnej
harmonii. CzynnoÊci piel´gniarek spe∏nia∏y panie zorganizowanego tymczasem
w Poznaniu Polskiego Czerwonego Krzy˝a. Jedyny k∏opot sprawia∏ mi raz
po raz mój przyjaciel Józio Kroll29, par´ lat ode mnie starszy i wys∏u˝ony w ar-
mii niemieckiej za czasów pokoju i wojny lekarz. ByliÊmy ze sobà od daw-
na na „ty”. Posiada∏ wtenczas stopieƒ te˝ pewnie majora, je˝eli nie wy˝szy. Mia∏
to do siebie, ˝e w s∏u˝bie, szczególnie w sali operacyjnej czy opatrunkowej, by∏
bardzo wymagajàcy, szorstki i opryskliwy. Wszystko by∏o êle. Zna∏em go z tej
strony z mojej wspó∏pracy z nim w czasie przedwojennym. OczywiÊcie przymy-
ka∏em na to zawsze oko, wiedzàc, ˝e ju˝ taki jest i ˝e pod tà mrukliwoÊcià tkwi
w gruncie rzeczy natura dobra, mi∏a i szlachetna. Ale w s∏u˝bie szpitalnej tak
si´ dawa∏ we znaki swà dokuczliwoÊcià wszystkim swym podw∏adnym, asysten-
tom, piel´gniarkom i podoficerom sanitarnym, ˝e ci wszyscy po kolei przycho-
dzili do mnie z za˝aleniami i proÊbà, bym bra∏ ich w obron´. Porozumiewa∏em
si´ wi´c z kochanym Józiem i przemawia∏em mu w cztery oczy przyjaênie
do sumienia; przyjmowa∏ to bez protestu, t∏umaczy∏ i przyrzeka∏ popraw´, roz-
stawaliÊmy si´ zawsze z uÊmiechem na ustach, a po kilkunastu dniach piosnka
rozpoczyna∏a si´ na nowo. Straci∏em go z oczu bezpoÊrednio, gdy przeniesiony
zosta∏ jako chirurg i szef do szpitala wojskowego w szkole przy ulicy Ró˝anej
na Wildzie.
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B
y∏o to na poczàtku listopada 1918 roku, kiedy to jako kapral armii nie-
mieckiej znajdowa∏em si´ na froncie francuskim tu˝ pod miastem
Reims. Wojska niemieckie utrudzone i zniech´cone po czteroletnich

zmaganiach wojennych mia∏y przed sobà nowo przyby∏e ze Stanów Zjedno-
czonych dywizje amerykaƒskie, które a˝ si´ pali∏y do uderzenia na nasze
pozycje. Niemiecki sztab wojenny, Êwiadomy tego faktu, postanowi∏ ewaku-
owaç przyfrontowe szpitale i oÊrodki administracyjne na ty∏y. W tym czasie
otrzyma∏em od rodziców, zamieszka∏ych w Poznaniu, paczk´ ˝ywnoÊciowà,
a w niej ku mojej radoÊci gazet´ poznaƒskà „Posener Neueste Nachrichten”.
Z zaciekawieniem zajrza∏em do niej, co te˝ si´ dzieje w Poznaniu. Zainte-
resowa∏ mnie pewien artyku∏ takiej mniej wi´cej treÊci: „Rejencja poznaƒska
zwraca si´ do rzàdu w Berlinie, jakie kroki ma poczyniç wobec faktu, ˝e le-
giony polskie maszerujà na Poznaƒ”2. WiadomoÊç ta podzia∏a∏a na mnie
tak, ˝e postanowi∏em natychmiast zdezerterowaç z frontu, a˝eby byç w Po-
znaniu w tak prze∏omowej chwili. Gdy nocà dotar∏em do najbli˝szej stacji
kolejowej, ofensywa amerykaƒska ju˝ si´ rozpocz´∏a. Dworzec sta∏ w p∏o-
mieniach. Znajdujàcy si´ w pobli˝u magazyn z amunicjà artyleryjskà tak˝e
si´ pali∏ i po chwili nastàpi∏y wybuchy wyrzucajàce wysoko fontanny ognia.
By∏ to widok pe∏en grozy; ∏una ognia oÊwietla∏a dalekie tereny. Pomaszero-

”Czo∏em u∏ani!”
ANTONI SI¸A1



wa∏em torem kolejowym do nast´pnej stacji i nad ranem dosta∏em si´ do po-
ciàgu jadàcego w kierunku Belgii.

Dnia 11 listopada dosta∏em si´ do Brukseli. W dniu tym ukaza∏y si´ nad mia-
stem samoloty francuskie z bia∏ymi flagami na skrzyd∏ach, zwiastujàce zawiesze-
nie broni. Nasta∏ nareszcie tak przez wszystkich upragniony pokój. Kontynu-
owa∏em dalej swà podró˝, chcàc jak najpr´dzej dostaç si´ do Poznania.
W Kolonii na dworcu urz´dowa∏a ju˝ Rada ˚o∏nierska, która rozbraja∏a wszyst-
kich ˝o∏nierzy powracajàcych z frontu. I ja, choç niech´tnie, rozstaç si´ musia-
∏em z moim parabellum3.

W Poznaniu na dworcu ˝andarmeria niemiecka legitymowa∏a wszystkich
przyjezdnych ˝o∏nierzy. Poniewa˝ nie posiada∏em odpowiedniego dokumentu,
wycofa∏em si´ dyskretnie i przez tory kolejowe przedosta∏em si´ na teren maga-
zynów spedytora Hartwiga4 i tam przez p∏ot wyszed∏em na ulic´. RadoÊç w do-
mu by∏a ogromna. Po wyczerpaniu tematu moich przygód w czasie ucieczki
z frontu, zapyta∏em, co s∏ychaç o legionach polskich. Niestety, znikàd nie otrzy-
ma∏em wiadomoÊci. Jak si´ póêniej dowiedzia∏em, Pi∏sudski nie mia∏ zamiaru
walczyç z Niemcami o oswobodzenie ziem polskich zaboru pruskiego.

Dnia nast´pnego dowiedzia∏em si´, ˝e na ulicy Piekary mieÊci si´ tajna Polska
Organizacja Wojskowa. Mia∏a ona organizowaç si∏y zbrojne na wypadek powsta-
nia. Poniewa˝ wojsko niemieckie podlega∏o demobilizacji, nie mia∏ kto pilnowaç
obiektów wojskowych. Niemieckie w∏adze wojskowe zmuszone by∏y stworzyç
ochotnicze kompanie, tzw. Kompanie Stra˝y i Bezpieczeƒstwa. Stworzono trzy
kompanie: pierwszà w warowni Prittwitza, drugà w warowni Grolmana i trze-
cià w warowni przy moÊcie Rocha. Do kompanii tych byli kierowani, lub te˝ sa-
mi si´ zg∏aszali, zdemobilizowani Polacy, tworzàc zalà˝ek pierwszych kadr woj-
ska wielkopolskiego. Mnie skierowano do 2. kompanii, której dowódcà by∏ 
por. Edmund Krause. Sier˝ant sztabowy Jan Przybecki5 wciàgnà∏ mnie do ewi-
dencji jako kaprala. S∏u˝ba nasza ogranicza∏a si´ tylko do zaciàgania wart
przy obiektach wojskowych przez 24 godziny; nast´pne 24 godziny mieliÊmy
wolne. CzuliÊmy si´ ˝o∏nierzami polskimi na ˝o∏dzie niemieckim. ˚o∏d by∏ sto-
sunkowo wysoki, gdy si´ zwa˝y, ˝e ˝o∏d poborowego wynosi∏ 4,50 mk. na deka-
d´, a obecnie wynosi∏ dla szeregowca 6 mk. dziennie. Ja jako kapral pobiera∏em
8 mk. dziennie.

W tym czasie czyniliÊmy przygotowania do akcji zbrojnej. W podziemiach
warowni mieliÊmy zapas oko∏o tysiàca karabinów, dwa ci´˝kie karabiny maszy-
nowe i niezliczonà iloÊç amunicji. Dla zamanifestowania naszych uczuç naro-
dowych przypinaliÊmy polskie orze∏ki na czapkach, ku niezadowoleniu naszego
dowódcy por. [Edmunda] Krausego, wielkiego patrioty, który póêniej poleg∏ 
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bohatersko w walkach z Grenzschutzem pod Zbàszyniem. Prosi∏ nas, abyÊmy
zdj´li orze∏ki z czapek. Gdy przyjdzie czas, zamówi dla nas du˝e or∏y. ProÊby je-
go nie skutkowa∏y, przeciwnie, za przyk∏adem pierwszych posz∏a reszta. Napo-
tykani ˝o∏nierze nie zaczepiali nas, a policjanci odwracali si´ w bojaêni przed in-
terwencjà.

Dzieƒ wigilijny obchodziliÊmy wed∏ug tradycji przy choince w Êwiàtecznym
nastroju. W czasie Êpiewu kol´d zawita∏ do nas Komitet Obywatelski, sk∏adajà-
cy si´ z kilku paƒ i panów, przynoszàc dla ka˝dego wojaka paczk´ gwiazdkowà.
W ka˝dej paczce znalaz∏y si´ skarpety, r´kawiczki, pierniki i s∏odycze. By∏y prze-
mówienia na aktualny temat, ˝e chwila, na którà z upragnieniem czekamy, jest
bliska. By∏y to prorocze s∏owa, bo zaledwie trzy dni póêniej nastàpi∏ wolnoÊcio-
wy zryw zbrojny.

W dniu 27 grudnia przyby∏ z Pary˝a do Poznania Ignacy Paderewski. Na je-
go powitanie t∏umy ludzi wybieg∏y na ulice. Na g∏ównym dworcu kareta
z czwórkà koni sta∏a do jego dyspozycji. Gdy si´ ukaza∏, wiwatów na jego czeÊç
nie by∏o koƒca. LudnoÊç wyprz´g∏a konie; pcha∏a i ciàgn´∏a karet´ na ca∏ej tra-
sie, a˝ do Bazaru, gdzie mieÊci∏a si´ jego kwatera. Przed Bazarem ustawiono ar-
mat´ na znak nietykalnoÊci jego dostojnej osoby. Na jego powitanie Polacy spon-
tanicznie wywiesili flagi o barwach narodowych, a tak˝e paƒstw koalicyjnych:
francuskie, angielskie i Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej. Niemcy
struchleli z wra˝enia na widok tak znienawidzonych sztandarów.

Dla przeciwdzia∏ania tej manifestacji 6. pu∏k grenadierów, który dopiero nie-
dawno wróci∏ z frontu, wyruszy∏ w komplecie, w pe∏nym uzbrojeniu, z orkiestrà
na czele z koszar przy ulicy Grunwaldzkiej na miasto. Gdy dotarli do ulicy Êw.
Marcin, zacz´li zrywaç wrogie dla nich sztandary.

Zaalarmowano trzy polskie kompanie, które znajdowa∏y si´ w stanie pogoto-
wia. W godzinach popo∏udniowych kompania nasza wymaszerowa∏a w komple-
cie z warowni. Na miejscu pozosta∏a tylko sekcja wartownicza, na wa∏y wysta-
wiono dwa cekaemy, bram´ wejÊciowà zamkni´to przed ewentualnà napaÊcià
wroga. Kompania ustawi∏a si´ w dwuszeregu przed warownià i na danà komen-
d´ por. Krausego: „Do modlitwy, czapki zdjàç!” – odmówiono na g∏os modlitw´
przedbojowà. Kompania ruszy∏a do boju. Na ulicach ludnoÊç opanowa∏a nerwo-
wa trwoga. Wróg by∏ niewidoczny. Dopiero gdy dotarliÊmy do placu WolnoÊci,
z okien prezydium policji odezwa∏y si´ karabiny maszynowe. Rozpoczà∏ si´ bój
o zdobycie hakatystycznej twierdzy. Pad∏y pierwsze ofiary, m.in. Franciszek Ra-
tajczak. Gdy po d∏u˝szym, silnym ostrzale Niemcy spostrzegli, ˝e stanowià ma-
∏à wysepk´ w morzu atakujàcych si∏, wywiesili bia∏à choràgiew na znak kapitu-
lacji. W takiej sytuacji 6. pu∏k grenadierów wycofa∏ si´ bez podj´cia walki
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do swych koszar. Si∏y powstaƒcze ros∏y w si∏´ z minuty na minut´. Z naszych za-
pasów broni harcerze na samochodach ci´˝arowych rozwozili broƒ po ulicach
miasta i dzielili jà pomi´dzy ch´tne do walki osoby cywilne.

W pierwszym dniu powstania zdobyto wszystkie najwa˝niejsze gmachy paƒ-
stwowe, jak rejencj´, dyrekcj´ poczty, zamek, dworce kolejowe, komend´ policji
i pomniejsze urz´dy. Jeszcze tego samego dnia doprowadzano do wspomnianych
trzech warowni aresztowanych: czo∏owe osobistoÊci niemieckie, oficerów, poli-
cjantów, tajniaków i inne „grube ryby” wy∏apane w mieszkaniach lub urz´dach.
Nocà nasze silne patrole krà˝y∏y po ulicach miasta, czuwajàc nad bezpieczeƒ-
stwem mieszkaƒców. Z domów wychodzi∏y nasze patriotyczne Polki, cz´stujàc
patrole dla rozgrzewki goràcà strawà i napojami, bo mróz dawa∏ si´ mocno we
znaki. [...]

WieÊç o walkach w Poznaniu rozleg∏a si´ g∏oÊnym echem w ca∏ych Niem-
czech. Celem st∏umienia powstania rzàd niemiecki wys∏a∏ z Berlina transport
kolejowy z wojskiem. O zbli˝ajàcym si´ transporcie zameldowali polscy koleja-
rze. Poznaƒ godnie przygotowa∏ si´ na ich przyj´cie. Wzd∏u˝ torów kolejowych
ustawiono uzbrojonych w karabiny maszynowe i r´czne granaty powstaƒców.
Kiedy pociàg zatrzyma∏ si´ na dworcu, natychmiast zosta∏ otoczony. Na okrzyki
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o poddanie si´ i na wycelowane lufy karabinów w ich kierunku nie pad∏ z ich
strony ˝aden strza∏. Niemcy widzàc beznadziejnoÊç walki, poddali si´. Rozbro-
jono ca∏y transport i pociàg z bezbronnym ju˝ wojskiem skierowano z powrotem
do Berlina.

Mnie przypad∏o pilnowanie dworca kolejowego Poznaƒ Wschód. Pod swojà ko-
mendà mia∏em pluton powstaƒców. Powracajàce z frontu wschodniego formacje
niemieckie rozbraja∏em, zabierajàc tak˝e ca∏y tabor, po czym pozwala∏em na dalszà
jazd´ do Vaterlandu. Zdobycz odsy∏a∏em do warowni. Ze zdobytych koni chcia∏em
utworzyç pluton kawalerii, na co ju˝ otrzyma∏em zezwolenie od dowódcy kompa-
nii. Kwalifikacje ku temu posiada∏em jako by∏y kawalerzysta niemieckiego 4. pu∏-
ku dragonów. W trakcie organizacji zamiar ten porzuci∏em, gdy si´ dowiedzia∏em,
˝e w by∏ych koszarach konnych strzelców organizuje si´ pu∏k kawalerii polskiej.

Dnia 7 stycznia 1919 roku zg∏osi∏em si´ w koszarach by∏ych strzelców konnych,
gdzie przydzielono mnie do pierwszego szwadronu. Urz´dowa∏ tam wachmistrz
sztabowy Zio∏ek. W koszarach by∏o nas tylko dwóch podoficerów i kilku ˝o∏nie-
rzy. Organizatorem pu∏ku by∏ por. [Józef Antoni] Lossow6, szlagon polski7, z do-
piskiem przed nazwiskiem „von”. W miar´ up∏ywu dni nap∏yw ochotników by∏
tak liczny, ˝e tworzono ju˝ dalsze szwadrony. Ochotnicy sk∏adali si´ z ró˝nych
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by∏ych formacji niemieckich, najmniej z kawalerii. Tote˝ w pierwszym okresie ca-
∏y ci´˝ar szkolenia jazdy konnej oraz w∏adania lancà i szablà spoczywa∏ na moich
barkach. Poniewa˝ zna∏em tylko komend´ w j´zyku niemieckim, trzeba jà by∏o
odpowiednio spolszczyç, co mi si´ doskonale uda∏o.

Nadesz∏a pierwsza pomoc od Pi∏sudskiego w postaci przys∏anych nam ofice-
rów legionowych. A by∏a to pomoc zbyteczna, gdy˝ nasi podoficerowie radzili so-
bie lepiej od nich. Do naszego pu∏ku te˝ dosta∏o si´ kilku oficerów. Dowódcà
pierwszego szwadronu zosta∏ por. [Miko∏aj] Mitraszewski8. Na miejsce por. von
Lossowa przyby∏ pu∏kownik [Aleksander] Pajewski9. G∏ównodowodzàcym
Armià Wielkopolskà mianowany zosta∏ gen. Józef Dowbor-MuÊnicki.

Wojska nasze ubrane by∏y w mundury niemieckie, a naszywki w barwach na-
rodowych przy ko∏nierzykach odznacza∏y naszà polskoÊç. Odziani byliÊmy w ja-
snoniebieskie mundury strzelców konnych, tote˝ inaczej nas nie nazywano jak
konni strzelcy. Dopiero w pami´tnym dniu 17 stycznia 1919 roku, przy sk∏ada-
niu przysi´gi na pl. WolnoÊci, gdzie zebra∏ si´ ca∏y garnizon poznaƒski, przy ob-
chodzie wszystkich pu∏ków gen. Dowbor-MuÊnicki zwróci∏ si´ do nas: „Czo∏em
u∏ani!” DowiedzieliÊmy si´ wtedy, ˝e jesteÊmy u∏anami.

Po kilku dniach ppor. [Janusz] KapuÊciƒski10, dowódca plutonu naszego szwa-
dronu, zjawi∏ si´ na dziedziƒcu koszar w przepisowym mundurze u∏aƒskim.
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Na ten malowniczy widok wszystkim zebranym oczy si´ zaszkli∏y. Przyby∏ dowód-
ca szwadronu i oznajmi∏ zebranym u∏anom, ˝e szwadron posiada kilkadziesiàt
mundurów u∏anów niemieckich. Kto z nas w∏asnym kosztem mo˝e daç przerobiç
je na przepisowe mundury polskie, wejdzie w sk∏ad warty honorowej na zamku,
gdzie zaj´li kwater´ wy˝si oficerowie koalicyjnej misji wojskowej. Przeróbka mun-
duru nie stanowi∏a dla mnie problemu, poniewa˝ ojciec prowadzi∏ w Poznaniu za-
k∏ad krawiecki. Po dwóch dniach mundur by∏ gotowy. Mnie wi´c przypad∏ ten za-
szczyt w udziale, ˝e zosta∏em komendantem warty honorowej na zamku.

Pu∏k nasz, jako Pierwszy Pu∏k U∏anów Wielkopolskich, stanowi∏ elit´ wÊród
wszystkich pu∏ków wielkopolskich. W nast´pnych tygodniach powsta∏y dalsze
pu∏ki u∏anów. Drugi pu∏k u∏anów, bia∏ych, formowa∏ si´ w Biedrusku pod Po-
znaniem, trzeci pu∏k u∏anów, ˝ó∏tych, w Gnieênie i czwarty pu∏k u∏anów, niebie-
skich, zwanych nadwiÊlaƒskim, w Toruniu.

CzyniliÊmy goràczkowe przygotowania do gotowoÊci bojowej. Nasze wojska
powstaƒcze coraz dalej posuwa∏y si´ w kierunku Odry, chcàc tam wbiç s∏upy gra-
niczne. Lecz i Niemcy goràczkowo si´ mobilizowali, stawiajàc nam zaci´ty opór.
W tym okresie walki toczy∏y si´ na linii Leszno–Zbàszyƒ–Mi´dzychód, a na pó∏-
nocy od Inowroc∏awia wzd∏u˝ Noteci poprzez Nak∏o, Margonin, Chodzie˝
do Czarnkowa.
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Na wiosn´ nasz 1. pu∏k u∏anów czerwonych i 3. pu∏k u∏anów ˝ó∏tych, stano-
wiàc brygad´ jazdy, mia∏y zdaç egzamin bojowy, urzàdzajàc rewi´ na b∏oniach
grunwaldzkich pod Poznaniem. Rewii przyglàda∏a si´ wspomniana wojskowa
misja koalicyjna. Najpierw odbywa∏y si´ ró˝ne popisy konne, a na koniec Êmia-
∏y atak rozwini´tej ca∏ej brygady na domniemanego wroga. Nasza dziarska po-
stawa, malownicze stroje wywo∏a∏y zachwyt i entuzjazm wÊród goÊci.

Wieczorem tego dnia odby∏a si´ wielka uczta w kasynie oficerskim na czeÊç
misji wojskowej. Jako umuzykalniony, prowadzi∏em przy 1. szwadronie kó∏ko
Êpiewacze, tote˝ niebawem wezwano nas na bankiet, a˝eby uraczyç ca∏e towa-
rzystwo naszym Êpiewem. ÂpiewaliÊmy ró˝ne piosenki wojskowe, przewa˝nie
legionowe. OtrzymaliÊmy huczne oklaski, a na sam koniec naszych popisów gen.
J. Dowbor-MuÊnicki, swoim zwyczajem, ka˝dego Êpiewaka uca∏owa∏ serdecznie.
Poproszono nas nast´pnie do sto∏u, przy którym pocz´stowani zostaliÊmy reszt-
kami biesiady i sutym napitkiem.

Pu∏k by∏ gotów do wymarszu na front. WyruszyliÊmy w kierunku Inowroc∏a-
wia. Jeszcze nie dotarliÊmy do celu, gdy nadszed∏ rozkaz wzywajàcy nas, by po-
spiesznym marszem wróciç do Poznania. DowiedzieliÊmy si´, ˝e 2. pu∏k u∏anów
w Biedrusku si´ zbuntowa∏, rozbrajajàc wszystkich swoich oficerów i podofice-
rów. Gdy po dwóch dniach dotarliÊmy na przedmieÊcie Poznania, nadszed∏ roz-
kaz udania si´ z powrotem na front, poniewa˝ bunt zosta∏ ju˝ st∏umiony. Przy-
czyna buntu nie zosta∏a nam podana; przypuszczalnie mia∏ pod∏o˝e polityczne.

DostaliÊmy si´ w okolice Inowroc∏awia. Zadaniem naszym by∏o objechaç ca∏y
front pó∏nocny od Inowroc∏awia do Czarnkowa. Na ka˝dym etapie mieliÊmy si´
ukazaç Niemcom, a˝eby mieli wra˝enie, ˝e kilka pu∏ków kawalerii znajduje si´
na tym odcinku. Pod Nak∏em rozkazem pu∏kowym ka˝dy szwadron mia∏ wyde-
legowaç dwóch najlepszych podoficerów zaopatrzonych w o∏ówki z notatnikami
do sztabu pu∏kowego. W gronie tym znajdowa∏em si´ i ja. O godzinie 4 odby∏a
si´ krótka odprawa. DowiedzieliÊmy si´, ˝e stanowimy patrol, który mia∏ za za-
danie wybadaç najdogodniejsze dla kawalerii miejsce przeprawy przez Noteç.
Dowódcà patrolu by∏ por. [Teodor] Raszewski12. Nast´pnie udaliÊmy si´ na lini´
frontu. W okopach zaj´tych przez naszà piechot´ zamieniliÊmy rogatywki, po-
niewa˝ nasze z czerwonym otokiem w jaskrawy sposób odbija∏y si´ na tle tere-
nu. Zacz´∏o ju˝ Êwitaç, gdy wkroczyliÊmy na ziemi´ niczyjà. RozdzieliliÊmy si´
w odst´pach po kilkadziesiàt metrów, zbli˝ajàc si´ do Noteci. Przed nami ujrze-
liÊmy most prowadzàcy na przeciwleg∏y brzeg rzeki. Por. Raszewski w towarzy-
stwie dwóch podoficerów wkroczy∏ na most bez zachowania nale˝ytej ostro˝noÊci:
Êmia∏o posuwali si´ dalej. Ju˝ po chwili nastàpi∏a katastrofa. Jak si´ okaza∏o,
przy koƒcu mostu znajdowa∏a si´ barykada z drutu kolczastego, a za nià Niemcy
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z zamaskowanym karabinem maszynowym. Do zbli˝ajàcych si´ Niemcy otwo-
rzyli ogieƒ, od którego padli por. [Teodor] Raszewski i jeden podoficer. Drugi,
ranny, zdo∏a∏ si´ wycofaç. Karabin maszynowy zaalarmowa∏ ca∏y odcinek frontu.
Pod silnym ostrza∏em wycofa∏a si´ reszta patrolu.

O tragicznym wypadku zawiadomiono ojca porucznika, gen. [Kazimierza]
Raszewskiego12, który jeszcze tego samego dnia przyby∏ samochodem z Pozna-
nia na miejsce. Na stron´ niemieckà wys∏ano parlamentariuszy w sprawie wyda-
nia zw∏ok poleg∏ych. Uzgodniono, ˝e zw∏oki wydane zostanà w zamian za nie-
mieckiego majora, b´dàcego w naszej niewoli. Po tym incydencie planu przejÊcia
kawalerii przez Noteç zaniechano.

PosuwaliÊmy si´ dalej wzd∏u˝ frontu w kierunku Czarnkowa. Kucharze na-
szej jednostki prowadzili b∏ogie, bezczynne ˝ycie. Wsz´dzie, gdzie zajmowali-
Êmy kwatery, fetowano nas jako mi∏ych goÊci. G∏ównym naszym po˝ywieniem
by∏y jajka w ró˝nych postaciach. Tak si´ nimi objad∏em, ˝e przyrzek∏em sobie
do koƒca ˝ycia ich wi´cej nie tknàç.

W okolicy Czarnkowa dowództwo pu∏ku wys∏a∏o znowu kilka patroli
na zwiad. Na czele mojej sekcji znalaz∏em si´ po raz drugi na ziemi niczyjej.
Przy szosie sta∏a samotna leÊniczówka, w której si´ ulokowa∏em. LeÊnika nie za-
sta∏em, a ˝ona jego, Niemka, wielce si´ przel´k∏a, gdy nas ujrza∏a. Uspokoi∏em
jà, ˝e jej nic nie grozi. W trakcie rozmowy zapyta∏em, czy te˝ przychodzà tu 
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˝o∏nierze niemieccy. Odpowiedzia∏a, ˝e od czasu do czasu przychodzi tu patrol
Grenzschutzu. Postanowi∏em tu na nich zaczatowaç. Dwóch innych postawi∏em
przy oknach na strychu wychodzàcych w kierunku frontu. Z jednego okna ob-
serwowa∏em ludzi pracujàcych na ∏àce. Zaj´ci byli koszeniem trawy. Pracowali
beztrosko, jakby to nie by∏ odcinek frontowy. Niestety, patrol niemiecki si´ nie
pokaza∏. Wyznaczony czas 6 godzin na wywiad minà∏ i zmuszony by∏em si´ wy-
cofaç. Po trzymiesi´cznym pobycie na froncie pu∏k zadania swoje wykona∏ i po-
wróci∏ do koszar w Poznaniu. Front wielkopolski si´ ustabilizowa∏. Zabroniono
nam dalej prowadziç ofensyw´, poniewa˝ konferencja paryska przydzieli nam
wszystkie polskie ziemie ∏àcznie z Gdaƒskiem, bez dalszego rozlewu krwi.

Do Poznania przyby∏ pod koniec 1919 r. z krótkà wizytà gen. Józef Pi∏sudski.
Powitanie wypad∏o doÊç serdecznie, chocia˝ nie tak, jak powitano Paderewskiego.
Miasto oflagowano, ludzie t∏umnie z ciekawoÊci zalegli ulice, przez które przeje˝-
d˝a∏ karetà. Ciekawy by∏ widok przed zamkiem. Gdzie dziÊ istnieje pomnik Mic-
kiewicza, sta∏ wtedy jeszcze pomnik Bismarcka. Udekorowano go w zabawny spo-
sób. W prawej r´ce trzyma∏ sztandar polski, a z ust wystawa∏a mu kaszanka.
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Naczelny Wódz Józef Pi∏sudski w otoczeniu oficerów oczekuje na defilad´ oddzia∏ów
wielkopolskich. Poznaƒ 27 X 1919 r.



O jeszcze jednym incydencie chcia∏bym tu wspomnieç. Genera∏ [Józef] Do-
wbor-MuÊnicki posiada∏ pod Poznaniem majàtek ziemski Lusówko, podarowa-
ny mu przez spo∏eczeƒstwo wielkopolskie. Sprzeda∏ on naszej jednostce kilka
stogów siana. Po odbiór siana zosta∏em wydelegowany z konwojem w liczbie
szeÊciu wozów. Gdy przyby∏em do majàtku, skierowano mnie na odpowiednie
miejsce. Za∏adowane wozy wys∏a∏em na dziedziniec, a˝eby tam napoiç i nakar-
miç strudzone konie. Po za∏adowaniu ostatniego wozu powróci∏em tak˝e
na dziedziniec. Tam dowiedzia∏em si´ o bardzo przykrym wypadku. Podczas
mojej nieobecnoÊci u∏ani gonili za dziewcz´tami dworskimi. Na ich krzyki wy-
bieg∏a ˝ona genera∏a, a˝eby ˝o∏nierzy poskromiç. Na jej widok jeden z u∏anów,
nie wiedzàc kogo ma przed sobà, wyciàgnà∏ z kieszeni nó˝, wrzasnà∏ na nià: 
„ty, ku…, ja ci poka˝´!” I zaczà∏ jà goniç. Pani MuÊnicka13 uciek∏a do dworu, po-
bieg∏a do telefonu i powiadomi∏a ma∏˝onka o wypadku. Poszed∏em do dworu
z przeprosinami, lecz pani MuÊnicka nie da∏a mi przyjÊç do s∏owa, odgra˝a∏a si´,
˝e wszyscy zostaniemy ukarani. Gdy jà po˝egna∏em, pomyÊla∏em sobie, ˝e u∏an
móg∏ si´ pomyliç, gdy˝ wyglàd jej nie ró˝ni∏ si´ od pozosta∏ej s∏u˝by.
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”
Czo∏em u∏ani!”

W oczekiwaniu na parad´ wojskowà na ¸awicy. Druga z lewej genera∏owa Agnieszka
MuÊnicka, w g∏´bi por. Ignacy Miel˝yƒski, 3 V 1919 r.



Gdy wje˝d˝a∏em na dziedziniec koszar, dowódca ju˝ czeka∏ na moje przyby-
cie przy odwachu. Uda∏em si´ z nim na odwach, gdzie zda∏em mu relacj´ o zaj-
Êciu. Dowódca przyzna∏ mi racj´, ˝e nie mog∏em inaczej postàpiç i powiedzia∏:
„Jutro udajemy si´ obaj na godzin´ dziewiàtà do genera∏a z raportem”. Winne-
go u∏ana kaza∏ natychmiast zamknàç na odwachu. Nazajutrz powózkà udaliÊmy
si´ przed oblicze genera∏a, zdajàc dok∏adny raport o wypadku. U∏an otrzyma∏
16 dni Êcis∏ego aresztu, odsiadujàc go w warowni Grolmana.

PRZYPISY

1 Archiwum Paƒstwowe w Poznaniu, zespó∏ Zarzàd Okr´gowy ZBoWiD.
2 RzeczywiÊcie niemieckie gazety informowa∏y o oddzia∏ach legionistów podà˝ajàcych z War-

szawy w kierunku Poznania.
3 Parabellum – niemiecki oÊmiostrza∏owy pistolet samopowtarzalny kalibru 9 milimetrów.
4 Chodzi o magazyny mi´dzynarodowej spó∏ki spedycyjnej Carla Hartwiga znajdujàce si´

przy ul. Sk∏adowej.
5 Jan Przybecki by∏ szefem 2. kompanii SSiB.
6 Józef Antoni Lossow (1874–1950), major WP, ziemianin – w∏aÊciciel Gry˝yny. Pierwszy do-

wódca pu∏ku konnych strzelców stra˝y poznaƒskiej.
7 Szlagon – ironiczne okreÊlenie szlachcica zasiedzia∏ego na wsi.
8 Miko∏aj Mitraszewski, rotmistrz WP, przedtem porucznik armii rosyjskiej.
9 Aleksander Pajewski (1879–1926), genera∏ brygady WP, dowódca 1. Brygady Jazdy Wielkopol-

skiej.
10 Janusz KapuÊciƒski (1900–?), pu∏kownik WP, znany w Wielkopolsce uczestnik konkursów

hippicznych.
11 Teodor Raszewski (1892–1919), rotmistrz WP, dowódca szwadronu 1. Pu∏ku U∏anów Wielko-

polskich.
12Kazimierz Raszewski (1864–1941), genera∏ broni WP, kierownik Wydzia∏u Wojskowego Komi-

sariatu NRL.
13 Chodzi o ˝on´ genera∏a Agnieszk´ z Korsoƒskich MuÊnickà.
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P
ierwszy dzieƒ rewolucji przeszed∏ szcz´Êliwie, bez krwi rozlewu. Na uli-
cach ˝o∏nierze odcinali oficerom epolety i kokardy, a pewien kapral, Po-
lak, który mia∏ polskiego orze∏ka przypi´tego przy boku, degradowa∏ nad-

zwyczaj ch´tnie i skwapliwie ka˝dego oficera, którego spostrzeg∏ na ulicy. To
samo czynili ˝o∏nierze, jeden ˝o∏nierz zdziera∏ drugiemu naramienniki i kokar-
dy, a radoÊç na ich twarzach zdradza∏a, ˝e posiadali wi´cej aspiracji degradacyj-
nej ni˝ ch´ci do awansu. Jedynie Niemcy oficerowie, paskarze i urz´dnicy byli
strwo˝eni takà radykalnà zmianà, przygn´bieni zwiesili g∏owy lub kryli si´
w domach. Przypatrywa∏em si´ z pewnym zadowoleniem operacjom dzielnego
kaprala, którego otacza∏o kilku towarzyszy ˝o∏nierzy, ca∏a chmara dzieci i ludzi
ciekawych. Gdy jaki oficer pruski si´ pokaza∏, wskazywa∏y polskie dzieci palcem
na niego, jak na z∏oczyƒc´. W mgnieniu oka t∏um otacza∏ oficera ko∏em, a ów
kapral podchodzi∏ ku niemu, aby odciàç epolety wzruszonemu oficerowi.

Od kilku dni mia∏em urlop, zrzuci∏em zatem znienawidzony pruski mun-
dur, ubra∏em si´ po cywilnemu, aby znowu po czterech i pó∏ roku ˝o∏nierki
swobodnie odetchnàç. Zm´czony bieganiem po mieÊcie, poszed∏em na obiad.
Siadajàc przy stole, zauwa˝y∏em, ˝e i moje naramienniki przywiàzano do lam-
py wiszàcej nad sto∏em. Gospodyni pensjonatu odci´∏a je podczas mej nieobec-
noÊci od munduru. Spojrza∏em na nie i ku ogólnej radoÊci zostawi∏em je
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przy lampie. To moje zdegradowanie wywo∏a∏o ogromny Êmiech u wszystkich
goÊci. Mówiono przy stole na temat mej niezas∏u˝onej degradacji, przy czym
nie zabrak∏o odpowiednich ˝artów i dowcipów. Nazwano mnie komendantem
i mimo mego protestu nikt mnie inaczej nie tytu∏owa∏. W koƒcu przyzwycza-
i∏em si´ tak do tego tytu∏u, ˝e reagowa∏em na niego bezwiednie, a goÊcie uwa-
˝ali to za rzecz naturalnà. Przebra∏em si´ szybko w mundur i wyczekiwa∏em
dalszych zdarzeƒ. […]

Chwila stosowna nadesz∏a, lecz jak jà wykorzystaç? Chcia∏em chocia˝ jedno
ogniwo przekuç i w jaki bàdê sposób przys∏u˝yç si´ ojczyênie. ˚o∏nierz telegra-
fista [Stanis∏aw] Jóêwiak, z którym zapozna∏em si´ w sk∏adzie papierosów
przy dawnej ulicy Hindenburga3, wspomnia∏, ˝e w banku „Westy” odb´dzie si´
dzisiaj zebranie w po∏udnie. By∏o to rano 10 listopada 1918 r. Stawi∏em si´ punk-
tualnie na to zebranie, na którym zasta∏em [Stanis∏awa] Jóêwiaka, [Romana]
Wilkanowicza i wielu znajomych. Mój szkolny kolega Bronis∏aw Sikorski przy-
wita∏ mnie na samym wst´pie. Rozejrza∏em si´ po pokojach, by∏o to mieszkanie
dra [Mariana] G∏owackiego ponad bankiem „Westy”4, lecz ogólnie mówiono, ˝e
zebranie jest w „WeÊcie”. Zapozna∏em si´ tam z [Mieczys∏awem] Paluchem,
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[Bohdanem] Hulewiczem, [Witoldem] Hedingerem i wieloma innymi. Hule-
wicz, Sikorski i Paluch przemawiali do obecnych. Podczas obszernej dyskusji i ja
swoje uwagi dorzuci∏em, do czego posiada∏em wi´cej prawa ni˝ wielu innych
tam obecnych, a to z tej przyczyny, ˝e chodzi∏o o utworzenie komitetu ÊciÊle woj-
skowego, który by fachowo i ze znajomoÊcià rzeczy naszà sprawà pokierowa∏.
B´dàc ˝o∏nierzem aktywnym i od wybuchu wojny wcià˝ czynnym na frontach
zachodnich, jako te˝ instruktorem przy formacjach wojskowych pieszych, blisko
siedem lat na ˝o∏nierce pruskiej sp´dzi∏em, wobec tego posiada∏em wi´cej zna-
jomoÊci fachowej ˝o∏nierskiej ni˝ wielu innych na owym zebraniu obecnych.
Energicznie protestowa∏em, aby nie wybierano niefachowych do owego komite-
tu, którzy tylko rok lub dwa byli ˝o∏nierzami zapasowymi i pe∏nili s∏u˝b´ garni-
zonowà lub po biurach.

DoÊwiadczeni ˝o∏nierze zrozumieli i podzielali moje zdanie. Wybrano na-
st´pnie komitet, w sk∏ad którego weszli: Paluch, Hulewicz, Sikorski, Szlagowski,
Wierzejewski, Hedinger i ja. Ów komitet konspiracyjny zosta∏ wybrany przez
obywateli i ˝o∏nierzy polskich, a zatem nie by∏ jakimÊ towarzystwem, bo posia-
da∏ prawa w imieniu ca∏ego spo∏eczeƒstwa dzia∏aç, bioràc na siebie wszelkie od-
powiedzialnoÊci. ÂciÊle tajnie odbywa∏a si´ nasza praca, bo potrzebowa∏ tylko
ktoÊ zdradziç, ˝e przeciw rzàdowi pracujemy, a byliby nas wszystkich pod mur
postawili, to znaczy rozstrzelali, i mo˝e wielu innych ludzi niewinnych ten los
by spotka∏. […]

Punktualnie o godzinie 3 po po∏udniu odby∏o si´ nasze zebranie. Ka˝dy otrzy-
ma∏ swój dzia∏ i ka˝dy w ÊciÊle naznaczonym kierunku mia∏ pracowaç. Najniew-
dzi´czniejszy dzia∏ posiada∏ Hedinger, on zbiera∏ nielegalnie broƒ i amunicj´,
chowa∏ jà w sklepach i w norach, przy czym mu wiele dopomaga∏ Bronis∏aw Ma-
terné5. Materné by∏ legalnie czynnym na gubernatorstwie i przynosi∏ nam wszel-
kie niemieckie rozkazy, telegramy i rozmowy, przeciw którym natychmiast dzia-
∏aliÊmy. Siedzia∏ dzieƒ i noc przy aparacie telefonicznym, póêniej sta∏ ca∏ymi
godzinami przy drzwiach naszego konspiracyjnego klubu i uwa˝a∏, by niepowo-
∏ani nie wchodzili, by nas nie widziano. Dzieƒ i noc pracowaliÊmy nad organi-
zacjà wszystkich istniejàcych formacji wojskowych, w których by∏o bardzo wiele
naszego ˝o∏nierza. Sikorski posiada∏ ca∏à kompani´ ˝o∏nierzy przewa˝nie pol-
skich, którzy co dopiero z pola walki wrócili. Wincenty Wierzejewski organizo-
wa∏ osobno luzem chodzàcych ˝o∏nierzy polskich w odr´bnà organizacj´ polskà,
ju˝ kilka miesi´cy przed rewolucjà. Kaza∏ zapisywaç polskich ˝o∏nierzy, tworzy∏
tajemne sekcje i formacje, bez wahania nara˝a∏ si´ dla sprawy. W równej mierze
dzia∏ali z nim i poÊwi´cali si´ z gorliwoÊcià [Zygmunt] Wiza6 i [Hieronim]
Grzeszkowiak7.
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Nadszed∏ dzieƒ 13 listopada, co chwil´ otrzymywaliÊmy alarmujàce i straszne
wieÊci. Podporucznik [Pawe∏] Szyfter8 sprawowa∏ funkcj´ adiutanta. ˚al mi go
by∏o, bo mia∏ tyle zleceƒ, ˝e nie wiedzia∏, które najpierw ma za∏atwiç, a z rozpa-
czy Êmia∏ si´ z nas wszystkich, za co go z pokoju wyrzuciliÊmy. Jeden na drugie-
go wrzeszcza∏ i wymyÊla∏, a nieraz i za drzwi wyrzucano bez pardonu cywilnych
dostojników, którzy niepotrzebnie przychodzili. O jedzeniu, spaniu lub wypo-
czynku nie by∏o mo˝na ani pomyÊleç, jedna sprawa drugà goni∏a, bo ka˝dej
chwili mog∏a wybuchnàç krwawa bójka. […] GdyÊmy ju˝ byli w posiadaniu spi-
su wszelkich fortyfikacji, koszar, magazynów i placówek wojskowych, wsadzili-
Êmy ukradkiem wsz´dzie naszych zaufanych ludzi. Za∏ogi niemieckiej by∏o 
oko∏o 15 tysi´cy dobrze uzbrojonego ˝o∏nierza, w tym artyleria ci´˝ka, fortecz-
na i polna. Na nic nie zwa˝aliÊmy, przyznam, ˝eÊmy si´ wi´cej kierowali zapa-
∏em i sercem ni˝ rozumem. Najm´drszà gadaninà nic nie wywalczymy, powie-
dzieliÊmy sobie, i jedna tylko myÊl w nas by∏a: „WolnoÊç Zjednoczonej Ludowej
Republiki Polskiej” – to by∏o naszym idea∏em i has∏em. Nowe rzàdy niemieckie
robi∏y, co im si´ ˝ywnie podoba∏o. Wszelkie bezprawia i prowokacje wobec Pola-
ków zastosowano dowolnie, tak dalej pozostaç nie mog∏o. PrzewidywaliÊmy, ˝e
za kilka dni nastàpi katastrofa, przy której niewinna krew polska pop∏ynie, wi´c
trzeba by∏o coÊ zrobiç, aby spo∏eczeƒstwo polskie przed rzezià ochroniç. Element
niemiecki by∏ bardzo podjudzony, a dopiero kilka godzin up∏yn´∏o od chwili,
kiedy Rzesza sta∏a si´ republikà. Niemiecka samowola wzrasta coraz bardziej,
skoro si´ Niemcy uporzàdkujà, a wtenczas biada nam, wówczas jesteÊmy strace-
ni. Wi´c pójdziemy na ratusz wymóc prawa dla polskiego spo∏eczeƒstwa, tak
umówiliÊmy si´. Nie wszyscy opowiadali za tym planem, by∏y jeszcze inne pla-
ny, a ka˝dy chcia∏ najlepiej. Obok naszego pokoju zasiadywa∏a Rada Ludowa
miasta Poznania, do której Sikorski, Wierzejewski i ja jako cz∏onkowie wojsko-
wi nale˝eliÊmy. Odby∏o si´ zebranie decydujàce, na którym byli obecni dr Kry-
siewicz, ks. Adamski, Rzepecki, dr G∏owacki, dr Ireneusz Wierzejewski, Sikor-
ski, Hulewicz, Paluch, Wincenty Wierzejewski i ja. Mnie owo zebranie znu˝y∏o,
wyszed∏em do naszego pokoju i czeka∏em tylko na decyzj´, czy mamy pójÊç
na ratusz, czy nie. Uzbroi∏em si´ od stóp do g∏ów, odkupi∏em du˝e, wspania∏e
parabellum od Maternégo i rozmawia∏em z druhami Wizà i Andrzejewskim,
którzy mieli iÊç z nami na ratusz. D∏ugim wyczekiwaniem byliÊmy zniecierpli-
wieni, a druhowie Wiza i Andrzejewski mówili mi: „idê i spytaj si´, czy chcà iÊç,
czy nie, nie b´dziemy tu godzinami wyczekiwali”. Sam b´dàc zniecierpliwiony,
polecia∏em do nich i u wejÊcia powiedzia∏em Radzie Ludowej miasta Poznania
nast´pujàce s∏owa: „Panowie, wojsko ju˝ ciàgnie, by okrà˝yç ratusz, za pó∏ go-
dziny jest ratusz naszym wojskiem okolony, musimy iÊç, nie mo˝emy d∏u˝ej 
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czekaç, bo inaczej b´dziemy zdradzeni!” Spojrzeli wszyscy na mnie milczàco,
zapanowa∏a cisza, czeka∏em na odpowiedê. G∏owacki odpowiedzia∏ mi: „Je˝eli
panowie wojskowi uwa˝acie, ˝e si´ uda i iÊç musicie, to trzeba iÊç”. Paluch wi-
dzàc mnie ju˝ uzbrojonego, rozeÊmia∏ si´ serdecznie i wo∏a∏ za mnà: „Pójdzie-
my, z∏ota rybko, pójdziemy”. Zamknà∏em czym pr´dzej drzwi, Hulewicz i Pa-
luch wylecieli za mnà, a do kolegów zawo∏a∏em z radoÊcià: „Wi´c idziemy
na ratusz, niech si´ dzieje wola Bo˝a, my im poka˝emy!” WyszliÊmy w trójk´:
Hulewicz, Paluch i ja, za nami o kilka kroków, aby nie podpaÊç, szli Wiza, Ânie-
gocki i Andrzejewski. Wierzejewski wys∏a∏ goƒców do swych ludzi i polecia∏
sam, aby wojskiem ratusz okoliç. By∏a to godzina wpó∏ do szóstej wieczorem
dnia 13 listopada, dzieƒ moich urodzin. SzliÊmy ulicà krokiem ˝o∏nierskim,
zimno i ponuro, jeden na drugiego spoglàda∏, nie rozmawialiÊmy z sobà, ka˝dy
z nas odczuwa∏, ˝e za godzin´ coÊ wa˝nego si´ stanie. Cisz´ mi´dzy nami prze-
rwa∏ Paluch i rzek∏ do mnie: „Rybka, ty im powiesz porzàdnie prawd´”. Roze-
Êmia∏em si´ zimno i powiedzia∏em: „Wszystko, co w mych si∏ach, to uczyni´, ale
na wszystko musimy byç przygotowani, chocia˝by nam si´ nie uda∏o i mieliby
nas rozstrzelaç, to jeden drugiego nawet za cen´ ˝ycia nie zdradzi”. Na Starym
Rynku podaliÊmy sobie r´ce. Przysi´gamy zemst´ – w razie gdy jednego z nas za-
bijà, to wyr˝niemy tysiàc pruskich oficerów, a to nie by∏o tajemnicà dla Niemców,
bo ju˝ par´ dni przedtem Paluch jawnie do Niemców tak mówi∏. Ko∏o figury
Êwi´tego Jana oblega∏ t∏um jakiÊ automobil, na którym sta∏ ˝o∏nierz rewolucjo-
nista i po niemiecku do ludzi przemawia∏. SzliÊmy przez Rynek, ludzi nie by∏o
na ulicach – a gdzie nasze wojsko? WyzywaliÊmy, ˝e ich jeszcze nie ma. „Oni
przyjdà” – powiedzia∏em. Wierzejewski wys∏a∏ goƒców z rozkazem, aby si´ sta-
wili. Mo˝emy Êmia∏o iÊç, nie potrzebujemy czekaç, oni przyjdà w tym czasie,
w którym my ju˝ b´dziemy umawiali si´ z radnymi miasta, z niemieckà Radà
˚o∏nierskà. Z radoÊcià pchn´liÊmy ci´˝kà bram´ i weszliÊmy na pi´tro, by odszu-
kaç sal´, na której si´ odbywa zebranie. Odêwierny ratusza spacerowa∏ w liberii
na korytarzu przed salà obradowà, a spostrzeg∏szy nas, zapyta∏, czego sobie ˝y-
czymy. „Chcemy iÊç na sal´ do radnych i do rady ˝o∏nierskiej, która na sali ma
posiedzenie. – Teraz panowie wejÊç nie mo˝ecie, bo jest Êcis∏a i wa˝na konferen-
cja – odpowiedzia∏ urz´dnik po niemiecku. – W∏aÊnie dlatego chcemy wejÊç, bo
my daleko wa˝niejsze sprawy mamy do za∏atwienia”. Urz´dnik wszed∏ na sal´,
zameldowa∏ nas, a po krótkiej chwili wyszed∏ i oÊwiadczy∏ nam, ˝e teraz wejÊç
nie mo˝emy – mamy przyjÊç innym razem. CierpliwoÊç nasza si´ skoƒczy∏a, po-
wiedzieliÊmy odêwiernemu: „Prosz´ powiedzieç tym panom, ˝e je˝eli nas nie
wpuszczà do sali, to sami wejdziemy, a za kilka minut us∏yszà strzelanie karabi-
nów maszynowych”. Odêwierny spojrza∏ ze strachem na nas i polecia∏ na sal´
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z powrotem, powróci∏ natychmiast i kaza∏ nam wejÊç. WeszliÊmy i rozsiedliÊmy
si´ na krzes∏ach radnych miasta. Ja podszed∏em ku przodowi, aby byç blisko
przewodniczàcego, i stojàc, przys∏uchiwa∏em si´ wywodom Hulewicza, który ja-
ko pierwszy g∏os zabra∏, przemawia∏ bardzo spokojnie i powa˝nie. Zaznaczy∏
w swoim przemówieniu, ˝e ˝o∏nierze polscy si´ burzà i ka˝dej godziny mo˝e na-
stàpiç niepotrzebny rozlew krwi, je˝eli ˝àdaƒ Polaków nie uwzgl´dnià. Chcieli
z nami targowaç, aby si´ nas tylko pozbyç, omamiç. Przewidywa∏em wobec nas
wyrafinowanà taktyk´ dyplomatycznà przewodniczàcego, sprytnego hambur-
czyka, i czu∏em, ˝e teraz mi kolejno przemawiaç wypada. Sekretarz [Adam] Pio-
trowski wywo∏a∏ moje nazwisko, dopuszczajàc mnie do g∏osu. Stanà∏em na Êrod-
ku sali przed przewodniczàcym [Augustem] Twachtmannem i natychmiast
w bardzo ostrych s∏owach i energicznie zwróci∏em si´ do niego. Doktor [Cele-
styn] Rydlewski, prezes Rady Robotników, siedzia∏ obok Twachtmanna, prezesa
Rady ˚o∏nierskiej, i udawa∏ z koniecznoÊci bezstronnego w obecnoÊci Niemców,
lecz by∏ jednej myÊli z nami, bo zna∏em go jako goràcego patriot´ i dzia∏acza spo-
∏ecznego. Mówi∏em, ˝e panowie nie sà zdolni u nas rzàdów sprawowaç. […]

Wtem padajà strza∏y, a na sali powstaje ogromny pop∏och i zamieszanie, nie
wiadomo, czy Polacy, czy Niemcy strzelajà, i nie wiadomo te˝, czy nasi ˝o∏nie-
rze nie zostali napadni´ci przez Niemców, a w owej chwili walk´ decydujàcà sta-
czajà. By∏a to chwila chwiejna dla wszystkich, ˝o∏nierze nasi nie mieli rozkazu
do strzelania; uwa˝a∏em, ˝e to chwila stanowcza, prze∏omowa i ryzykowa∏em
wszystko. Przerwa∏em owà cisz´ zamieszania, uÊmiechni´ty wypr´˝y∏em si´ jak
˝o∏nierz na bacznoÊç i pochwali∏em si´ przed nimi tonem dyktatorskim: „Pano-
wie s∏yszà? To sà moi ˝o∏nierze!” Radny miasta, ˚yd Dawid, za∏ama∏ r´ce
nad g∏owà i zaklina∏ przewodniczàcego Rady ˚o∏nierskiej, aby potwierdzi∏ to,
czego ˝àdamy, i nawet sam poczà∏ dyktowaç podj´tà uchwa∏´. Przewodniczàcy
Twachtmann wsta∏ z krzes∏a i ofiarowa∏ mi natychmiast swe miejsce prezydial-
ne, abym je objà∏ jako przewodniczàcy i sprawami Rady ˚o∏nierskiej kierowa∏.
Powstrzyma∏em si´ od tego kroku, bo wiedzia∏em, ˝e liczebna przewaga za∏ogi
poznaƒskiej przewy˝sza naszych ˝o∏nierzy i tylko chwilowo z obawy miejsca mi
chce ustàpiç, a nast´pstwa mogà byç za to krwawe na niewinnych obywatelach
wielkopolskich. Przewodniczàcemu stanowczo powiedzia∏em: „Nie chcemy pa-
nu miejsca zabieraç, lecz ˝àdamy równych praw dla nas, dla naszych polskich
˝o∏nierzy. Wobec tego prosz´ przyjàç nowych cz∏onków polskich”. Rada ˚o∏-
nierska sk∏ada∏a si´ z siedmiu cz∏onków i przewodniczàcego, by∏o mo˝na obraç
czterech cz∏onków polskich, których te˝ bez wszystkiego przyj´to: Hulewicza,
Palucha, Wiz´ i mnie. Chocia˝ mnie jako pierwszego kandydata na liÊcie posta-
wiono, ustàpi∏em dobrowolnie z wyborów i na moje miejsce obrano 
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pana Âniegockiego. Ustàpi∏em te˝ dlatego, aby kandydatów sumiennie mi´dzy
nami podzieliç. Paluch skinà∏ mi okiem, porozumia∏y si´ nasze spojrzenia. Wy-
brano dwóch z klubu konspiracyjnego: Palucha, który by∏ przewodniczàcym,
i Hulewicza, który go zast´powa∏, oraz dwóch delegatów z polskiej organizacji
wojskowej: Wiz´ i Âniegockiego, aby nie wywo∏aç rozdêwi´ku i abyÊmy mogli
nadal zgodnie pracowaç. Dwóm ostatnim nale˝a∏o si´ te˝ pierwszeƒstwo wybo-
ru za ich prac´ i poÊwi´cenie, bo Wiza organizowa∏ ju˝ wówczas POWZP, kie-
dy ja jeszcze siedzia∏em na zachodzie w rowach strzeleckich, a Âniegocki by∏
przedstawicielem skautów. Najskromniejszym by∏ [Wincenty] Wierzejewski,
który by∏ duszà ca∏ej organizacji POWZP, a najmniej pretensjonalny, bo zawsze
pragnàc zgody, dawa∏ innym przy wyborach i zaszczytach pierwszeƒstwo. Prze-
wodniczàcy by∏ za bardzo przebieg∏ym, aby nie zrozumieç mej gry dyplomatycz-
nej, ˝e wyboru nie przyjmuj´. Trudno by mu by∏o t∏umaczyç, a o naszej pracy
konspiracyjnej poj´cia nie mia∏. Zdziwiony kilka razy zaznaczy∏, ˝e koleg´ Ryb-
k´ trzeba tak˝e przyjàç; dlaczego on nie jest na liÊcie? Odpowiedzia∏em mu
i upewnia∏em go, ˝e mój czas nie zezwala mi na to, a za mnie obrano równie˝
dobrych towarzyszy. Pada∏y jeszcze strza∏y, wniosek ju˝ uchwalony. Radny Kraj-
na ciàgnà∏ mnie za p∏aszcz, bo go sobà zas∏oni∏em, potem otwarto okno, a pre-
zes Rady ˚o∏nierskiej i radni podali mi krzes∏o, abym z okna do publicznoÊci
i ˝o∏nierzy przemówi∏, nakazujàc, aby przestali strzelaç. Wszed∏em na Êrodkowe
okno sali, widzia∏em teraz, jak t∏um oblega∏ ratusz, wo∏ali: „niech ˝yje!”. Hen-
ryk Âniegocki, który przy mnie sta∏, zatràbi∏ tràbkà sokolskà, po czym nieco uci-
ch∏o, a ja do ˝o∏nierzy i publicznoÊci przemówi∏em: „Kochani Rodacy, wywal-
czyliÊmy na razie dla naszego spo∏eczeƒstwa to, coÊmy ˝àdali, nasz wniosek
przyj´to, odtàd Polska Rada Ludowa jest legalnà w∏adzà, a nie tylko towarzy-
stwem. Prawa dla niej wywalczyliÊmy”. Wtem wskazujà ludzie zebrani r´koma
na prawo, ˝e z tamtej strony na nich napadajà. ˚o∏nierze niemieccy uzbrojeni
zajechali automobilem, lecz po kilku strza∏ach ich rozbrojono, wo∏a∏em wten-
czas tylko: „RozejÊç si´! RozejÊç si´!” i wskazywa∏em, a raczej wymachiwa∏em r´-
koma, aby si´ rozeszli w tyralierk´. Cywilni rozpraszali si´, natomiast ˝o∏nierze
obsadzali zaraz do ewentualnej walki pozycje w bramach i zau∏kach. Lecz, jak
si´ okaza∏o, niebezpieczeƒstwa nie by∏o. Doktor Rydlewski, przewodniczàcy Ra-
dy Robotników, przemówi∏ równie˝ przed ratuszem do ˝o∏nierzy, a potem prze-
mawia∏ Wiza, proszàc, aby si´ rozeszli. Na owym zebraniu by∏ równie˝ obecny
redaktor „Kuriera Poznaƒskiego”, [Boles∏aw] Marchlewski9. Siedzia∏ urz´dowo
obok stenotypistki Niemki, która ze strachu ledwie na swym miejscu siedzia∏a.
Podczas gdyÊmy wtargn´li na ratusz, urz´dnicy niemieccy telefonowali czym
pr´dzej po odsiecz, która w ka˝dej chwili nadejÊç mia∏a, a by∏oby to krwawe 
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starcie. Odsiecz niemiecka zajecha∏a na ci´˝arowych automobilach, uzbrojo-
na w ci´˝kie karabiny maszynowe i minomioty pod dowództwem Niemca Jardi-
niera10 przed gubernatorstwo, chcàc otrzymaç rozkazy, aby z nami na Rynku sto-
czyç walk´, bo si´ dowiedzieli, ˝e Polacy pod dowództwem polskich oficerów
szturmujà ratusz. ˚o∏nierz Panowicz pracujàcy na gubernatorstwie us∏ysza∏ roz-
mow´ Niemców, a przeczuwajàc nadchodzàcy atak przeciw Polakom, wylecia∏
na ulic´ do dowódcy niemieckiej za∏ogi Jardiniera i zawo∏a∏ na niego jako
i na niemieckich ˝o∏nierzy, aby natychmiast jechali z ca∏à ekspedycjà na urzàd
umundurowania, gdy˝ tam ˝o∏nierze i publicznoÊç wszystko wykradajà, a nie
na ratusz, bo to omy∏ka. Dowódca skierowa∏ zaraz ekspedycj´ wojska na auto-
mobilach ci´˝arowych z karabinami maszynowymi w przeciwnà stron´ miasta
– do urz´du umundurowania, gdzie zalega∏a cisza, a my w tym czasie ju˝
wszystko na ratuszu za∏atwiliÊmy. ˚o∏nierze, przyje˝d˝ajàc przed urzàd umun-
durowania, widzieli, ˝e wsz´dzie wszystko w najwi´kszym porzàdku i nikt nie
rabuje, pojechali z powrotem do koszar i kl´li na gubernatorstwo, ˝e prawdopo-
dobnie jakiÊ ˝o∏nierz sobie z nich za˝artowa∏. Podczas naszego wtargni´cia
na ratusz jeden z by∏ych delegatów niemieckich, Sens, pobieg∏ z ratusza do nie-
mieckiej gospody „Christliches Hospitz” przy dworcu, gdzie si´ równie˝ zebra-
nie delegatów odbywa∏o, wpad∏ na sal´ z wielkim wrzaskiem i wo∏a∏, aby natych-
miast zebranie rozwiàzali, bo za kilka minut b´dà strzela∏y karabiny maszynowe.
W pop∏ochu rzucili si´ Niemcy do drzwi, a niektórzy przylecieli z ciekawoÊci
na ratusz, mi´dzy nimi by∏ te˝ delegat polski Bobowski i Panowicz. Bobowski
pyta∏ mnie, co si´ sta∏o, oglàdali nas Niemcy ciekawie i widzàc nasze wystàpie-
nie, przyznali nam z respektem s∏usznoÊç. Wtem to wpad∏ pewien jegomoÊç cy-
wilny i chcia∏ si´ z radnym Dawidem osobiÊcie i namacalnie policzyç, lecz redak-
tor [Boles∏aw] Marchlewski i ja powstrzymaliÊmy go od tego zamiaru, bo gdyby
˚yd, radny Dawid, otrzyma∏ w osobistym porachunku jakieÊ ci´gi, na pewno by-
liby ˚ydzi na ca∏y Êwiat rozkrzyczeli, ˝e Polacy pogrom w Poznaniu zrobili, i ca-
∏a sprawa w Poznaniu mog∏aby wziàç inny obrót. Radny Dawid widzàc, ˝eÊmy
go w obron´ wzi´li, wyst´powa∏ póêniej zawsze, choç mo˝e nie z przekonania,
zgodnie po naszej stronie. […]

Otrzyma∏em wykaz z piecz´cià gubernatorstwa, ˝e id´ z polecenia Rady Ro-
botników i ˚o∏nierzy objàç kierownictwo generalnej komendy V Armiku∏u11.
Paluch i Schnettler cieszyli si´ z mej czerwonej kokardy, przypi´tej u boku,
która zadzia∏a na genera∏ów pruskich, jak czerwona chustka matadora na by-
ka. Szed∏em na generalnà komend´ w towarzystwie podporucznika Alfreda
Milewskiego12, który mia∏ sprawowaç funkcj´ mego adiutanta, nie wiedzia∏em,
jak nas przywitajà – czy karabinem maszynowym, arogancko, czy uprzejmie.
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˚o∏nierz na posterunku spojrza∏ na mojà czerwonà kokard´ i mimo ˝e nie po-
siadaliÊmy odznak, salutowa∏ ÊciÊle po wojskowemu; musia∏ byç z przekonania
skrajnym socjalistà. WeszliÊmy Êmia∏o i rozkazujàcym tonem pytam ordynan-
sów: „Gdzie jest Ekscelencja? Prosz´ mnie do niego zaprowadziç! – W∏aÊnie
Ekscelencja wychodzi, oto tam” – i ordynans wskazuje na genera∏a r´kà.
Spiesznie pobieg∏em za nim i przy tylnym wejÊciu od gmachu generalnej ko-
mendy, przedstawiajàc si´ mu, zagadnà∏em: „Jestem delegatem Rady ˚o∏nier-
skiej, oto mój wykaz, tu mój towarzysz i adiutant pan Milewski”. Ekscelencja
trzyma∏ ogromny plik akt pod r´kà i mia∏em wra˝enie, ˝e owe akta sà tajne i ˝e
w ostatniej chwili chcia∏by je usunàç. Przeczytawszy mój wykaz, pok∏oni∏ si´
Ekscelencja uprzejmie, przy czym nerwowo na nas spojrza∏ i odpowiedzia∏:
„Prosz´ panów do moich apartamentów, gdzie si´ mo˝emy rozmówiç”. Akta
Ekscelencji ogromnie mnie zaciekawi∏y, tym bardziej ˝e zwykle wygodny
Ekscelencja tym razem sam je pod r´kà niós∏, mimo ˝e by∏y dosyç ci´˝kie. 
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WeszliÊmy do apartamentów Ekscelencji, przed∏o˝y∏ mi telegramy, pisma
do podpisu i odstàpi∏ nam dwa pokoje do naszej dyspozycji. Akta zamknà∏
Ekscelencja do szafy ˝elaznej. SkoroÊmy si´ rozlokowali, zaraz nasza praca si´
rozpocz´∏a. Z poszczególnych wydzia∏ów przychodzili oficerowie, urz´dnicy,
ordynansi po podpisy. Radca Probst, który zarzàdza∏ wewn´trznymi pomiesz-
czeniami, udzieli∏ mi informacji o ca∏ym aparacie Generalnej Komendy i wy-
stawi∏ mi wykaz uwierzytelniajàcy z wiarygodnym podpisem i piecz´cià, ˝e je-
stem pe∏nomocnikiem Generalnej Komendy. Oprócz zwyk∏ych prac odbywa∏y
si´ te˝ konferencje, lecz tylko w najwa˝niejszych bra∏em udzia∏, bo czas mój
by∏ bardzo ograniczony. Z Berlina nadszed∏ telegram, ˝e Niemcy tworzà spe-
cjalnà armi´ antypolskà, niby dla zapewnienia granic i niemczyzny. Polecia∏em
do genera∏a Schimmelpfenniga i zaprotestowa∏em energicznie przeciw nasy∏a-
niu wojsk niemieckich na kresy. Zadokumentowa∏em jemu niedwuznacznie
i stanowczo w obecnoÊci innych delegatów, ˝e: „Skoro tylko jeden ˝o∏nierz
z Heimatschutzu si´ zjawi w obr´bie Ksi´stwa Poznaƒskiego, postaram si´ na-
tychmiast o zwolnienie genera∏ów, a Poznaƒ b´dzie za kilka godzin w polskich
r´kach. Pan genera∏ mi przyzna, ˝e my, Polacy, z ka˝dà godzinà roÊniemy tu-
taj w si∏´ i mamy liczebnà przewag´”. OÊwiadczy∏em mu dalej, ˝e chcemy mi-
mo to odczekaç rezolucji konferencji pokojowej, która nam bezsprzecznie od-
da to, co si´ nam nale˝y. Genera∏ by∏ ca∏y wzruszony i odpowiedzia∏
w nast´pujàcych s∏owach: „Moi panowie, wierzcie mi na moje s∏owo oficerskie
i na moje siwe w∏osy, ˝e dopóki ja na tym stanowisku jestem w obr´bie grani-
cy V Armiku∏u, wojska Heimatschutzu nie przyb´dà. ˚adnej pokàtnej pracy
nie czyni´ i chc´ pracowaç r´ka w r´k´ z wami. Przesz∏o 30 lat s∏u˝y∏em 
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wiernie mojemu cesarzowi i nie∏atwo by∏o mi mundur zdjàç, ani te˝ zaraz
z myÊlà si´ pogodziç o przewrocie ca∏ego paƒstwa i aby wam byç przyjacielem,
lecz dzisiaj oÊwiadczam wam, Panowie, ˝e jestem zupe∏nie zgodny z wami,
podajmy sobie r´ce, aby wspólnie z zaufaniem pracowaç”.

Dnia 17 listopada odby∏o si´ zebranie co do Heimatschutzu w pa∏acu Gene-
ralnej Komendy, w którym wzi´li udzia∏: Seyda, dr Drw´ski, mecenas Macia-
szek, dr Rydlewski, redaktor Marchlewski, gen. Bock i Polach, gen. Schimmelp-
fennig, kpt. Andersch, przedstawiciele wy˝szych w∏adz niemieckich i ja. By∏ te˝
obecny pewien major z ministerstwa wojennego z Berlina, którego nazwiska za-
pomnia∏em, i wszelkimi finezjami próbowa∏ nas przekonaç, ˝e Heimatschutz
jest konieczny.

Poszed∏em z adiutantem Milewskim i omawialiÊmy nasz dalszy program. Na-
st´pnego dnia rano przybyli do Generalnej Komendy do naszych biur: Paluch,
Schulz, Schnettler, Meinshausen, gen. Schimmelpfennig, kpt. Andersch i kilku
innych delegatów. OmawialiÊmy, jak zbudowaç ów aparat administracyjny Rady
˚o∏nierzy, który ma stanowiç w∏adz´ zwierzchniczà dla wszystkich.

Genera∏ Schimmelpfennig i inni oficerowie ˝alili si´ przed Paluchem, ˝e je-
stem dla nich bardzo ostry i mam zamiar ich wydaliç. Paluch Êmia∏ si´ i mówi∏,
˝ebym ich tak ostro nie bra∏. RozprawialiÊmy wszyscy nad organizacjà aparatu
rzàdzàcego i wykonawczego, podzieliliÊmy poszczególnà prac´ na decernaty,
ka˝dy mia∏ otrzymaç pewien dzia∏. Mnie przydzielono tak wiele dzia∏ów, aby mi
sprzykrzyç owà prac´ i abym sam wszystko porzuci∏, by wp∏yw polski przez odej-
Êcie polskich delegatów zmala∏. Przeczuwa∏em ich intrygi i nie l´ka∏em si´ na-
wa∏u pracy. Otrzyma∏em wydzia∏ prasowy, Generalnà Komend´ i wszystko to, co
by∏o ucià˝liwe do za∏atwienia.

W Radzie ˚o∏nierskiej zasiada∏em jako szef wydzia∏u prasowego. Pracy mno-
˝y∏o si´ coraz wi´cej tak, ˝e w koƒcu zaledwie podo∏aç mog∏em. Mia∏em do po-
mocy tylko jednego sekretarza i stenotypistk´ oraz jednego pisarza. Wszyscy Po-
lacy oddawali si´ równie˝ sercem i duszà wspó∏pracy. 20 listopada rano zleci∏em
Panowiczowi, który mia∏ decernat zwolnieƒ ˝o∏nierzy od wojska, aby wszystkich
niemieckich ˝o∏nierzy, którzy nie sà z Poznania, czym pr´dzej zwalniaç z wszel-
kimi pieni´˝nymi dodatkami, by jak najspieszniej pozbyç si´ ich z Poznania. Pa-
nowicz bardzo skwapliwie moje ˝yczenie wype∏nia∏, a niemieccy ˝o∏nierze byli
radzi, ˝e po wojnie mogà odje˝d˝aç do domu. ˚o∏nierze polscy pytali si´ z nie-
cierpliwoÊcià, dlaczego nie chcemy ich wypuÊciç z Poznania. Najrozmaitsze od-
powiedzi im dawa∏em, tylko nie te, które mia∏em w sercu. ChcieliÊmy zape∏niç
pu∏ki poznaƒskie polskimi ˝o∏nierzami, aby w krytycznej chwili móc z nich ko-
rzystaç. Omawia∏em obszernie z Paluchem, jak by to najlepiej naszych ˝o∏nierzy
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zorganizowaç i uzbroiç, bo POWZP, chocia˝ organizowa∏a si´ dobrze, to zaled-
wie 40 proc. ˝o∏nierza mia∏a uzbrojonego.

Wincenty Wierzejewski mówi∏ mi, ˝e oko∏o 500 ludzi b´dzie jako tako uzbro-
jonych, a reszta – oko∏o 1000 ludzi – broni nie posiada. Nie kalkulowaliÊmy, ilu
ludzi mamy do dyspozycji, lecz ile karabinów posiadamy, które w danej chwili
mogà strzelaç. Liczb´ ˝o∏nierzy bez karabinów i amunicji liczyliÊmy tylko na
10 proc. jako materia∏ pozytywny, który podczas walki sobie ewentualnie broƒ
zdob´dzie. O ile za ma∏o policzyliÊmy, to nam na z∏e wyjÊç nie mog∏o. Zatem
najwa˝niejszà sprawà dla nas by∏o uzbrojenie naszych ˝o∏nierzy i uchwycenie
wszystkich tych luzem chodzàcych w karne ramy wojskowe. Powzi´liÊmy plan
przeistoczenia POWZP w legalne, rzàdowe kompanie bezpieczeƒstwa, do któ-
rych wszystkich Polaków b´dziemy odsy∏ali i w ten sposób stworzymy silny blok
wojskowy, dobrze wyekwipowany i uzbrojony, a przy tym jeszcze przez rzàd
op∏acany. WiedzieliÊmy, ˝e to nie b´dzie ∏atwo, bo nawet z zarzàdem POWZP
wejdziemy w kolizj´, chocia˝ Paluch by∏ od kilku dni owej organizacji komen-
dantem. Wobec takiego po∏o˝enia pozosta∏ ów plan wy∏àcznie w Êcis∏ej tajemni-
cy mi´dzy Paluchem a mnà. Dyplomatycznie staraliÊmy si´ nak∏oniç wszystkich
cz∏onków zarzàdu POWZP do przeistoczenia owej organizacji, która by∏a bàdê
co bàdê powa˝nym faktorem konspiracyjnego aparatu.

Nareszcie uda∏o nam si´ to przeprowadziç. Odetchnà∏em swobodnie, bo
jeszcze na ostatnim zebraniu w tej kwestii u Fiedlerów, przy ulicy D∏ugiej13

mia∏em starcie w tej sprawie. Owe Wach- i Sicherheitskompagnien mia∏y sta-
nowiç podwalin´ do utworzenia w przysz∏oÊci Armii Wielkopolskiej. Na owym
zebraniu byli obecni Paluch, Koszutski, Fiedler, ks. patron Adamski, pose∏
Chrzanowski, Kalinowski, Wiza, Wierzejewski, Grzeszkowiak, ja i wielu in-
nych, których nazwisk zapomnia∏em. Mecenas Koszutski, prezes „Soko∏a”
z Berlina, przemawia∏ p∏omiennie, z goràcym patriotyzmem i zapad∏a uchwa-
∏a, aby on wys∏a∏ tajemny telegram do soko∏ów w Berlinie, by natychmiast
do Poznania przyjechali. Koszutski mówi∏ nam, ˝e w Berlinie soko∏y czekajà
tylko na jego telegram, a natychmiast na pomoc nam przyb´dà. Tajemne has∏o
telegramu brzmia∏o: „Efekty sà p∏atne!”. Po kilku dniach zauwa˝y∏em cz´sto
t´gich, cywilnych, m∏odych ludzi, którzy z baga˝em i kuferkami w r´ku dà˝y-
li do Komendy Miasta. Nie pyta∏em si´ ich, skàd przychodzà, bo ich zachowa-
nie i twarze zdradza∏y radoÊnie ˝o∏nierzy, soko∏y, Polaków. Na gubernatorstwie
siedzia∏ GrzeÊkowiak14, który sta∏ si´ najg∏ówniejszà spr´˝ynà owej organiza-
cji wojskowej. On decydowa∏ i lokowa∏ wszystkich ˝o∏nierzy w fortach i kosza-
rach, wystawia∏ wsz´dzie posterunki, odwachy i niezmordowanie by∏ sercem
i duszà przy pracy organizacyjnej, przez co najwi´ksze odpowiedzialnoÊci
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na siebie Êciàga∏, bo skoro nasi ˝o∏nierze coÊ zbroili, to do niego nadchodzi∏y
wszelkie za˝alenia, jako do w∏adzy legalnej. On musia∏ przed forum publicz-
nym za ka˝dy niesforny czyn odpowiadaç. W gmachu by∏ej biblioteki cesarza
Wilhelma by∏o biuro werbunkowe dla kompanii bezpieczeƒstwa, w którym
pracowa∏ gorliwie Koz∏owski. Tam dotàd kierowaliÊmy ka˝dego ˝o∏nierza Po-
laka, który do Poznania z pola na urlop przyjecha∏. Z ka˝dym dniem, z ka˝dà
godzinà ros∏a nasza si∏a wojskowa, nawet urz´dowo i jawnie.

Od chwili przeistoczenia POWZP w regularne kompanie bezpieczeƒstwa
otrzymywali nasi ˝o∏nierze wysoki ˝o∏d, broƒ, amunicj´ i wspania∏e wyekwipo-
wanie, mundury, bielizn´, obuwie, jako te˝ zaprowiantowanie i pomieszczenie
w koszarach. By jak najwi´cej ˝o∏nierzy przyciàgnàç do naszych kompanii bez-
pieczeƒstwa, odbywa∏y si´ wiece, jako te˝ wieczory ˝o∏nierskie z przedstawienia-
mi artystycznymi, przy których si´ bardzo zas∏u˝yli dyrygent muzyki Kazimierz
Pendowski15, wielkopolski poeta Roman Wilkanowicz i [W∏adys∏aw] Piotrowski.
Wilkanowicz uk∏ada∏ dla ˝o∏nierzy odpowiednie wiersze i piosenki, Pendowski
dyrygowa∏ chórem, a Piotrowski miewa∏ wyk∏ady. Coraz bardziej ros∏a nasza si∏a,
bo wszyscy ch´tnie swe r´ce do pracy przyk∏adali. Na ulicach roi∏o si´ od ˝o∏nie-
rzy i niewyraênych elementów zwolnionych od wojska, którzy byli na razie bez
pracy, wi´c pozwalali sobie na wybryki. Mi´dzy innymi otrzyma∏em wiadomoÊç,
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˝e ˝o∏nierze szturmujà w mieÊcie urzàd umundurowania, prowianty i magazyny;
skoczy∏em w auto i pojecha∏em do nich. Przed urz´dem umundurowania roi∏ si´
t∏um ˝o∏nierzy, marynarzy, a ka˝dy domaga∏ si´ munduru jako podarku paƒstwo-
wego przy zwolnieniu od wojska. Zatrzymali oni moje auto, otoczyli je ko∏em;
wtenczas przemawia∏em i apelowa∏em do ich rozsàdku, ˝e od razu nie mo˝-
na wszystkiego przeprowadziç. Przeczyta∏em im napr´dce sformu∏owanà ode-
zw´, która im odbiór munduru z urz´du umundurowania zapewnia∏a. ̊ o∏nierze,
przyrzeczeniem zadowoleni, pocz´li si´ rozchodziç, ja natomiast p´dzi∏em auto-
mobilem na innà zagro˝onà placówk´ z jednego koƒca miasta na drugi. Niemcy
zaniepokoili si´ swoimi prowiantami, urz´dem umundurowania, w którym by∏y
milionowe sk∏adnice, i chcieli wszystko z Poznania powysy∏aç pod pretekstem
ministerialnych rozporzàdzeƒ z Berlina lub urz´dowych zamówieƒ, rozkazów.
I tu im trzeba by∏o kresk´ przez ich kombinacje pociàgnàç. Poleci∏em sier˝anto-
wi Zi´takowi, który sprawowa∏ wp∏ywowe funkcje przy urz´dzie umundurowa-
nia, aby mnie natychmiast powiadomi∏, gdyby Niemcy chcieli wywoziç cokolwiek
bàdê bez mojej wiedzy, a jeÊli mnie osiàgnàç nie b´dzie mo˝na, aby sam jak naj-
energiczniej przeciwdzia∏a∏, a˝ do mego przybycia. NamyÊla∏em si´ przezornie
i d∏ugo, jakby ów milionowy majàtek dla nas utrzymaç. Powzià∏em plan wywie-
zienia wszystkich zapasów do by∏ej Kongresówki. Lecz komu tam zaufaç, komu
przekazaç, nikogo tam nie znamy. W ów plan by∏ wtajemniczony tylko Hulewicz,
który mia∏ brata na granicy Kongresówki. Do niego chcieliÊmy wszystkie zapasy
odstawiç, a on przekaza∏by je w Polsce rzàdowi polskiemu, wszystko jedno komu,
byleby te miliony spo∏eczeƒstwo nasze otrzyma∏o. Lecz Niemcy zaskoczyli nas
i mieli pociàgi zapakowane kilkoma tysiàcami mundurów, by je wywieêç do Zgo-
rzelic. Papiery i legitymacje wywozowe podpisa∏ Niemcom pu∏kownik, który
urz´dem umundurowania podczas wojny dysponowa∏. Sier˝ant Zi´tak czym pr´-
dzej poinformowa∏ mnie o owej manipulacji pu∏kownika. Zabroni∏em natych-
miast w imieniu Rady ˚o∏nierskiej wywozu, a pociàg zaraz zaaresztowano, za-
alarmowa∏em dworzec i wsz´dzie, gdzie mog∏em. Tak wi´c nasi ˝o∏nierze
zatrzymali wszystko na dworcu, przy czym musieli walk´ z konwojem niemiec-
kim staczaç, przez co po obu stronach by∏o kilku rannych. Nast´pnego dnia za-
˝àda∏em natychmiastowego usuni´cia niemieckiego pu∏kownika z urz´du umun-
durowania, co te˝ niebawem si´ sta∏o. Mimo wykrycia owych niemieckich
manipulacji nie zaprzestali Niemcy kombinowaç, a o ile uda∏o im si´ sfa∏szowaç
wykazy, to te˝ pokàtnie wysy∏ali.

Wiele osób przychodzi∏o po kwity na umundurowania; mi´dzy tymi by∏
i delegat Sylwester Gawrych z Kórnika, da∏em jemu kwit na 250 mundurów,
p∏aszczy i wszelkie ekwipunki, które bezp∏atnie odebra∏. Ten˝e zorganizowa∏ 
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i wyekwipowa∏ bojowo ca∏à kompani´ polskich ˝o∏nierzy w Kórniku. K∏óci∏em
si´ nieraz z Niemcami, aby broƒ dla naszej stra˝y na ksi´stwie wydobyç. Poczci-
wi delegaci Stra˝y Ludowej, dawniejsi sokoli, przychodzili do mnie i ˝àdali
ekwipunku i broni, jak gdybym by∏ fabrykantem; a przecie˝ to nie by∏y moje de-
cernaty, lecz wystara∏em si´ im, jak mog∏em, o wszystko. Zjawi∏ si´ te˝ u mnie
w Radzie ˚o∏nierskiej in˝. Ward´ski z Kalisza i prosi∏ o umundurowanie i wy-
ekwipowanie tamtejszej za∏ogi. Bez namyÊlenia si´ wystawi∏em jemu kwit
na 350 mundurów i dalsze wyekwipowanie. Po kilku dniach przyjecha∏ in˝. War-
d´ski w towarzystwie kapitana Zycha i zabrali bezp∏atnie umundurowanie
i broƒ do Kalisza. Stacza∏em przy tym walk´ z wymyÊlaniami z pewnym polskim
decernentem w Radzie ˚o∏nierskiej, którego nazwiska wymieniç nie chc´, sprze-
ciwiajàcemu si´ wszelkimi sposobami, abym do Królestwa coÊ przekazywa∏. Ów
decernent by∏ przez nas wszystkich dobrze znany i wystrzegaliÊmy si´ przed nim
z ka˝dym konspiracyjnym czynem i s∏owem. Lecz nie ma tego z∏ego, co by
na dobre nie wysz∏o, bo kilka dni póêniej zatrzymaliÊmy wszystko dla naszej Ar-
mii Wielkopolskiej. Uwa˝a∏em, ˝e trzeba roztoczyç coraz silniejszà kontrol´
nad urz´dem umundurowania. Szuka∏em odpowiedniego cz∏owieka i myÊl
szcz´Êliwa wskaza∏a mi Bronis∏awa Maternégo. Materné b´dzie si´ Êwietnie
do tego nadawa∏! W najÊciÊlejszej tajemnicy wzià∏ Materné ˝o∏nierzy, poszed∏
na urzàd umundurowania i objà∏ od tamtejszego oficera odwach, sk∏adajàc w∏a-
snor´czny podpis w ksià˝ce raportowej. Oficer niemiecki Sturm nie przeczuwa∏
nic z∏ego, bo Materné w∏ada∏ j´zykiem niemieckim jak rodowity Niemiec, przez
co Sturm obdarzy∏ go zaufaniem. ˚o∏nierze Maternégo, objàwszy odwach, nie
kontentowali si´ tym, ˝e ca∏y urzàd umundurowania by∏ w ich r´ku, lecz pocz´-
li by∏y odwach niemiecki rozbrajaç, odbierajàc karabiny i r´czne granaty. Takie
nadzwyczajne odbieranie odwachu podpad∏o ˝o∏nierzom niemieckim i jeden
drugiego si´ pyta∏, co to za odwach, ˝e im broƒ odbierajà, co si´ nigdy nie dzie-
je! DomyÊlili si´, ˝e to Polacy, lecz b´dàc bezbronnymi, odmaszerowali spokoj-
nie do koszar. Atoli by∏y oficer odwachu, ppor. Sturm, chcia∏ si´ zemÊciç na Po-
lakach i urzàd umundurowania dostaç z powrotem w niemieckie r´ce, przeto
zebra∏ on ca∏à kompani´ niemieckich saperów i uderzy∏ szturmem z r´cznymi
granatami na odwach, przy czym sam ˝ycie swe odda∏. Naszych ˝o∏nierzy pora-
nili Niemcy, bo byli w znacznej liczebnej przewadze, i posterunki nasze rozpro-
szyli; by∏a to wówczas g∏oÊna afera. Z rozmaitych stron telefonowano, by Rada
˚o∏nierska zarzàdzi∏a obostrzenia przeciw z∏odziejom przy urz´dach umundu-
rowania. Wiedzia∏em, kto oni, milcza∏em, jednakowo˝ dla zaspokojenia w∏adz
niemieckich, które na mnie nalega∏y, opublikowa∏em w prasie zarzàdzenie:
„W interesie utrzymania bezpieczeƒstwa publicznego i zapobie˝enia kradzie˝y
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w urz´dzie umundurowania i oko∏o depot trenów zwraca si´ uwag´ publiczno-
Êci, aby po godzinie 9-tej wieczorem omijali wyszczególnione ulice, poniewa˝
w tej stronie strzelajà i grozi niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia. Tudzie˝ zwraca si´
uwag´, ˝e ka˝dy, na którego zawo∏ajà: „staç!”, jest zobowiàzany stanàç i wylegi-
tymowaç si´. W razie ucieczki u˝yje si´ broni”. Biedny Materné mia∏ nawet ze
strony polskiej za ów czyn, który pot´piano, wiele nieprzyjemnoÊci, a wr´cz
chciano go wydaç i aresztowaç, aby w∏adze niemieckie jemu kar´ wymierzy∏y.
We mnie tylko jedynym znalaz∏ on energicznego obroƒc´, nie przyznawa∏em si´,
˝e i ja w tym palce macza∏em. Maternégo otacza∏em zawsze najwi´kszym zaufa-
niem i nie omyli∏em si´ nigdy. Bardzo cz´sto przychodzi∏ do mnie sier˝. Zi´tak,
który by∏ stró˝em urz´du umundurowania, i informowa∏ mnie o wszelkich ma-
nipulacjach Niemców, przeciw którym odpowiednio zarzàdza∏em.

Zebrania konspiracyjne odbywa∏y si´ nadal. Pana [Jana] Maciaszka, którego-
Êmy nie znali, lecz który posiada∏ goràce polecenie z Naczelnej Rady Ludowej,
w której by∏ czynnym, obrano komendantem POWZP16. Pewnego wieczoru po-
szed∏em do Naczelnej Rady Ludowej i zasta∏em tam mecenasa Maciaszka, któ-
ry oÊwiadczy∏ mi, ˝e sprowadzi nam prawdziwego komendanta genera∏a, który
nam t´ rzecz dobrze poprowadzi. Cieszy∏em si´ jak ma∏e dziecko, kiedy ta chwi-
la nadejdzie, gdzie zobacz´ tego polskiego genera∏a. B´dzie musia∏ po cywilne-
mu mi´dzy nami chodziç. Kiedy on przyb´dzie? Za kilka dni, upewnia∏ mnie
pan Maciaszek. Póêniej pyta∏em si´ pana Maciaszka, co NRL zamierza z moimi
towarzyszami poczàç. Pyta∏em si´, czy mam swój urzàd z∏o˝yç w Radzie ˚o∏-
nierskiej, bo Niemcy pragnà, abym si´ szybko z korzyÊcià dla siebie usunà∏; nie
uczyni´ tego, lecz chcia∏bym znaç zapatrywanie NRL. Pan Maciaszek mi powie-
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dzia∏, ˝e NRL mnie nawet w pi´t´ poca∏uje za mojà prac´ i musz´ pozostaç
na swoim stanowisku do ostatniej chwili, a moim polskim towarzyszom mam
powiedzieç to samo.

Nadszed∏ wreszcie dzieƒ przyjazdu Paderewskiego. Najokropniejsza godzi-
na dla Niemców wybi∏a. Dnia 26 grudnia 1918 r. powywieszali Polacy chorà-
gwie o barwach narodowych, jako te˝ choràgwie koalicyjne, które Niemców
nadzwyczaj dra˝ni∏y. Przed po∏udniem przejecha∏em automobilem w towarzy-
stwie GrzeÊkowiaka ulicà Berliƒskà. Na po∏owie ulicy by∏ t∏um ludzi.
Przed gmachem policji zauwa˝yliÊmy prezydenta policji Blankertza siedzàcego
w powozie. Skinà∏ do nas, abyÊmy si´ zatrzymali. Zszed∏ z powozu i podszed∏-
szy do nas, odezwa∏ si´: „Wiem, ˝e od was zale˝y utrzymanie pokoju. Dajcie mi
przyrzeczenie, ˝e spokój utrzymacie. Ale to wam oznajmiam, ˝e angielskie cho-
ràgwie kaza∏em zdejmowaç, bo na to Niemcy przystaç nie mogà i jest to dla
nich obrazà, ˝eby choràgwie angielskie by∏y wywieszone”. Wtem zauwa˝y∏em,
˝e z policji wychodzi patrol z karabinami i spiesznie gdzieÊ dà˝y. Blankertzowi
odpowiedzia∏em: „Czy pan oszala∏? Anglicy sà naszymi goÊçmi i przyzwoitoÊç
sama nakazuje, aby choràgwie angielskie tak˝e wywiesiç. A dokàd ten patrol?”
– pyta∏em si´ dalej. Prezydent Blankertz ze zdumieniem patrzy∏ na mnie i od-
powiedzia∏: „Oto w∏aÊnie wychodzà, by zdejmowaç choràgwie”. Drugi raz od-
rzek∏em: „CzyÊ pan oszala∏, to pachnie krwià! Nie mo˝emy daç przyrzeczenia
utrzymania spokoju, skoro pan wydaje takie rozkazy. Czym pr´dzej musimy
automobil obróciç i za nimi p´dziç, aby nieszcz´Êcie za˝egnaç”. Blankertz wi-
dzàc naszà niez∏omnà decyzj´, poda∏ nam spiesznie r´k´, a szofer rozp´dzi∏ au-
tomobil, gdzie ju˝ kilka kroków za policjà oblega∏ t∏um jakieÊ domostwo, z któ-
rego powiewa∏y sztandary polskie i ententy. Weszli tam niemieccy ˝o∏nierze, aby
choràgwie zrywaç. SkoczyliÊmy na gór´ na pierwsze pi´tro, gdzie zastaliÊmy
w mieszkaniu u paƒstwa Czerwiƒskich kilku uzbrojonych ˝o∏nierzy, oficera
formacji tutejszej i agenta kryminalnego. Widzia∏em panià Czerwiƒskà, która
si´ dzielnie wobec ˝o∏nierzy broni∏a. RozkazaliÊmy tym˝e czym pr´dzej odejÊç,
oÊwiadczyliÊmy im, ˝e prezydent policji rozkaz cofnà∏. Niemcy us∏uchali nas
i poszli sobie. WiedzieliÊmy, ˝e jeÊli tak dalej dziÊ pójdzie, to krew mo˝e jeszcze
pop∏ynàç, nim Paderewski do Poznania zawita. PoszliÊmy do Komendy Miasta.
Na placu gra∏a orkiestra polskie melodie. Oficerowie niemieccy rozwÊcieczeni
widokiem choràgwi ententy, zw∏aszcza angielskich, i czujàc si´ obra˝eni, ˝e or-
kiestra gra polskie pieÊni, telefonowali ustawicznie do Komendy Miasta, odgra-
˝ajàc si´, ˝e skoro Polacy nie usunà angielskich choràgwi, rozpocznà strzelaç,
wszystko im jedno, czy krew si´ poleje lub nie, równie˝ zakazujà grania pol-
skich melodii, bo Poznaƒ jest niemiecki. Pospieszy∏em czym pr´dzej do komen-
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danta Stra˝y Ludowej i oznajmi∏em mu zamiary pruskich oficerów. Poleci∏em
jeszcze, aby Stra˝ Ludowa wys∏a∏a patrolki po ca∏ym mieÊcie, które by obywate-
li odpowiednio poinformowa∏y. Pi´kny wieczór, choç mroêny, nie zatrzyma∏ ni-
kogo z mieszkaƒców w domu. Fale ludzi z odznakami or∏a polskiego ciàgn´∏y
na dworzec, by przywitaç bohatera dnia Ignacego Paderewskiego. Poszed∏em
nieoficjalnie na dworzec, gdy˝ mi oÊwiadczono, ˝e ententa nie uznaje rzàdu
Rad ˚o∏nierskich i ich przedstawicieli.

Jak si´ okaza∏o, potrzebny tam by∏em, bo zaledwie spostrzeg∏ mnie por. Sikor-
ski na peronie, oznajmi∏ mi, ˝e Generalna Komenda zabroni∏a wjazdu Paderew-
skiego do miasta. „Wobec tego, ˝e jesteÊ decernentem Generalnej Komendy, mu-
sisz jako pierwszy pochód do miasta wprowadziç, w razie oporu Generalnej
Komendy zaprotestowaç urz´dowo, a gdy tego nie b´dà respektowaç, natenczas
masz bagnetami drog´ utorowaç. W tym celu ma kroczyç pluton polskich ˝o∏-
nierzy z nabitymi karabinami, którzy b´dà ka˝dej chwili gotowi do boju”. Pociàg
nadje˝d˝a, na peronie przechadzajà si´ tylko dostojnicy wielkopolscy, aby Pade-
rewskich przywitaç. Wreszcie rozlegajà si´ g∏osy, ˝e przyje˝d˝ajà. Czym pr´dzej
zakomenderowa∏em mój pluton i wymaszerowa∏em na czele pochodu.
Przed wyruszeniem pochodu przemówi∏em do ˝o∏nierzy, ˝e je˝eli nas zatrzyma-
jà, to gwa∏tem utorujemy sobie drog´ bagnetami. Nie mogà si´ wahaç, tylko zwa-
˝aç na ka˝de moje skinienie. Mia∏em u lewego r´kawa przypi´tà czerwonà prze-
pask´ urz´dowà, która odznacza∏a delegata w∏adzy Rady ˚o∏nierskiej. Pochód
posuwa∏ si´ majestatycznie naprzód. Boki ulic by∏y zalane szpalerem ludzi.
Za moim oddzia∏em kroczy∏ komendant Lange ze swoimi dru˝ynami, który po-
chód do miasta legalnie wprowadzi∏. Wolnym krokiem post´powa∏em naprzód,
aby pochodu nie rozerwaç, i doszliÊmy szcz´Êliwie do Bazaru. […]

Oko∏o godziny 11 przed po∏udniem przysz∏a do mego biura nauczycielka Lin-
ke i oznajmi∏a, ˝e w po∏udnie o godzinie 12 odb´dzie si´ wiec Niemców w ogro-
dzie zoologicznym. Prosi∏a, abym wzià∏ w nim udzia∏ i przemawia∏. By∏a tak˝e
u pos∏a Korfantego w tej kwestii. „Nie mog´ przyrzec, musz´ si´ namyÊliç” – od-
powiedzia∏em i po˝egna∏em jà. Wi´c poszli do zoologu, tutaj by∏ im grunt za go-
ràcy pod stanowiskami moich karabinów maszynowych.

CzekaliÊmy a˝ do godziny 3 po po∏udniu, odwiedzali mnie dziarscy ˝o∏nierze,
jakby coÊ przeczuwali w powietrzu, lecz nikt z Niemców si´ nie zjawi∏. O godzi-
nie 3 poszed∏em na obiad i szybko powróci∏em do domu, mo˝e po mnie przyjdà
towarzysze. Ró˝ne myÊli przechodzi∏y mi przez g∏ow´, a podczas tych rozmy-
Êlaƒ usnà∏em, lecz d∏ugo spaç mi nie pozwolono. Za jakieÊ trzy kwadranse, o go-
dzinie 4.30, przebudzi∏ mnie g∏oÊny Êpiew niemiecki z ulicy. Doskoczy∏em
do okna i widz´, jak kilka kompanii niemieckiego wojska dobrze uzbrojonego
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maszeruje przez ulic´ i Êpiewa Die Wacht am Rhein. Widz´, ˝e wojska skr´cajà
z ulicy Wiktorii w Berliƒskà. Niebawem b´dà przechodzi∏y ko∏o Bazaru, gdzie
Paderewski mieszka. Tam mo˝e si´ staç jakie nieszcz´Êcie, bo Niemcy b´dà
chcieli znowu choràgwie ententy zrywaç. Ten pochód pachnie mi rozlewem
krwi. Na powstanie nie jesteÊmy dostatecznie przygotowani, a w razie gdyby
Niemcy nas zaatakowali, trzeba b´dzie walk´ z nimi stoczyç, wi´c pospiesz´
za nimi. Sprawdzi∏em, czy rewolwer dobrze nabity, drugi w∏o˝y∏em do kieszeni
i w imi´ Bo˝e wybieg∏em na ulic´. Strasznie by∏em zawzi´ty, mojà czerwonà
przepask´ muszà respektowaç, biada temu, który z nich dzisiaj w moje r´ce
wpadnie. Lecia∏em na plac Wilhelmowski. Zatrzyma∏y mnie panie Greizertowa
i Kwiatkowska, wo∏ajàc: „Panie Rybka, Niemcy bijà Polaków, zdzierajà orze∏ki,
strzelajà przed Bazarem, co to b´dzie?” Wtem spotka∏em si´ z Paluchem i Hu-
lewiczem, poszliÊmy do gubernatorstwa do GrzeÊkowiaka, aby zaalarmowa∏
kompanie bezpieczeƒstwa, bo straszne rzeczy dziejà si´ w mieÊcie. Bo˝e kocha-
ny, czy˝by Niemcy mieli ow∏adnàç Bazarem? A có˝ Paderewski i misja koalicyj-
na? Lecia∏em z bijàcym sercem do Bazaru. Przed Bazarem ustawiajà si´ ˝o∏nie-
rze, na czapkach widnieje bia∏y orze∏, to nasi. Dzi´ki Bogu! Wtem padajà ju˝
strza∏y w stron´ Bazaru. ˚o∏nierze nasi byli ustawieni w cztery rz´dy. Gdy ów
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nierozsàdek spostrzeg∏em, ˝e ka˝da kula mo˝e czterech ˝o∏nierzy zabiç, wyjà-
∏em rewolwer i dopad∏em zrozpaczony naszych szeregów, aby ich z odst´pami
bojowo w tyralierk´ ustawiç, a rezerw´ cofnàç w miejsce bezpieczne. Na moje
zakomenderowanie ˝o∏nierze bojowi zrozumieli mnie natychmiast i ustawili si´
zaraz, jak im kaza∏em. Pan Lange zda∏ mi dowództwo.

Posypa∏ si´ grad kul nieprzyjacielskich, zakaza∏em strzelaç, a˝ dam has∏o
do ognia, bo nieprzyjaciela nie widziano, a amunicji mieliÊmy ma∏o. Formowa-
∏em lini´ bojowà i rezerwowe szeregi, lewà r´kà wskaza∏em kierunek, w którym
publicznoÊç ma uchodziç. Kule Êwista∏y, uspakaja∏em ˝o∏nierzy i szuka∏em do-
wódców, ale daremnie. ˚o∏nierze ponownie z szeregów do mnie przylatywali
i prosili mnie, abym kierownictwo objà∏, bo mnie dobrze znajà jeszcze z pola
walki. Przyszli te˝ cywilni panowie i mówili mi: „Panie, niech pan nie czeka
na jakiegoÊ dowódc´, bo wàtpimy, czy si´ jaki znajdzie. Pana znamy jako dobre-
go ˝o∏nierza i Polaka, niech pan dowodzi, jak panu serce dyktuje, bo Niemcy nas
wszystkich pozabijajà. – Ale˝ ja sercem i duszà obejm´ kierownictwo a˝ do tej
chwili, póki si´ inni komendanci nie zjawià, bo oni mogà mi wziàç za z∏e”. Ku-
le padajà, ˝o∏nierze czekali milczàco na mój rozkaz, by daç ognia. By∏em
w mniemaniu, ˝e si´ jacyÊ dowódcy znajdà, bo to zakrawa na walk´ na wielkà
skal´, a za∏ogi niemieckiej jest w Poznaniu 15 tysi´cy. Niepodobna, aby si´ nikt
nie zjawi∏, by∏o tylu màdrych organizatorów i dowódców, lecz co to znaczy, gdy
w krytycznej chwili zaniemogà. Wpad∏em do Bazaru, tam spostrzeg∏em wszyst-
kich we frakach, mój Bo˝e, to nie ˝o∏nierze, oni mi dopomóc nie mogà. M∏o-
dych, dziarskich ch∏opaków potrzebuj´ w szeregi i doÊwiadczonego starszego
dowódcy. Wyszed∏em znowu do linii ustawionej. Nadesz∏a kompania Stra˝y Lu-
dowej z Wildy z dowódcà kompanii Masadyƒskim na czele. Masadyƒski zara-
portowa∏ mi, ˝e stoi ze 120 ludêmi do mego rozkazu. Co trzy kroki ustawi∏em
jednego ˝o∏nierza, a rezerw´ schowa∏em na krytycznà chwil´. Widzàc, ˝e si´ ni-
kogo nie doczekam, powiedzia∏em ˝o∏nierzom: „Dobrze, b´d´ waszym wo-
dzem, ale kto nie us∏ucha rozkazu, kula w ∏eb, bo teraz idzie o naszà spraw´”.

Niemcy skierowali niewidzialnie piekielny ogieƒ z karabinów przeciw nam.
Zdawa∏o mi si´, ˝e wkrótce b´dà nas bia∏à bronià atakowali. Niech si´ dzieje wo-
la Bo˝a, ale naszych ludzi mordowaç nie pozwol´, chocia˝bym mia∏ ˝yciem przy-
p∏aciç. Lewà r´kà skinà∏em, aby publicznoÊç si´ usun´∏a, co te˝ w mgnieniu oka
si´ sta∏o, a prawà r´kà podnios∏em rewolwer, zagrzewajàc ˝o∏nierzy: „Teraz bacz-
noÊç, bo idzie o naszà spraw´, ˝o∏nierze staç, staç, ani kroku wstecz, nie l´kajcie
si´ niczego, ja was do walki poprowadz´!” Sta∏em w ogniu dumny przed nimi
i nie mog∏em z piersi g∏oÊnej komendy wydobyç, by daç rozkaz do ognia, wi´c wy-
mierzy∏em przed linià kilka strza∏ów w stron´ wroga z rewolweru i te˝ zaraz 
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posypa∏a si´ liczna salwa kul na Niemców. Z naro˝nika Bazaru wo∏a∏ jakiÊ pan
do mnie: „Panie, trzymaj si´ pan, otrzymasz pan zaraz 120 ludzi z Kórnika na po-
moc”. Podlecia∏em ku niemu, by∏ to pan Sylwester Gawrych z Kórnika, który
otrzyma∏ ode mnie ekwipunek dla ca∏ej kompanii, pozna∏em go zaraz. Wys∏a∏em
patrole na szos´, aby bezpiecznie mogli przybyç do Poznania. Spod Bazaru
ostrzeliwaliÊmy si´ jak zwykle w walce polowej, ale Niemcy strzelali za nisko,
wi´c kule odbija∏y si´ o kamienie i pryska∏y w bok, niektóre uderza∏y za nami
w mur, a póêniej zauwa˝y∏em, ˝e kule przebi∏y te˝ szyby okien pokoju premiera
Paderewskiego, by∏y to pokoje nr 3, 4 i 5, w których roz∏o˝y∏em póêniej swojà
kwater´; z okien tych˝e wyglàda∏y kulomioty. Podczas ostrzeliwania ustawi∏em li-
ni´ bojowà ubezpieczajàcà naszà flank´, a na ty∏ach mia∏em rezerwy, które pan
Lange szykowa∏. Ogieƒ usta∏ chwilowo i namyÊla∏em si´, czy przejÊç do ataku
na Niemców. Masadyƒski i Emil Materné, którym da∏em rozkaz czuwania nad li-
nià bojowà, spisywali si´ bardzo m´˝nie i umiej´tnie. Podczas ognia podszed∏ pe-
wien wysoki pan ku mnie, a objàwszy moje ramiona, powiedzia∏ mi: „Panie ko-
chany, niech pana Bóg b∏ogos∏awi, ˝eby si´ wszystko tylko dobrze dla nas
skoƒczy∏o”, i uÊciska∏ mi d∏oƒ czule i serdecznie. By∏ to pan Adam Ch∏apowski,
któremu zleci∏em, by sprawowa∏ funkcj´ cywilnego komendanta Bazaru. Oko∏o
godziny 8 wieczorem przyszed∏ prezydent policji Blankertz do Bazaru pertrakto-
waç, aby zaprzestano strzelaç. Chcia∏em go natychmiast aresztowaç, lecz wielu
panów w Bazarze by∏o temu przeciwnych i puÊci∏o go z powrotem, bo przyrzek∏,
˝e zaka˝e strzelaç swoim ˝o∏nierzom. Nie minà∏ kwadrans, gdy Blankertz Bazar
opuÊci∏, sypn´∏y si´ salwy ognia na nas. PoszliÊmy: pan Lange jako reprezentant
Stra˝y Ludowej i ja w towarzystwie czterech ˝o∏nierzy na policj´, do tego gniaz-
da, aby si´ nam Niemcy poddali. Nasi ˝o∏nierze otrzymali rozkaz, ˝e gdybyÊmy
za pó∏ godziny nie wrócili, to majà nas uwa˝aç za straconych, niech wtenczas
urzàdzà generalny szturm na policj´ ze wszystkich stron. SzliÊmy ulicà Wilhel-
mowskà, na której ˝ywej duszy nie by∏o. Zauwa˝y∏em jakiegoÊ cywilist´ le˝àcego
i krwià zbroczonego. Z kamienic i dachów strzelano, lecz w nas ˝adna kula nie
ugodzi∏a. Gdy skr´caliÊmy przy naro˝niku kawiarni Hohenzollerna ku gmacho-
wi policji, krzyczano na nas: „Halt, halt!” i ˝o∏nierze z bagnetami lecieli ku nam.
Ja pospieszy∏em par´ kroków naprzód i wymierzy∏em rewolwer w podchodzà-
cych, wo∏ajàc tonem rozkazujàcym: „Nie strzelaç, nie strzelaç, bo kul´ w ∏eb, je-
stem parlamentariuszem!” Gdy weszliÊmy do Êrodka, zauwa˝y∏em ich karabiny
maszynowe, moc wojska a po nabojach, które le˝a∏y tysiàcami rozproszone w pa-
smach i pojedynczo na ziemi, kroczy∏em jak po grochu. ˚o∏nierzom na samym
wst´pie powiedzia∏em rozkazujàco: „Jestem delegatem Rady ˚o∏nierskiej i zaka-
zuj´ wam strzelaç”. ˚o∏nierze patrzyli na mnie i odpowiedzieli mi, ˝e Polacy 
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tak˝e strzelajà na nich. Zapyta∏em, gdzie jest Blankertz. ˚o∏nierze odpowiedzie-
li, ˝e nie wiedzà, ale tu jest ich komendant. PoszliÊmy do niego i telefonowaliÊmy
po Blankertza, lecz nie by∏o go mo˝na nigdzie odnaleêç. Wobec tego b´dziemy
pertraktowali z komendantem. Przedstawi∏em komendantowi pana Langego
i siebie, oÊwiadczajàc mu: „Pan Lange jest komendantem Stra˝y Ludowej i dys-
ponuje powa˝nà si∏à zbrojnà, ja osobiÊcie posiadam pi´ç tysi´cy ˝o∏nierza, zorga-
nizowanego i dobrze uzbrojonego, którym ka˝dy rozkaz wydany przeze mnie jest
Êwi´tym. ˚àdamy od pana, abyÊ pan natychmiast z∏o˝y∏ broƒ i zaprzesta∏ walki.
– Nie wiem, czy mam do tego prawo – odpowiedzia∏ – zaczekamy na Blan-
kertza”. Telefonowali jeszcze raz na wszystkie strony, ale prezydenta Blankert-
za nigdzie nie by∏o. PomyÊla∏em sobie, uciek∏ ze strachu i ju˝ go te˝ pewnie nie
zobaczymy. PertraktowaliÊmy z komendantem, przy tym zapomnieliÊmy, coÊmy
za zlecenia dali naszym ˝o∏nierzom. Wtem p´kajà r´czne granaty przed naszymi
oknami i padajà strza∏y. Wybieg∏em czym pr´dzej na korytarz i zabroni∏em
Niemcom strzelaç, potem po∏o˝y∏em si´ z komendantem na ziemi´, bo kule Êwi-
sta∏y przez okno i tu˝ obok le˝a∏ jeden cywilista ci´˝ko ranny i krwià zbroczony.
Komendant mówi∏, ˝e mamy si´ pokazaç naszym ludziom, bo oni myÊlà, ˝e nas
zamordowali, wi´c chcà tu szturmowaç. Le˝àc, wymierzy∏em ku niemu rewolwer
i powiedzia∏em: „dobrze, ale pod warunkiem, ˝e pan si´ z ca∏à za∏ogà poddaje”.
Komendant Niemiec nie umawia∏ si´ wi´cej ze mnà i przysta∏ na moje ˝àdanie.
Poszed∏em z panem Langem do okna na pierwsze pi´tro i do naszych ludzi pan
Lange przemówi∏. Sta∏a nadzwyczaj silna kompania wiernych polskich bohate-
rów przed policjà. Wylecia∏em podczas ognia do nich i wyprowadzi∏em Niemców,
których po niemiecku komenderowa∏em; by∏a to groêna sytuacja, wszystko na-
pr´˝one. Niemców ustawi∏em naprzeciw Polaków i z wymierzonym rewolwerem
w r´ku mi´dzy dwoma sprzecznymi szeregami sta∏em. Wszystkim zabroni∏em
strzelaç, a do Niemców, których wyprowadzi∏em, przemówi∏em: „Jestem polskim
komendantem i da∏em waszemu komendantowi s∏owo, ˝e was zabijaç nie ka˝´,
tego te˝ dotrzymam, lecz pami´tajcie, ˝e swoje ˝ycie macie do zawdzi´czenia s∏o-
wu Polaka, który zawsze z honorem wobec bezbronnych post´puje”.

Niemcy s∏uchali i dr˝eli jak listki. Policj´ obsadzi∏em naszymi ˝o∏nierzami.
Niemcy maszerowali pod eskortà do koszar, a nasi ˝o∏nierze powrócili pod Bazar.
Po mieÊcie rozesz∏a si´ pog∏oska o zwyci´stwie naszym. Uderzy∏o to Niemców jak
pa∏kà w g∏ow´, a Polacy ze zdwojonà energià i otuchà walczyli. Przyby∏em z pa-
nem Langem do Bazaru i zdaliÊmy raport z dzia∏alnoÊci naszej walki. Wszyscy by-
∏o uradowani, ˝e ta forteca zdobyta. Wewnàtrz Bazaru kaza∏em ustawiç posterun-
ki i patrole. W pokoju, w którym mieszkali Paderewscy, sta∏y karabiny maszynowe.
Policja zdobyta, co dalej poczàç? Trzeba to nasze zwyci´stwo wykorzystaç. 
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Ze wszystkich stron miasta przychodzili ˝o∏nierze do Bazaru po rozkazy i chcieli
wiedzieç, co poczàç i jak si´ majà nadal wobec Niemców zachowywaç. Odpowie-
dzia∏em im, ˝e nale˝y zabieraç Niemcom wszystko, tym razem nie ustàpimy im,
z raportami i po rozkazy przychodziç do Bazaru. Ja b´d´ wszystkim dowodzi∏.
Ka˝dego Niemca, który strzela, odstawiç do Krausego lub Grodzkiego na fort Prit-
twitza, ale pr´dzej nie wolno dzia∏aç jak od godziny 4 z rana do zmierzchu, jest to
najodpowiedniejsza pora do walki. Rozkazy da∏em krótko i energicznie, nie oglà-
da∏em si´ na nikogo i nikt si´ te˝ nie odwa˝y∏ przeciw temu dzia∏aç. ̊ o∏nierze i cy-
wilni, bez ró˝nicy stanu, s∏uchali mnie jako najserdeczniejszego przyjaciela i ten
pos∏uch jedynie umo˝liwi∏ nam jedno zwyci´stwo po drugim.

Otrzymywa∏em raporty o zaj´ciu fortów i baraków, robi∏em sobie notatki
i wiedzia∏em dok∏adnie, jak nasze zwyci´stwo post´puje. Ksi´stwo nie wiedzia-
∏o, jak si´ ma zachowywaç. Telefonowali ustawicznie do Dowództwa G∏ówne-
go w Bazarze do Poznania po posi∏ki, broƒ i amunicj´. Tego samego wieczora
odby∏o si´ zebranie w Bazarze, aby mianowaç legalnego komendanta miasta.
Na owym zebraniu by∏ obecny pose∏ Korfanty, kilku innych cywilnych panów,
których nazwisk zapomnia∏em, Hulewicz, Paluch i ja. Nie mia∏em czasu, aby
d∏ugo braç udzia∏ w owej konferencji, wi´c zaznaczy∏em, ˝e wszystko jedno ko-
go obiorà komendantem miasta, byle by∏ dzielnym cz∏owiekiem i patriotà.
W koƒcu obrano mecenasa Maciaszka. Ten˝e sprawowa∏ wszystko na legalnej
drodze, natomiast ja by∏em nielegalnym komendantem akcji bojowej i dzia∏a-
∏em na w∏asnà r´k´, nie pozwalajàc, aby ktokolwiek mi w tym przeszkadza∏.
Pan Maciaszek sam przysy∏a∏ wszelkie nielegalne sprawy do za∏atwienia
do mnie. Gdy si´ u niego ˝alili, udawa∏ wobec Niemców, ˝e o niczym nie wie,
a na wszystkie moje nielegalne czyny przymyka∏ oko i przesy∏a∏ mi zawik∏ane
sprawy do za∏atwienia.

Telefonowano z Gniezna do Bazaru, ˝e miasto jest przez nadchodzàce posi∏-
ki niemieckie bardzo zagro˝one i Polacy nie b´dà mogli ich zdobyç i utrzymaç,
a stamtàd wyruszà Niemcy ze zdwojonà si∏à na Poznaƒ. Zatelefonowa∏em bez-
zw∏ocznie do Strza∏kowa, tam by∏ komendant [Alojzy] Nowak17, da∏em rozkaz,
aby natychmiast pos∏a∏ posi∏ki do Gniezna. Zatelefonowa∏em równie˝ do Wrze-
Êni, aby wszelkie si∏y wojskowe polskie pos∏ali tam˝e. Ze Strza∏kowa wys∏a-
no 400 ludzi, a z WrzeÊni 300. Z Poznania wys∏a∏em tej samej nocy do Gniezna
jednà kompani´ z karabinami maszynowymi, dowodzonà przez kapitana Scza-
nieckiego. Wiedzia∏em, ˝e nie samà bronià mo˝emy tak silnego wroga zd∏awiç,
ale trzeba dopomóc naszym w zwyci´stwie dyplomacjà.

Tu˝ obok Bazaru sta∏ gmach niemieckiego prowincjonalnego muzeum; pod-
czas strzelaniny otworzy∏ Aleksander Ratajczak drzwi owego gmachu, po czym
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nasi ˝o∏nierze wtargn´li do wn´trza i obsadzili go. W mgnieniu oka zorganizo-
wa∏ si´ tam oddzia∏ wywiadowczy, na którego czele stan´li Jan Kàkolewski, Jan
Kalinowski i literat Roman Wilkanowicz. Przy owym wydziale byli nadzwyczaj
dzielni i spr´˝yÊci m∏odzi ˝o∏nierze. Powy˝ej wymienieni wywiàzali si´ chlubnie
wraz z ˝o∏nierzami z zadania.

Od nich to mia∏em równie˝ ˝o∏nierzy na wysy∏anie skomplikowanych patro-
li, na odwach w Bazarze i do obs∏ugi kulomiotów ustawionych w oknach Baza-
ru i mojej kwatery. Byli to wypróbowani ˝o∏nierze frontowi, jeden Êwist z mej
gwizdawki podczas alarmu, a znalaz∏em wszystkich na przeznaczonych pozy-
cjach o ka˝dej porze dnia i nocy. Byli mi´dzy nimi i tacy, których jako rekrutów
w Nowej Soli na ˝o∏nierzy wyszkoli∏em, tam ich uczy∏em obchodzenia si´ z ka-
rabinem, rzucania granatów, walki szturmowej i w tyralierce. Wi´kszoÊç z nich
pochodzi∏a z G∏ównej i z okolic Poznania. Dziwne to zrzàdzenie losu! Najpierw
wyszkoliç, potem spotkaç si´ w jednych rowach pod St. Quentin i teraz w walce
o wolnoÊç w∏asnej ojczyzny w jednym szeregu.

Mecenas Maciaszek zaczà∏ sprawowaç funkcj´ jako komendant miasta. Pan
Lange by∏ komendantem Stra˝y Ludowej. W dniu wybuchu powstania ros∏a
liczba cz∏onków przy Stra˝y Ludowej w tysiàce. Nie chcàc podszywaç si´
pod komendantów legalnych mecenasa Maciaszka i pana Langego, podpisywa-
∏em si´ na wszelkich rozkazach i wykazach jako zast´pca „Nikogo”, bo od niko-
go nie mia∏em dyrektywy i nikt te˝ nie by∏ moim zwierzchnikiem.

OpatrznoÊç zes∏a∏a mi pana Kazimierza Chmielewskiego, którego zna∏em
z dziecinnych lat i wiedzia∏em, ˝e si´ zawsze dla sprawy polskiej ch´tnie i szcze-
rze poÊwi´ca∏. Jako farmaceuta i sanitariusz objà∏ kierownictwo aprowizacji tej
armii, która po ulicach g∏odno i ch∏odno walczy∏a. W kilku godzinach zorgani-
zowa∏ kuchnie polowe, które po ulicach jeêdzi∏y i ˝o∏nierzom jedzenie i kaw´
rozdawa∏y. Prócz tego za∏o˝y∏ kilka sta∏ych kuchni ˝o∏nierskich. Jedna mieÊci∏a
si´ w Bazarze, a zarzàdza∏a nià panna Milewska. Druga kuchnia by∏a w Grand
Cafe przy placu WolnoÊci, zajmowa∏a si´ nià p. Góralska, córka w∏aÊciciela ka-
wiarni. Trzecià kuchni´ prowadzono w muzeum i by∏o jeszcze wiele innych.

Do kuchni tych dostarczano tylko ma∏à iloÊç prowiantów, i to z zapasów zdo-
bytych 28 grudnia rano przez K. Chmielewskiego, hr. W. Szo∏drskiego i B. Za-
miar´ z udzia∏em czterech powstaƒców z kompanii Kórnickiej. Przez nast´p-
ne 14 dni ziemiaƒstwo nasze tyle przysy∏a∏o ˝ywnoÊci, ˝e trzeba by∏o wstrzymaç
przesy∏ki, aby nie uleg∏y zepsuciu. […] Codziennie wysy∏a∏em automobile ci´-
˝arowe do niego po aprowizacj´, dostarczy∏ wszystkiego, co do jedzenia tylko by-
∏o potrzeba, a przywozi∏ to jego zaufany Rzenicki, który przyby∏ z Warszawy,
a do pracy swe r´ce ch´tnie dok∏ada∏. Z kuchni bazarowej tyle zosta∏o, ˝e jeszcze
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inne kuchnie z tego prowianty czerpa∏y. Kazimierz Loga zajmowa∏ si´ lokowa-
niem jeƒców w Bazarze i dowodzi∏ stra˝à, która ich pilnowa∏a. Wobec ogromnej
frekwencji, a po cz´Êci i chaosu, jaki tam panowa∏, zajmowa∏ si´ gorliwie ka˝dà
pracà, jaka si´ nadarzy∏a, wykonywa∏ starannie ka˝dy rozkaz i przep´dzi∏ kilka
bezsennych nocy przy mnie, przynoszàc mi te˝ cenne raporty o walkach lub nie-
dok∏adnoÊciach z poszczególnych placówek. Ceni∏em bardzo jego poczucie pa-
triotyzmu i zrozumienie obecnej chwili, jego gorliwoÊç i ch´ç do pracy. Póêniej
sprawowa∏ funkcj´ honorowà na dworcu, zakazujàc wywozu ró˝nych rzeczy, ja-
kie zabierali uciekajàcy Niemcy z Poznania.

˚o∏nierze nasi walczyli po ulicach i poszukiwali broni w mieszkaniach nie-
mieckich. Ktokolwiek z Niemców si´ ws∏awi∏ nadzwyczajnà politykà hakaty-
stycznà, tego nie szcz´dzili. Jednym z najwi´kszych hakatystów by∏ redaktor
Ginschel z „Posener Tageblatt”. O Ginschelu zrobi∏o si´ g∏oÊno z powodu haka-
tystycznych artyku∏ów w jego piÊmie i przez ostrà polemik´, jakà z nim prowa-
dzi∏em. ˚o∏nierze poszli po niego, by go aresztowaç, lecz Ginschel ulotni∏ si´,
prawdopodobnie zbieg∏ do Berlina, i nie by∏o mo˝na go znaleêç.

Podczas spe∏niania mych funkcji mia∏em jeszcze opask´ czerwonà z Rady
˚o∏nierskiej na r´kawie. Niemcy sàdzili, ˝e utworzy∏a si´ polska Rada ˚o∏nier-
ska, przeto otrzymywa∏em od nich najrozmaitsze listy zaadresowane do polskiej
rady w Bazarze.

Maciaszek jako legalny komendant miasta wyda∏ natychmiast odezw´
do wszystkich, ˝e po godzinie 5 wieczorem nie wolno przebywaç na ulicy niko-
mu oprócz ˝o∏nierzy Stra˝y Bezpieczeƒstwa i Stra˝y Ludowej. Reszta ˝o∏nierzy
mia∏a si´ udaç do koszar. Rozporzàdzenie to by∏o bardzo rozsàdne, bo pozwoli-
∏o skoszarowaç wszystkich osobno chodzàcych ˝o∏nierzy. Ka˝dy z nich otrzyma∏
broƒ i ekwipunek.

Podczas najwi´kszego napr´˝enia w mej pracy przybyli do mnie marynarze
i ˝o∏nierze, ˝àdajàc, abym zosta∏ legalnym komendantem miasta. Odmówi∏em
im natychmiast, t∏umaczàc, ˝e w tak wa˝nej godzinie nie mo˝na zmieniaç sta-
nowisk i ludzi, i proszàc, aby tego ode mnie na razie nie ˝àdali, bo mam wiele
pracy, a to nie jest tak wa˝ne i mo˝na zostawiç na póêniej. Ale ˝o∏nierze nalega-
li i Êciskali mi r´ce, abym tylko przyjà∏, bo wszyscy tego ˝àdajà. Widzàc stanow-
cze ˝àdanie z wszelkich stron, uleg∏em ˝yczeniom i powiedzia∏em, ˝e kiedy ˝à-
dajà, to przyjm´. Tej samej nocy jeszcze agitowali marynarze po wszystkich
koszarach i zbierali podpisy wszystkich formacji. Nad ranem o godzinie 3
przysz∏o kilku oficerów do mnie do Bazaru, obca∏owali mnie i winszowali, ˝e
b´d´ komendantem miasta. Byli te˝ u mnie w nocy kpt. Paluch i por. Jasnoch
z gratulacjami. Odpowiedzia∏em im tylko, ˝e jeÊli Bóg pozwoli, to zostan´ 

254 Stanis∏aw Rybka



komendantem Poznania mego miasta rodzinnego. Po kilku godzinach czyta∏em
w∏asnymi oczyma list´, na której si´ wszyscy wielkopolscy dowódcy i wielu ˝o∏-
nierzy podpisa∏o z ˝yczeniem, abym by∏ komendantem miasta. Pan minister [Jó-
zef] Englich18 poszed∏ z podpisami armii oraz z delegacjami ˝o∏nierzy i mary-
narzy do Naczelnej Rady Ludowej i wyrazi∏ ˝yczenie, abym zosta∏ mianowany
komendantem miasta. Pan minister chcia∏ mi równie˝ byç pomocnym w przy-
sz∏ej pracy (zw∏aszcza gdyby chodzi∏o o wyroki Êmierci), za co wyrazi∏em mu
mojà wdzi´cznoÊç. Mia∏ on bowiem rutyn´ i doÊwiadczenie w pracy, co ju˝ oka-
za∏ jako dyrektor banku w Poznaniu. Pan dr Englich konferowa∏ z Naczelnà Ra-
dà Ludowà w kwestii mej nominacji, lecz mnie o niczym nie zawiadomiono.
Mia∏em prawo myÊleç, ˝e NRL niech´tnie widzia∏a mojà kandydatur´, którà wo-
la ludu tak dobitnie na piÊmie wyrazi∏a, i nie wiem do dnia dzisiejszego, z jakich
powodów nominacji nie potwierdzono. Po kilku dniach opuÊci∏ pan Maciaszek
stanowisko komendanta miasta, a na jego miejsce mianowano pana [Feliksa]
Piekuckiego19. Cieszy∏em si´ bardzo z szcz´Êliwego wyboru, który pad∏ na Pie-
kuckiego, bo ten˝e zajà∏ si´ nadzwyczaj gorliwie pracà i ku ogólnemu zadowo-
leniu sprosta∏ wymaganiom w∏adz i spo∏eczeƒstwa.

Z fortecy Kernwerk20 przybyli ˝o∏nierze, chcàc si´ poddaç z ca∏à za∏ogà. Przy-
by∏ jako delegat niemiecki ˝o∏nierz Barth, którego zna∏em z Rady ˚o∏nierskiej
i którego wywody ma∏o wzbudza∏y we mnie zaufania. Zna∏em go dobrze z zaj-
Êcia z telegrafistà Jóêwiakiem. Jóêwiak mia∏ pod sobà stacj´ radiotelegraficznà,
na której nam bardzo zale˝a∏o, aby pozosta∏a w polskim r´ku, i do niego 
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mogliÊmy si´ zawsze udawaç z wszelkim zaufaniem. Niemiec Barth knowa∏ in-
trygi przeciw Jóêwiakowi, lecz mu si´ nie uda∏y. Na pewnym zebraniu w Radzie
˚o∏nierskiej wyÊwietlono zatarg i Jóêwiakowi s∏usznoÊç przyznano. Stacji radio-
telegraficznej trzyma∏ si´ Jóêwiak uporczywie jak tonàcy brzytwy, aby tej wa˝nej
placówki nie oddaç w niemieckie r´ce, z czego z chlubà si´ wywiàza∏ i zarzàdza
nià do dnia dzisiejszego.

W chwili kiedy ekspedycja marynarzy zajecha∏a z ci´˝arowym automobilem
przed Bazar, aby wyruszyç na Kernwerk, przybieg∏y do mnie dwie kobiety odzia-
ne w chustki i raportowa∏y co nast´puje: „My pracujemy na fortach Kernwerku
przy prochowni i nabojach i pods∏ucha∏yÊmy rozmow´ Niemców, którzy chcà
Polaków do siebie zwabiç, potem mosty forteczne powciàgaç i wszystkich w g∏´-
bokich fosach pozabijaç lub wysadziç w powietrze. Na Kernwerku jest wszystko
podminowane. Tylko jedna brama nie jest podminowana, którà Niemcy dla sie-
bie zarezerwowali, i to jest ta brama od Szelàga”. Czym pr´dzej opowiedzia∏em
to marynarzom, aby si´ odpowiednio zastosowali. Nie wiedzia∏em, ile prawdy
jest w tym opowiadaniu, lecz uwa˝a∏em za swój obowiàzek, aby ekspedycj´ sto-
sownie poinformowaç. Owym kobietom serdecznie podzi´kowa∏em i uca∏owa-
∏em r´ce, bo pojecha∏y one z marynarzami, aby im owe miejsca podminowane
wskazaç. Z biegiem czasu obj´li nasi ˝o∏nierze Kernwerk, bo Niemcy widzàc si´
bezradnymi, sami oddali fortec´ bez krwi rozlewu. […]

We wszystkich pu∏kach organizowano formacje w przyspieszonym tempie.
Zdawa∏o si´, ˝e ju˝ nam Niemcy teraz awantury krwawej zrobiç nie mogà. By-
∏o to wieczorem, skontrolowa∏em odwach i posterunki, wtem wlatuje ordynans
i raportuje mi, ˝e na dworzec przyjecha∏ Heimatschutz i krwawa walka ju˝ si´
toczy. Zatelefonowa∏em zaraz do Palucha, Komendy Miasta i wszystkich ko-
mendantów, aby czym pr´dzej wys∏ali posi∏ki na dworzec. Odwach i posterunki
w Bazarze zaalarmowa∏em, a gdy wyszed∏em na ulic´, nadjecha∏ automobil,
z którego wyskoczy∏ pan Stefan Rewalski i raportuje mi, ˝e Heimatschutz przy-
jecha∏ na dworzec, przedar∏ naszà lini´ i kroczy w pochodzie naprzód na Bazar.
Ustawi∏em natychmiast karabiny maszynowe z za∏ogà przed Bazarem, kaza∏em
nabiç dzia∏a i czeka∏em momentu skoro si´ zjawià by ich przywitaç gradem kul.
Z wszystkich domów wybiegali ˝o∏nierze z karabinami. Zatrzymali tramwaje
elektryczne, wyrzucali ludzi cywilnych z tramwajów i kazali konduktorowi p´-
dziç na dworzec. Niemcy podziwiali ze zdumieniem odwag´ i poÊwi´cenie na-
szego ˝o∏nierza. Wszystko p´dzi∏o z karabinami na dworzec, bez nakazu, bez
wo∏ania, tylko na jeden alarm, który telefonicznie wyda∏em. Chcàc si´ o praw-
dziwoÊci sytuacji na dworcu przekonaç, wys∏a∏em patrol, podoficera Gniewo-
skiego i dwóch ˝o∏nierzy, na dworzec, aby zbadali sytuacj´ i natychmiast mi 
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donieÊli. Wnet powróci∏ patrol i raportowa∏ mi, ˝e na dworcu by∏y tylko silne de-
tonacje, bo ktoÊ wybuchowe patrony pod pociàg pod∏o˝y∏, a skromny oddzia∏
Heimatschutzu, który przyby∏, natychmiast rozbrojono, wi´c niebezpieczeƒstwa
nie ma. ˚o∏nierze póêniej z dworca powracali i raportowali mi to samo, idàc
z karabinami do domu. Spiesznie zwinà∏em mojà lini´ bojowà przy placu Wol-
noÊci, aby nie us∏yszeç szemrania, ˝e na darmo ca∏e miasto alarmowa∏em. Lecz
sàdz´, ˝e mi nikt za z∏e nie weêmie, i˝ by∏em przezorny, wywo∏ujàc póênym
wieczorem ludzi z domu. WidzieliÊmy przez ów alarm gotowoÊç ˝o∏nierzy
do walki i spr´˝ystoÊç m∏odych sformowanych pu∏ków i kompanii, które jak je-
den mà˝ stan´li do apelu. Natomiast na Niemcach uczyni∏o to ogromne wra˝e-
nie, bo przekonali si´, ˝e nie warto z nami zaczynaç, bo Polacy sà ka˝dej godzi-
ny, o ka˝dej porze dnia i nocy do walki o wolnoÊç gotowi. Spotka∏em si´ z panem
pos∏em Korfantym w Bazarze, który mi zaproponowa∏, abym sobie wyszuka∏ ja-
kiÊ urzàd lub pracowa∏ w NRL jako referent za wynagrodzeniem miesi´cznej
pensji w wysokoÊci 500 marek, bo wi´cej p∏aciç nie mogà.

Zwo∏a∏em na zebranie do Bazaru powa˝nych obywateli miasta, aby nad dal-
szym losem Wielkopolski decydowaç. Przyszed∏ tak˝e po cywilnemu pan Ta-
czak, którego po raz pierwszy wówczas widzia∏em, i mówi∏ mi, ˝e ma zlecenie
si∏´ militarnà Wielkopolski ujàç w swoje r´ce, wobec czego zebranie nie dosz∏o
do skutku i pozostawi∏em dalszà dzia∏alnoÊç kapitanowi Taczakowi.

Spotka∏em si´ te˝ z panem Poszwiƒskiem w Bazarze, który mi w obecnoÊci
pos∏a Korfantego, dra Marchlewskiego i kilku innych oÊwiadczy∏ z uÊmiechem,
„˝e gdyby by∏ ministrem wojny, da∏by mi najwy˝szy order, jaki w ogóle istnieje,
za walecznoÊç i odwag´, ale potem zaraz kul´ w ∏eb”.

Zrozumia∏em dobrze, co to ma znaczyç: za to, ˝e si´ uda∏o, nale˝y mi si´ or-
der, lecz za to, ˝e kaza∏em strzelaç, przez co zerwa∏em pertraktacje i gadanin´,
nale˝y mi si´ kula. JeÊli kiedykolwiek opatrznoÊç da panu Poszwiƒskiemu ten
zaszczyt, ˝e b´dzie ministrem wojny, ale w tej Zjednoczonej, Ludowej Wielkiej
Republice Polskiej, a mnie przyrzeczony order zaofiaruje, to zamiast na wst´dze
powiesz´ go na powrozie i zaofiaruj´ mu z powrotem, z tym samym serdecznym
uÊmiechem, co by by∏o mniej weso∏e”.

Dnia 8 stycznia zwinà∏em mojà kwater´ w Bazarze i przenios∏em si´ do Na-
czelnej Rady Ludowej, która si´ do gmachu komisji kolonizacyjnej przyprowa-
dzi∏a. […] Przypomnia∏o si´ wreszcie Naczelnej Radzie Ludowej i o mnie, ˝e
równie˝ ja jestem ˝o∏nierzem i nale˝´ do armii. Wobec tego wystosowa∏a Rada
pismo do Dowództwa G∏ównego nast´pujàcej treÊci: „Prosimy p. Stanis∏awa
Rybk´ mianowaç podporucznikiem piechoty za odwag´ i walecznoÊç w walce
z nieprzyjacielem i odkomenderowaç do NRL”. W rozkazie nr 43 Dowództwa
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G∏ównego wzmiankowano, ze podporucznika Stanis∏awa Rybk´ mianuje si´
podporucznikiem piechoty.

Dnia 12 stycznia zdarzy∏o si´, ˝e ˝o∏nierze nasi pobili si´ na Kernwerku z jeƒ-
cami niemieckimi, przy czym siedmiu jeƒców ducha wyzion´∏o. Niemcy dowie-
dziawszy si´ o owym zajÊciu, roznieÊli w ca∏ej prasie, ˝e Polacy Niemców po-
mordowali i w tajemnicy chcieli pochowaç. By∏o to niecnym k∏amstwem ze
strony niemieckiej, bo zabici jeƒcy le˝eli ju˝ w trupiarni szpitala g∏ównego, któ-
rych w obecnoÊci asesora Gutschego i oskar˝onych oglàda∏em, by stwierdziç na-
zwiska trupów.

Gdy wszed∏em do trupiarni, byli zabici jeƒcy pokryci bia∏ymi przeÊcierad∏ami.
Baron Haza-Radlitz le˝a∏ osobno, na boku, natomiast szeÊciu innych le˝a∏o
w jednym rz´dzie. Przy noszach z zabitymi stali oskar˝eni, do których przemó-
wi∏em kilka s∏ów. Sumienie ˝o∏nierzy nie wzruszy∏o si´, patrzàc na w∏asne ofia-
ry, bo niemieccy jeƒcy chcieli mordowaç naszych braci. Zdar∏em p∏acht´ jednym
zamachem i wskazujàc na cia∏a zabitych, powiedzia∏em: „Patrzcie na tych zbó-
jów, którym sàd Bo˝y taki wyrok wymierzy∏ i rozpoznawajcie ich”. B∏aszczyk
pozna∏ zaraz pierwszego, stanà∏ przed nim i powiedzia∏, ˝e to jest ten, który
chcia∏ go udusiç, i tak dalej; poznawali wszystkich po kolei, którym te˝ przypi´-
to karty z nazwiskami. Trupy kaza∏em nakryç. 29 stycznia odbywa∏y si´ rozpra-
wy sàdowe, na których wyst´powa∏em jako obroƒca podoficera Majewskiego.
Pracy mno˝y∏o si´ wiele, a cz´sto skargi o niedok∏adnoÊciach dochodzi∏y pi-
Êmiennie lub ustnie do moich uszu. Referowa∏em wszystko do NRL, aby odpo-
wiednie decernaty spraw´ za∏atwi∏y.

Z licznych moich referatów przytaczam tylko niektóre urywki, takie, które
mogà ujrzeç Êwiat∏o dzienne, a inne zachowa∏em w tece, poniewa˝ wobec obec-
nego politycznego po∏o˝enia opublikowaç ich nie mo˝na.

„G∏ówny Sàd Wojenny. Poznaƒ, dnia 23 stycznia 1919. – A 61/19. – Oskar˝enie:
1. Podoficera Micha∏a B∏aszczyka z piàtej kompanii pierwszego pu∏ku po-

znaƒskiego, urodzonego 11 wrzeÊnia 1892 r. w Malianowie, pow. Szamotu∏y,
z zawodu robotnika z K´cina, pow. Szamotu∏y, katolika.

2. Podoficera Antoniego Majewskiego, 5 komp. 1-go pu∏ku poznaƒskiego,
urodzonego dnia 3 czerwca 1892 r. w Kórniku, pow. Êremski z zawodu fryzjera
w Poznaniu, ul. Strzelecka 7, katolika.

3. Szeregowca Henryka Berendta, 5 komp. 1-go pu∏ku poznaƒskiego, urodzo-
nego dnia 10 stycznia 1900 r. w Poznaniu, z zawodu destylatora w Poznaniu, ul.
Strzelecka 31, katolika.

Oskar˝a si´, ˝e w Poznaniu na Kernwerku w nocy z dnia 12-go na 13-go
stycznia:
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a) B∏aszczyk rozmyÊlnie zabi∏ siedmiu jeƒców, dajàc rozkaz strzelania
do nich,

b) Majewski i Berendt zabili jeƒców, przekraczajàc rozkaz wydany im przez
B∏aszczyka.

Zbrodnie karygodne wed∏ug § 212 Kodeksu karnego i § 47 Wojskowego ko-
deksu karnego”.

Wynik Êledztwa (oskar˝enie prokuratora):
Dnia 12-go stycznia br. przyprowadzono na Kernwerk siedmiu jeƒców o go-

dzinie 9-tej wieczorem. Z tych jeƒców by∏o szeÊciu lotnikami z Frankfurtu
na Odrà. Mieli oni rozkaz zniszczenia stacji lotniczej w ¸awicy. Wskutek zepsu-
cia motoru musieli lotnicy w okolicy Nowego TomyÊla wylàdowaç. Baron Haza-
-Radlitz, którego lotnicy o celu wyprawy uwiadomili, przyjà∏ ich do siebie, przy-
rzekajàc im, ˝e si´ o to postara, aby ich kulomioty wraz z karabinami i amunicjà
nie dosta∏y si´ w r´ce polskie. Skomunikowa∏ si´ zaraz telefonicznie z niemiec-
kà stra˝à granicznà (Grenzschutz). Krótko potem nadesz∏a patrolka oddzia∏u
polskiego i zaaresztowa∏a Haza-Radlitza wraz z lotnikami, odstawiajàc ich
do Poznania, przes∏a∏a równoczeÊnie protoko∏y w tej sprawie.
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Jeƒców umieszczono najpierw na odwachu w Kernwerku wraz z 30 innymi
jeƒcami. Poniewa˝ przetrzymanie jeƒców przez noc na odwachu by∏o niemo˝li-
wie, nakaza∏ komendant 5-tej kompanii Kocimski podoficerowi B∏aszczykowi,
aby wyszuka∏ jaki sklep, w którym by jeƒców przez t´ noc umieszczono. B∏asz-
czyk wyszuka∏ sklep, który wed∏ug jego zdania na przenocowanie si´ nadawa∏,
poniewa˝ by∏ s∏omà wy∏o˝ony. 30 jeƒców pochodzàcych z innej okolicy oddzie-
lono i umieszczono w oddzielnym sklepie. Owych 7 jeƒców prowadzi∏ do dru-
giego sklepu B∏aszczyk, a podoficer Szymaƒski szed∏ za nimi ze Êwieczkà. Jeƒcy
ci ju˝ na odwachu zachowywali si´ bezczelnie i napastowali ˝o∏nierzy z odwa-
chu. B∏aszczyk zawezwa∏ ich, aby do sklepu weszli. Mimo trzykrotnego powtó-
rzenia zawezwania jeƒcy do sklepu wejÊç nie chcieli, lecz przybrali postaw´
opornà, wygra˝ajàc si´, ˝e do takiej Êwiƒskiej budy wejÊç nie potrzebujà. Wobec
tego zaczà∏ B∏aszczyk ich popychaç, przez co mu si´ uda∏o 6 jeƒców do sklepu
wsunàç. Ostatni z jeƒców rzuci∏ si´ na B∏aszczyka, chwytajàc go pod gard∏o.
B∏aszczyk, który w prawej r´ce mia∏ karabin, stara∏ si´ lewà r´kà napastnika ode-
pchnàç. Gdy mu si´ to wed∏ug jego twierdzenia nie uda∏o, a napastujàcy dusi∏ go
coraz wi´cej, strzeli∏.

Scen´ t´ widzia∏ podoficer Majewski, szeregowiec Berendt i czterech dalszych
szeregowców, którzy pe∏nili odwach przed innymi jeƒcami. Byli oni od B∏aszczy-
ka oddzieleni gankiem, przedzielonym przez drzwi, które by∏y uchylone. Gdy
B∏aszczyk strzeli∏, pad∏ jeniec na ziemi´, trafiony strza∏em. Âwieca, którà Szy-
maƒski trzyma∏, zgas∏a. B∏aszczyk twierdzi, ˝e w tej chwili rzuci∏a si´ na niego
reszta jeƒców, wobec tego zawo∏a∏ o pomoc. Na to nadbiegli Majewski, Berendt
i czterech dalszych szeregowców z odwachu. B∏aszczyk da∏ rozkaz strzelaç. Od-
wach wymierzy∏ do sklepu w stron´ jeƒców i zaczà∏ strzelaç. Pad∏o mniej wi´-
cej 15 strza∏ów. Majewski i Berendt jednakowo˝, nim zacz´li strzelaç, uderzyli
kolbami na jeƒców, aby ich, jak twierdzi, odepchnàç. Uderzenia kolbami by∏y tak
silne, ˝e kolby p´k∏y. Od tych uderzeƒ odnios∏o kilku jeƒców ci´˝kie uszkodze-
nia. Wed∏ug zeznaƒ rzeczoznawców zostali jeƒcy Hensel i Kieper w ten sposób
zabici. Mimo to Majewski i Berendt po równo z resztà odwachu dalej strzelali.
Od strza∏ów poleg∏a tak˝e i reszta jeƒców.

Czy B∏aszczyk po pierwszej salwie zawo∏a∏, aby przestano strzelaç, jak sam
twierdzi, nie da∏o si´ stwierdziç. Z reszty oskar˝onych i Êwiadków nikt tego nie
s∏ysza∏.

O wypadku tym z∏o˝y∏ B∏aszczyk zaraz raport. Obiektywnego stanu rzeczy,
mianowicie po∏o˝enia poszczególnych trupów, nie mo˝na by∏o stwierdziç. Gdy
bowiem komisja sàdowa przyby∏a, zasta∏a drzwi do sklepu otwarte. W sklepie
byli ˝o∏nierze, którzy po∏o˝enie trupów zmienili.
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Niewàtpliwie dzia∏a∏ B∏aszczyk w obronie w∏asnej, gdy da∏ pierwszy strza∏.
Wobec groênej postawy jeƒców by∏ tak˝e uprawnionym zawo∏aç o pomoc. Roz-
kazu jego, aby do jeƒców strzelano, nie mo˝na jednakowo˝ w ˝adnym razie
uniewinniç obronà w∏asnà. Odwach sk∏adajàcy si´ z podoficera i pi´ciu ˝o∏nie-
rzy, który na zawo∏anie przyby∏ na pomoc, by∏ wystarczajàcà obronà wobec bez-
bronnych jeƒców, chocia˝by twierdzenie B∏aszczyka, ˝e jeƒcy si´ na niego rzu-
cili, by∏o prawdà. Za strza∏y, które z rozkazu B∏aszczyka pad∏y, jest on na mocy
§ 47 Wojskowego kodeksu karnego odpowiedzialnym.

˚o∏nierze, którzy tylko rozkaz B∏aszczyka wype∏nili, nie pope∏nili wed∏ug
wspomnianego przepisu czynu karygodnego, poniewa˝ ˝adna z tych wymienio-
nych ewentualnoÊci do nich si´ nie odnosi. Natomiast pope∏nili Majewski i Be-
rendt czyn karygodny. Rozkaz by∏ tylko do strzelania wydany, obaj jednakowo˝
rozkaz ten przekroczyli, bijàc jeƒców kolbami, przez co przynajmniej dwóch
jeƒców zabili. Mimo to jeszcze potem strzelali, choç cel rozkazu, poskromienie
jeƒców, by∏ ju˝ osiàgni´ty. Bicie kolbami nie by∏o niczym uzasadnione. ˚e obaj
oskar˝eni rozmyÊlnie zabójstwa si´ dopuÊcili, wynika ze sposobu, w jakim kol-
bami bili. Uderzenia by∏y tak silne, ˝e natychmiastowà Êmierç spowodowa∏y.
W tym te˝ celu by∏y wymierzone.

Dowody: cz´Êciowe przyznanie si´ oskar˝onych. Âwiadkowie:
1) podporucznik Kocimski, komend. 5 komp. na Kernwerku, 2) podoficer 

Edmund Szymaƒski, 3) szeregowiec Leon Betka, 4) szeregowiec Jan Krzesiƒski,
5) szeregowiec Antoni Dàbkowski, 6) szeregowiec Józef Brodniewicz z 5-tej
komp., 7) audytor sàdu g∏ównego dr Gutsche.

Rzeczoznawcy: 1) profesor dr Winkler z Poznania, 2) radca zdrowia dr Jerzy-
kowski z Poznania.
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Dnia 29 stycznia toczy∏y si´ rozprawy przed Sàdem Wojennym w wi´zieniu
Grolmana przeciwko trzem ˝o∏nierzom, Polakom, oskar˝onym o morderstwo
na siedmiu jeƒcach niemieckich. Jako s´dzia g∏ówny zasiadywa∏ dr S∏awski, ja-
ko prokurator pan asesor Jankowski, jako obroƒca podporucznik Koszutski, 
St. Rybka i mec. Gàsiorowski. Prokurator wniós∏ po 3 i 2 lata wi´zienia, lecz sàd
uwolni∏ oskar˝onych na mocy § 25 i 23 artyku∏ów wojennych od kary”. […]

Przebieg pierwszej i drugiej rewolucji strasznie mnie zm´czy∏, tak ˝e by∏em
prawie z si∏ wyczerpany. Nie si´ga∏em do uÊmiechajàcej si´ fortuny, aby uzyskaç
wp∏ywowy urzàd lub stanowisko, a to, co si´ sta∏o, by∏o przypadkiem lub zrzà-
dzeniem opatrznoÊci, bo nie b´dàc ˝àdny w∏adzy ani s∏awy, nie myÊla∏em, ˝e mi
taka misja i rola przypadnie w udziale. […]

Setki ludzi, którym wystawia∏em papiery na Âlàsk, powraca∏y i zdawa∏y mi
cenne i wa˝ne raporty. Aby si´ osobiÊcie poinformowaç, pojecha∏em z Bronis∏a-
wem Materné do Sosnowca i przesy∏a∏em stamtàd do mego szefa, podpu∏kow-
nika [Floriana] Seydy, odpowiednie referaty. Po kilku dniach otrzyma∏em roz-
kaz NRL, którego z obecnych wzgl´dów politycznych wyjawiç nie mog´.
Us∏ucha∏em jako ˝o∏nierz, lecz nie przebolej´ go poza deskà mego grobu. I tu-
taj zaczynajà si´ nowe karty dni prze˝ytych poza obr´bem Wielkopolski. Z da-
la od ludzi i gwaru, w chwili spokojnej, zastanawia∏em si´ nad przesz∏oÊcià mi-
nionych krwawych dni i zdawa∏em wobec siebie samego Êcis∏y rachunek z mej
dzia∏alnoÊci.

PRZYPISY

1 Prezentowane fragmenty wspomnieƒ zamieszczone by∏y w opublikowanych wspomnieniach

Zerwane p´ta. Karty z pami´tnika porucznika Stanis∏awa Rybki. Wspomnienia z dni rewolucji nie-
mieckiej i powstania polskiego w Poznaniu 1918 –19 r., Poznaƒ 1919.

2 Stanis∏aw Rybka, ps. „Myrius” (1884–1937), cz∏onek Rady Robotniczej i ˚o∏nierskiej w Pozna-

niu, porucznik WP, pami´tnikarz, publicysta i literat. Ur. w Poznaniu w rodzinie robotniczej

Augusta i Bronis∏awy Hübner. Po ukoƒczeniu piàtej klasy relegowany z gimnazjum z powodów

politycznych. Przed I wojnà Êwiatowà przedstawiciel firmy tekstylnej w Inowroc∏awiu.

W „Dzienniku Kujawskim” zamieÊci∏ swoje pierwsze próby literackie. Zmobilizowany do ar-

mii niemieckiej, przebywa∏ na froncie (1914–18); trzykrotnie ranny. W czasie wojny ukoƒczy∏

w Berlinie kurs j´zyków orientalnych, zakoƒczony egzaminem paƒstwowym. Od VIII 1918 r.

przebywa∏ w Poznaniu, od XI szef biura prasowego Rady Robotniczej i ˚o∏nierskiej. W pierw-

szych dniach powstania jeden z tzw. komendantów Bazaru. Dowódca plutonu ochrony Pade-
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rewskiego, bra∏ udzia∏ w walkach ulicznych, odznaczajàc si´ odwagà. 21 I 1919 r. mianowany

podporucznikiem. Nast´pnie pracowa∏ w oddziale II Dowództwa G∏ównego, do XI 1919 r.

przebywa∏ na Górnym Âlàsku. Bra∏ udzia∏ w akcji plebiscytowej na Mazurach, przygotowujàc

wybuch ewentualnego powstania na tych ziemiach. Przybra∏ wówczas pseudonim „Myrius”.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej adiutant szefa sztabu DOGen. w Poznaniu. 20 II 1921 r.

bezterminowo urlopowany. Za∏o˝yciel i sekretarz generalny Towarzystwa Powstaƒców i Woja-

ków, redaktor „WolnoÊci” – organu prasowego tej organizacji. Na ∏amach wielkopolskich gazet

polemizowa∏ cz´sto z by∏ymi uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. Przesadnie eksponowa∏

swojà rol´ w pierwszych dniach powstania. Wspó∏organizator Wojskowego Biura Historyczne-

go w Warszawie. Stopniowo ewolucji ulega∏y jego poglàdy polityczne. Od V 1925 r. komendant

Zwiàzku Lechitów Faszystów (Zwiàzku Faszystów Polskich). Zm. po ci´˝kiej chorobie

9 VI 1937 r. i pochowany zosta∏ na poznaƒskim cmentarzu garnizonowym. Odznaczony m.in.

Krzy˝em Walecznych i Krzy˝em Niepodleg∏oÊci oraz Srebrnym Laurem Obywateli miasta Po-

znania z napisem: „Stanis∏awowi Rybce – dowódcy i oswobodzicielowi Poznania – Obywatele”.

˚onaty z Ludwikà Kaczmarek, nie mia∏ dzieci. Pozostawi∏ znacznà spuÊcizn´ literackà.
3 Wschodni odcinek dzisiejszej ul. Êw. Marcin.
4 Chodzi o kamienic´ Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Westa”, którego dyrektorem by∏ Ma-

rian G∏owacki.
5 Bronis∏aw Materné (brat Emila), organizator dru˝yn skautowych, cz∏onek POWZP, powsta-

niec wielkopolski i górnoÊlàski.
6 Zygmunt Wiza (1886–1937), cz∏onek POWZP i Wydzia∏u Wykonawczego Rady Robotniczo-

-˚o∏nierskiej w Poznaniu, dowódca ˚andarmerii Krajowej Si∏ Zbrojnych b. zaboru pruskiego,

kapitan WP.
7 Hieronim Grzeszkowiak (1882–1945), in˝ynier, kupiec, cz∏onek POWZP, wspó∏organizator

Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa, kapitan WP.
8 Pawe∏ Szyfter (1893–1940), cz∏onek POWZP, ochotnik 1. Pu∏ku Strzelców Wielkopolskich,

uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., kapitan WP.

Po zwolnieniu do rezerwy dzier˝awi∏ majàtek paƒstwowy w M∏ynkowie, pow. szamotulski.

Zginà∏ w Katyniu w 1940 r.
9 Boles∏aw Leonard Marchlewski (1884–1922), cz∏onek Ligi Narodowej, aktywista Narodowej

Demokracji, publicysta, cz∏onek Naczelnej Rady Ludowej, bliski wspó∏pracownik W∏adys∏awa

Seydy.
10 Jardinier by∏ do 3 I 1919 r. cz∏onkiem Wydzia∏u Wykonawczego Rady Robotników i ˚o∏nierzy.
11 V Armiku∏ – potoczna nazwa dowództwa V Korpusu Armii.
12 Alfred Milewski (1893–1959), ziemianin, wspó∏organizator wielkopolskiej artylerii konnej,

˝o∏nierz Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, major WP.
13 Zapewne chodzi o zebranie dowódców konspiracyjnych grup m∏odzie˝y, które odby∏o si´

11 XI 1918 r. w mieszkaniu Antoniego Fiedlera przy ul. D∏ugiej 11.
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14 Chodzi o Hieronima Grzeszkowiaka.
15 Kazimierz Pendowski – dyrygent i kompozytor.
16 Jan Maciaszek nie by∏ komendantem POWZP, a jedynie z ramienia Naczelnej Rady Ludowej

usi∏owa∏ wp∏ynàç na dzia∏anie tej organizacji.
17 Alojzy Nowak (1894–1939), organizator i dowódca oddzia∏ów powstaƒczych w powiecie wrze-

siƒskim, podpu∏kownik WP.
18 Józef Englich (1874–1924), prawnik, dzia∏acz polityczny i gospodarczy, prezes Banku Zwiàz-

ku Spó∏ek Zarobkowych i minister skarbu w latach 1918–19.
19 Feliks Piekucki, oficer armii niemieckiej, komendant miasta Poznania (formalnie od 9 I 1919 r.),

major WP.
20 Kernwerk (niem.) – dzie∏o naro˝ne, niemiecka, dziewi´tnastowieczna nazwa fortyfikacji

na Wzgórzu Winiarskim.
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M
ia∏em niespe∏na 19 lat, gdy w koƒcu wrzeÊnia 1918 r. opuÊci∏em samo-
wolnie szeregi „niezwyci´˝onej armii niemieckiej” i przedosta∏em si´
do Poznania. By∏a nas, dzielnych wojaków, spora grupa, którà powodo-

wa∏a nieodparta ch´ç walki o wyzwolenie Wielkopolski z p´t niewoli pruskiej.
Pami´tam dzielnego wojaka pruskiego kanoniera Piotra Czarneckiego z Mi-

nikowa paradujàcego po okolicy Poznania w nowych kawaleryjskich butach,
które zafasowa∏ przed odjazdem na front francuski w 41. pu∏ku artylerii niemiec-
kiej w G∏ogowie; kanoniera gwardii artylerii niemieckiej nr 2 w Juterbocku, Lu-
cjana GrzeÊkowiaka, dezertera z roku 1917; muszkietera z 24. pu∏ku piechoty
niemieckiej w Neuruppin Jakuba Kodyniaka, noszàcego za pazuchà stale para-
bellum kaliber 9, któremu przesta∏ smakowaç niemiecki Eintopfgericht; Feliksa
Miesza∏´ ze Staro∏´ki Wielkiej, Jakuba K∏osa ze Staro∏´ki, Antoniego Grzybka
z Garaszewa i wielu innych by∏ych wojaków pruskich, pod których mundurem
bi∏o polskie serce.

Nieustannie Êciga∏y nas pruskie wojsko i ˝andarmeria, a najwi´ksze zmar-
twienie mia∏ z nami pruski ˝andarm Rock ze Staro∏´ki, ˝e nie chcieliÊmy z∏o˝yç
˝ycia na o∏tarzu niemieckiego Vaterlandu. W paêdzierniku 1918 r. dosz∏a nas in-
formacja, ˝e w PKU w Poznaniu dzia∏a zakonspirowana komórka POWZP, któ-
ra wystawia lewe ksià˝eczki wojskowe i skierowania do garnizonowych formacji
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niemieckich dla Polaków dezerterów, by elementem polskim zasiliç stan liczeb-
ny niemieckich oddzia∏ów garnizonu poznaƒskiego.

Du˝à aktywnoÊç w tej akcji wykazywa∏ Czes∏aw Michalski pe∏niàcy funkcj´
podoficera w Bezirskommando . Mnie z kolegà Kodyniakiem przydzielono
do 47. pu∏ku piechoty w koszarach przy ulicy Bukowskiej, a póêniej do 29. bata-
lionu pionierów niemieckich w Poznaniu na Wildzie.

Zadaniem naszym by∏o podkradanie broni i amunicji ka˝dego rodzaju,
w ostatecznym wypadku ∏amanie iglic w karabinach r´cznych. Pewnej nocy
przy takiej w∏aÊnie robocie zaskoczy∏ nas z nag∏a dy˝urny oficer niemiecki. W tej
sytuacji nie by∏o innego wyjÊcia, jak tylko ostrzeliwujàc si´ z broni krótkiej, ujÊç
poza dziedziniec koszar i ulotniç si´ do pobliskiego lasu d´biƒskiego. ZajÊcie to
wywo∏a∏o alarm w jednostce niemieckiej i poÊcig za sprawcami, lecz nadarem-
nie. ByliÊmy wi´c do czasu kapitulacji Niemiec 11 listopada 1918 r. bez przydzia-
∏u. Przewrót w Rzeszy niemieckiej i powstanie w Poznaniu ˝o∏nierskich robot-
niczych rad przyspieszy∏y tempo przygotowania do powstania.

Tworzà si´ poczàtkowo cztery kompanie Stra˝y Bezpieczeƒstwa, z∏o˝one
wy∏àcznie z Polaków – by∏ych ˝o∏nierzy armii niemieckiej. Dowódcà 1. kom-
panii, stacjonujàcej w forcie Prittwitza (Radziwi∏∏a) by∏ poczàtkowo porucz-
nik Gabski, póêniej porucznik [Stanis∏aw] Grodzki. Dowódcà 2. kompanii
stacjonujàcej w forcie Raucha by∏ por. [Edmund] Krauze; 3. kompanià stacjo-
nujàcà w koszarach 47. pu∏ku piechoty dowodzi∏ por. [Henryk] Lewicki, a 4.
(kompania marynarzy), równie˝ w forcie Prittwitza – kapitan Adam Bia∏o-
szyƒski.

Wraz ze mnà w 1. kompanii byli koledzy: Antoni Bem z Poznania, Ignacy
Szulc z Lasku, Wojciech Anio∏a z Lubonia, Antoni Dziamski z Poznania, Lu-
cjan GrzeÊkowiak z Poznania, z ulicy Pó∏wiejskiej 9, Roman Owczarzak z Po-
znania, Jakub GrzeÊkowiak z Obornik, Stanis∏aw Wilczyƒski, kuÊnierz z ulicy
Koziej w Poznaniu, oraz W∏adys∏aw Strzy˝owski, Konrad Dembiƒski i Józef
Koprucki obecnie mieszkajàcy w Warszawie. 

Stan bojowy kompanii liczy∏ ponad 200 ˝o∏nierzy, rekrutujàcych si´ g∏ównie
spoÊród warstw robotniczo-rzemieÊlniczych i rolniczych, z ma∏à domieszkà sy-
nów inteligencji polskiej. Dowódcami plutonów byli sier˝anci: Weso∏owski,
Dembowski, [Stefan] Walkowiak i Ganke. ˚o∏nierze otrzymywali ekwipunek,
wy˝ywienie i ˝o∏d ze skarbu paƒstwa pruskiego, nad czym czuwa∏ oficer gospo-
darczy, Niemiec w stopniu majora. ObecnoÊç oficera niemieckiego nie przeszko-
dzi∏a szkoleniu musztry i Êpiewu w j´zyku polskim, które intensywnie prowa-
dzono w komnatach i fortach. Instruktorem, a zarazem nauczycielem Êpiewu by∏
sier˝ant Weso∏owski z berliƒskiego „Soko∏a”. Odbywa∏o si´ to w tajemnicy
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przed Niemcami, by nie zdradziç w∏aÊciwego charakteru oddzia∏u i roli, jakà
mia∏ odegraç w przysz∏ym powstaniu. Batalion otrzymywa∏ formalne rozkazy
z niemieckiej komendy garnizonu, gdzie i kiedy ma stawiaç odwachy oraz co-
dziennà parole (has∏o).

Na dzieƒ 27 grudnia 1918 r. obowiàzywa∏o has∏o „Leipzig”. Pierwsza kompa-
nia stawia∏a odwachy ka˝dego dnia po 40–60 ˝o∏nierzy przy magazynach woj-
skowych: na Tamie Garbarskiej, w magazynach wojskowych na G∏ównej,
przy sk∏adach amunicji przy szosie swarz´dzkiej, na dworcu Tama Garbarska
i innych pomniejszych zak∏adach wojskowych. G∏ównym inicjatorem ustawia-
nia odwachów by∏ sier˝ant Hieronim GrzeÊkowiak z niemieckiej komendy gar-
nizonu. Sekundowali mu w tym peowiacy: por. [Mieczys∏aw] Paluch, por. [Boh-
dan] Hulewicz, Bronis∏aw Materne, Stanis∏aw Myrius Rybka.

Tak pokierowana dyslokacja odwachów przy niemieckich obiektach wojsko-
wych dawa∏a r´kojmi´, ˝e w chwili wybuchu powstania obiekty te b´dà w r´kach
Polaków. Poza zasi´giem polskich wart powstaƒczych pozostawa∏y koszary,
w których stacjonowa∏y niemieckie formacje wojskowe, a i w tych niejednokrot-
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nie znajdowali si´ Polacy, cz∏onkowie POWZP. Pierwotnie termin powstania
planowany by∏ na dzieƒ 15 grudnia 1918 r. Ku temu parli polscy reprezentanci
Rady Robotników i ˚o∏nierzy. Chodzi∏o o to, by nie czekaç na decyzj´ mocarstw
alianckich, a przep´dziç Niemców z Wielkopolski. Promotorem tej decyzji by∏
przewodniczàcy Rady Robotników i ˚o∏nierzy dr [Celestyn] Rydlewski oraz ko-
∏a tajnej organizacji wojskowej na czele z por. Paluchem, Hulewiczem, Wincen-
tym Wierzejewskim, Stanis∏awem Nogajem, Bronis∏awem Materné i Stanis∏a-
wem Myriusem Rybkà.

Przeciwko tej decyzji oponowa∏a grupa osób z Naczelnej Rady Ludowej 
m. Poznania, obstajàc przy pertraktacjach z Niemcami. Znany mi jest fakt wy-
jazdu dra Rydlewskiego do Pary˝a w przebraniu jeƒca francuskiego (liczne
transporty jeƒców kierowane by∏y do Francji), by interweniowaç w Radzie Po-
koju w Pary˝u w sprawie przyspieszenia decyzji o przy∏àczeniu ziem wielko-
polskich do Macierzy. Niemcy, czujàc rych∏y koniec swojej obecnoÊci w Po-
znaƒskiem, wzmogli wywóz z Poznania wszystkiego, co by∏o im najbardziej
przydatne, zw∏aszcza zbo˝a, artyku∏ów spo˝ywczych, nie wy∏àczajàc ogromu
materia∏ów wojennych, jakie zmagazynowano w mieÊcie i okolicy. Z jednych
tylko magazynów na Tamie Garbarskiej Niemcy zdà˝yli wywieêç urzàdzenia
sanitarne na 36 szpitali .

W dniach od 3 do 5 grudnia 1918 r. braliÊmy udzia∏ w zabezpieczeniu zjazdu
delegatów na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. By∏o to ostre pogotowie wszystkich
formacji Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa dla przeciwstawienia si´ ewentualnym
prowokacjom ze strony Niemców. W tym czasie znajdowa∏o si´ w Poznaniu
oko∏o 15 tysi´cy ˝o∏nierzy niemieckich, bez 6. pu∏ku grenadierów.

Ja z pierwszym i drugim plutonem 1. kompanii ulokowani byliÊmy w Zielo-
nej Kawiarni przy ulicy Wroc∏awskiej. Trzeci pluton znajdowa∏ si´ na ty∏ach ka-
wiarni Kurczewskiego przy ulicy Wroc∏awskiej. Ka˝dy z nas posiada∏ 160 ostrych
naboi oraz po dwa r´czne granaty. Lekkie karabiny maszynowe znajdowa∏y si´
w ukryciu w skrzyniach.

W dniu 26 grudnia 1918 r. wielka radoÊç ogarn´∏a polskà ludnoÊç m. Pozna-
nia. Przyby∏ bowiem via Gdaƒsk rzecznik Polski z ramienia prezydenta USA
Wilsona, wielki nasz kompozytor Ignacy Paderewski. Miasto ton´∏o w powodzi
sztandarów narodowych i flag paƒstw sprzymierzonych ententy: Anglii, Francji
i Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej. Ju˝ od rana 1. kompania Stra˝y
Bezpieczeƒstwa zaj´∏a miejsce honorowe kompanii na dworcu, by jako przedsta-
wicielka pierwszych jednostek odrodzonego Wojska Polskiego po 130-letniej
niewoli pruskiej na ziemi wielkopolskiej powitaç m´˝a stanu i wielkiego Polaka.
Widzia∏em Ignacego Paderewskiego idàcego przed frontem naszej kompanii.
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Wzd∏u˝ ca∏ej trasy z dworca do hotelu Bazar tworzy∏y szpaler pozosta∏e kompa-
nie Stra˝y S∏u˝by i Bezpieczeƒstwa. Frenetycznym okrzykom i wiwatom
na czeÊç Paderewskiego nie by∏o koƒca. Entuzjazm zgromadzonego t∏umu pol-
skiej ludnoÊci Poznania i okolicy towarzyszy∏ Paderewskiemu wzd∏u˝ trasy prze-
jazdu. Przy zamku Wilhelmowskim studenci Polacy wyprz´gajà konie z powo-
zu, w którym jecha∏ dostojny goÊç i toczà powóz przed Bazar. RadoÊç wype∏nia-
∏a m∏ode serca ˝o∏nierskie, ˝e Polska, ˝e WolnoÊç, ˝e zamilknie na ulicach pol-
skiego miasta niemiecki ˝argon, ˝e nie us∏yszy si´ wi´cej niemieckiego j´zyka
w szko∏ach, na uniwersytecie i niemieckich przekleƒstw du polnische Schwein.

Te emocje i t´sknota do wolnoÊci ju˝ nazajutrz mia∏y przyoblec si´ w rzeczy-
wistoÊç. WÊród rozentuzjazmowanego t∏umu ludnoÊci pomaszerowaliÊmy
do koszar w forcie Prittwitza, nie zdajàc sobie sprawy, ˝e wolnoÊç zjawi si´ nie-
spodziewanie, ˝e czeka ju˝ za bramà koszar.

W dniu 27 grudnia 1918 r. by∏em wolny od s∏u˝by. Upewniwszy si´ o obo-
wiàzujàcym haÊle, uda∏em si´ do centrum miasta. Oko∏o godziny 16, b´dàc
w towarzystwie kolegi Franciszka Przybylskiego na ulicy Berliƒskiej (obec-
nie 27 Grudnia), zaskoczeni zostaliÊmy Êpiewem Deutschland, Deutschland
über Alles. W chwil´ póêniej przeciàgn´∏a ulicà w kierunku placu WolnoÊci
niemiecka m∏odzie˝ szkolna, na czele której kroczy∏a grupa niemieckich
Fähnrichów , a w otoczeniu burszów w mundurach niemieckich, pomi´dzy
dzieçmi szkolnymi – sekcja ˝o∏nierzy niemieckich uzbrojonych w karabiny
maszynowe i r´czne. W domu przed prezydium policji niemieckiej na balko-
nie, nad sklepem artyku∏ów optycznych [Kazimierza] Gregera zawis∏ mi´dzy
innymi sztandar angielski. Zauwa˝yliÊmy, jak pochód zatrzyma∏ si´, a Mamert,
kierujàc w stron´ ch∏opca znajdujàcego si´ na balkonie brauning, rycza∏, by
ch∏opiec zdjà∏ ten sztandar angielski, gro˝àc u˝yciem broni. W tym momencie
spostrzegliÊmy, jak jeden z ˝o∏nierzy niemieckich ustawia∏ na boku karabin
maszynowy z zamiarem u˝ycia tej broni. B∏yskawicznie doskoczy∏o kilku Po-
laków, wydarli Niemcom broƒ maszynowà i ukryli si´ w bramie. W tym czasie
pad∏y te˝ pierwsze strza∏y. By∏o to wi´c has∏em do chwycenia za broƒ. Biegiem
udaliÊmy si´ do koszar, by przy∏àczyç si´ do gotowej ju˝ prawie do wymarszu
kompanii. Forsownym marszem zdà˝a∏a kompania przez Âródk´, Chwalisze-
wo do centrum miasta. S∏ychaç by∏o wsz´dzie nawo∏ywania „Polacy do broni!
Niemcy mordujà Polaków! Wszyscy do broni!” Niektóre tramwaje, b´dàce
w ruchu o tak wczesnej porze wieczoru, mia∏y wyraêne Êlady pocisków karabi-
nowych i wybite szyby.

Walki wybuch∏y nagle, w porze pe∏nego ruchu ulicznego. Kompania zatrzyma-
∏a si´ na ty∏ach Muzeum Wielkopolskiego, tzw. Górze Przemys∏awa. Dowodzi∏

269Powstaniec ze Staro∏´ki



nià sier˝ant Stefan Walkowiak, gdy˝ w∏aÊciwy dowódca por. Stanis∏aw Grodzki
by∏ chory. Kompani´ rozdzielono na plutony i sekcje, wskazujàc punkty natar-
cia. Od strony prezydium policji niemieckiej pada∏y nieustannie serie strza∏ów
karabinów maszynowych oraz nast´powa∏y detonacje r´cznych granatów. Cz´Êç
˝o∏nierzy z mojego plutonu przekroczy∏a ulic´ Nowà, przesz∏a przez piwnic´
hotelu Bazar i przez ma∏à winiarni´ hotelu przedosta∏a si´ pod pomnik Fryde-
ryka III, jaki wówczas sta∏ na rogu placu Wilhelmowskiego (plac WolnoÊci) ku
wylotowi ulicy Nowej. Dawa∏o to nam os∏on´ przed pociskami bijàcymi
na wprost nas. W pewnym momencie otrzymaliÊmy ogieƒ karabinowy z lewej
flanki. Okaza∏o si´, ˝e z wie˝yczki niemieckiego hotelu Reishof strzelali Niem-
cy, pra˝àc ogniem mi´dzy innymi we frontowà kondygnacj´ Bazaru, w którym
mieszka∏ Paderewski.

Kilku naszych kolegów wkrótce zlikwidowa∏o to gniazdo ostrza∏u. Po krótkiej
przerwie ogniowej przeskoczyliÊmy za Bibliotek´ Raczyƒskich, przekradajàc si´
pojedynczo za jej filarami, dostaliÊmy si´ na ty∏y ogródka, a stamtàd – przekro-
czywszy du˝y murowany parkan, znaleêliÊmy si´ na podwórzu kawiarni „Neus-
sere” (póêniej „Wielkopolanka”). Z bramy tego˝ podwórka rzutami r´cznych
granatów zlikwidowaliÊmy stanowisko niemieckiego karabinu maszynowego.
Karabin ten sta∏ przy tarasie kawiarni „Esplanada” i mia∏ jako zaplecze stojàce-
go tam niemieckiego Wehrmanna. By∏ to masyw z drewna, symbolizujàcy ˝o∏-
nierza niemieckiego, do którego patriotyczna ludnoÊç niemiecka wbija∏a za op∏a-
tà gwoêdzie pamiàtkowe na pomoc zimowà dla ˝o∏nierzy frontowych.
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Tak dotarliÊmy wzd∏u˝ zabudowania „Esplanady” do prezydium policji nie-
mieckiej. Wyprzedzili nas koledzy 2. i 3. plutonu 1. kompanii, którzy obeszli Gó-
r´ Przemys∏awa, posuwali si´ ulicà Pocztowà, zajmujàc po drodze G∏ówny
Urzàd Pocztowy, i idàc ulicà 3 Maja, dotarli do prezydium. Kiedy doszliÊmy
do wyznaczonego celu, by∏o ju˝ po walce. Widzia∏em grup´ oko∏o 60 Niemców
odprowadzanych przez Polaków. By∏o to oko∏o godziny 22, kiedy strza∏y w cen-
trum miasta zupe∏nie ucich∏y.

Patrolujàc wzd∏u˝ ulicy 27 Grudnia i placu WolnoÊci, widzia∏em, jak w oto-
czeniu oficerów misji alianckiej sta∏ Ignacy Paderewski i przemawia∏ do po-
wstaƒców, dopytujàc o przebieg walk i straty oraz zapewniajàc nas, ˝e w myÊl po-
stanowienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej ziemie
wielkopolskie w∏àczone zostanà do Polski. Tej samej nocy moja kompania roz-
pocz´∏a marsz na Biedrusko. W drodze za Naramowicami napotkaliÊmy oddzia∏
artylerii niemieckiej zdà˝ajàcy w kierunku Poznania. Wywiàza∏a si´ krótka wal-
ka, w której rozbroiliÊmy Niemców. ¸upem kompanii sta∏y si´ cztery dzia∏a z za-
prz´giem i amunicjà oraz oko∏o 200 koni luzaków. Biedrusko zosta∏o wkrótce
opanowane i oczyszczone z za∏óg niemieckich. Pierwszà jednostkà, która z ze-
wnàtrz przysz∏a z pomocà walczàcemu Poznaniowi, by∏a kompania kórnicka
w liczbie 80 powstaƒców, którzy ju˝ w nocy 27 grudnia 1918 r. przybyli na wo-
zach drabiniastych przed Bazar, przejmujàc po drodze obiekty strategiczne
w swoje w∏adanie.

Do 6 stycznia 1919 r. trwa∏a akcja zdobywania koszar garnizonu niemieckie-
go, m.in. koszar pionierów na Wildzie. Koszary 6. pu∏ku grenadierów, pomimo
krwawych walk, nie zosta∏y zdobyte. Znajdowa∏o si´ tam oko∏o 3 tysi´cy ˝o∏nie-
rzy niemieckich, dobrze uzbrojonych, którzy w nocy 26 grudnia 1918 r. przyby-
li transportem z frontu zachodniego do Poznania . Pomimo ultimatum, jakie
tymczasowa komenda powstaƒcza skierowa∏a do dowódcy tego˝ pu∏ku o z∏o˝e-
nie broni, pu∏k stawia∏ zaciek∏y opór. Dopiero w wyniku pertraktacji ze strony
polskiego wydzia∏u wykonawczego komendy miasta dowódca pu∏ku zgodzi∏ si´
na opuszczenie Poznania z honorami wojskowymi. W pertraktacjach tych
uczestniczy∏ w roli parlamentariusza por. Stanis∏aw Myrius Rybka, autor tekstu
Nasze morze.

Szósty pu∏k grenadierów w pe∏nym uzbrojeniu opuÊci∏ Poznaƒ w pierw-
szych dniach stycznia 1919 r., udajàc si´ drogà marszowà przez Szamotu∏y
do Krzy˝a. MieliÊmy ponownà okazj´ zetknàç si´ z tym pu∏kiem na froncie
nadnoteckim. W nocy z 5 na 6 stycznia pad∏a ostatnia reduta niemiecka, lot-
nictwo na ¸awicy, i tà akcjà zakoƒczy∏o si´ oczyszczanie Poznania z resztek
niemieckich wojsk. [...]
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PRZYPISY

1 APP, Zarzàd Okr´gowy ZBoWiD, sygn. 376. Wspomnienie napisane w 1963 r.
2 Wincenty GrzeÊkowiak (1899–?), podporucznik WP, dezerter z armii niemieckiej, podoficer

1. kompanii SSiB.
3 Powiatowa Komenda Uzupe∏nieƒ.
4 Komenda Okr´gowa w Poznaniu.
5 Stefan Walkowiak, cz∏onek „Soko∏a” w Castrop w Westfalii. Na poczàtku XII 1918 r. przyby∏

do Poznania na czele dru˝yny wywiadowczej, a wraz z nim m.in.: Franciszek Ratajczak, Ste-

fan Adamczak, Wincenty Szcz´sny. Wszyscy znaleêli si´ w szeregach kompanii SSiB.
6 Autor powtarza zas∏yszane wówczas plotki, które po latach uleg∏y zniekszta∏ceniom. Przyto-

czone dane sà z pewnoÊcià zawy˝one i trudne dzisiaj do zweryfikowania.
7 Frenetyczny – gwa∏towny, entuzjastyczny.
8 Fähnrich – podchorà˝y, s∏uchacz oficerskiej szko∏y wojskowej.
9 Bursz – cz∏onek korporacji studenckiej lub uczniowskiej.

10 Kazimierz Greger (1887–1967), fotograf, dokumentalista i kupiec. Z reporterskà wnikliwoÊcià

utrwali∏ na kilkuset zdj´ciach najwa˝niejsze wydarzenia z lat 1918–20. Posiada∏ sklep i pra-

cowni´ przy ul. Gwarnej i 27 Grudnia 18–20.
11 Liczba ˝o∏nierzy 6. pu∏ku grenadierów zosta∏a przez autora co najmniej trzykrotnie zawy˝ona.
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P
rzy koƒcu I wojny Êwiatowej znajdowa∏o si´ na obszarze Polski kilka ra-
diostacji iskrowych. Jednak tylko jedna z nich, mianowicie radiostacja po-
znaƒska, mia∏a dla nas zasadnicze znaczenie, gdy˝ dosta∏a si´ w nasze r´-

ce w stanie pe∏nej sprawnoÊci, a zasi´g jej obejmowa∏ na zachodzie Lyon, Pary˝
i Londyn, z którymi to miastami nie by∏o wówczas innej bezpoÊredniej i pewnej
telekomunikacji. Na wschodzie mo˝na by∏o komunikowaç si´ z Miƒskiem i Bo-
brujskiem. W chwili zawieszenia broni w listopadzie 1918 r. pracowa∏o w radio-
stacji trzydziestu kilku Niemców, którzy stale informowali drogà iskrowà w∏adze
niemieckie w Berlinie o wszystkim, co dzia∏o si´ w Poznaƒskiem, i wysy∏ali co-
raz to bardziej alarmujàce telegramy do Reichu.

Rada Robotników i ˚o∏nierzy w Poznaniu, doceniajàc kapitalne znaczenie
stacji radiotelegraficznej, wydelegowa∏a do radiostacji swych zaufanych ludzi
w osobach podporuczników Stanis∏awa Jóêwiaka2 i Bila˝ewskiego, którzy w Êci-
s∏ej wspó∏pracy z kapitanem Mieczys∏awem Paluchem3 z czasem opanowali ra-
diostacj´ i wprowadzili tam wi´kszoÊç Polaków. Przechodzili jednak poczàtko-
wo wraz ze swymi zaufanymi, Wardyƒskim i Langnerern, bardzo ci´˝kie
opresje, gdy˝ przychwyceni przez Niemców na usuwaniu telegramów nadcho-
dzàcych z Niemiec i na wysy∏aniu depesz polskich do Pary˝a, oskar˝eni zostali
o zdrad´ stanu. W dniu 27 grudnia, w chwili wybuchu powstania, wyrzucili oni
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ostatnich Niemców z radiostacji, a ju˝ w nocy z 27 na 28 grudnia 1918 r. podpo-
rucznik Wardyƒski wys∏a∏ za zgodà Naczelnej Rady Ludowej pierwsze telegra-
my do Foreign Office4 w Londynie i do Komisji Rozjemczej w Spaa, w których
angielski pu∏kownik Wade, towarzyszàcy Ignacemu Paderewskiemu w jego po-
dró˝y do Poznania, donosi∏ o wybuchu walk w mieÊcie.

Stan techniczny radiostacji poznaƒskiej by∏ dobry. Odebrano jà Niemcom nie
uszkodzonà i wkrótce skompletowano fachowà polskà obs∏ug´. By∏a to ogrom-
na zas∏uga podporucznika Jóêwiaka i jego towarzyszy. Warszawa nie posiada∏a
wówczas iskrowej stacji nadawczej, przy pomocy której mog∏aby si´ komuniko-
waç bezpoÊrednio z Pary˝em i Londynem. Poznaƒska radiostacja mia∏a wi´c dla
naszych w∏adz politycznych i wojskowych pierwszorz´dne znaczenie. Dlatego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie powzi´∏o zamiar przys∏ania
do Poznania delegata, który pe∏ni∏by z ramienia Ministerstwa rodzaj nadzoru
nad poznaƒskà radiostacjà. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w zasadzie wy-
razi∏ zgod´ na ustanowienie tego nadzoru, jednak zastrzeg∏ sobie prawo przed-
stawienia Ministerstwu odpowiedniego kandydata. Wybór pad∏ na mnie, mi´dzy
innymi ze wzgl´du na znajomoÊç trzech obcych j´zyków.

Uzbrojony w odpowiednie pismo Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej uda-
∏em si´ 16 lutego 1919 r. do genera∏a Józefa Dowbora-MuÊnickiego, urz´dujàcego
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w dawnej siedzibie niemieckiego genera∏a komenderujàcego u wylotu obecnych
Alej Marcinkowskiego, by mu si´ przedstawiç i uzyskaç zezwolenie na wst´p
na Cytadel´. Przyjà∏ mnie uprzejmie i udzieli∏ odpowiedniego zezwolenia.
W towarzystwie przewodnika, którego mi przydzielono, uda∏em si´ na tak zwa-
ny Kernwerk, gdzie mieÊci∏o si´ dowództwo oddzia∏u radiotelegraficznego
i gdzie pozna∏em podporucznika Jóêwiaka, odpowiedzialnego za radiostacj´.
Od niego otrzyma∏em wszystkie potrzebne mi wyjaÊnienia co do stanu technicz-
nego naszej radiostacji nadawczej i jej zasi´gu oraz trybu odbioru ró˝nego ro-
dzaju telegramów nadchodzàcych z ró˝nych stron Êwiata, a mianowicie depesz
przeznaczonych dla w∏adz polskich w Poznaniu i w Warszawie, a tak˝e bardzo
licznych telegramów propagandowych i prasowych nadawanych przez radiosta-
cje ró˝nych krajów Europy.

Nast´pnie pojecha∏em do Warszawy i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
przy ulicy Miodowej otrzyma∏em szczegó∏owe instrukcje o mej przysz∏ej pracy.
Polecono mi dopilnowaç przede wszystkim, by nadchodzàce telegramy dla rzà-
du polskiego by∏y natychmiast przekazywane do Warszawy dalekopisem, a wy-
chodzàce depesze jak najspieszniej wysy∏ane do miejsca przeznaczenia.

Po powrocie do Poznania i z∏o˝eniu komisarzom NRL wyczerpujàcego spra-
wozdania z moich rozmów w Warszawie zabra∏em si´ ochoczo do organizowa-
nia delegatury. Wojskowa obs∏uga techniczna radiostacji pracowa∏a nienagannie.
Nadchodzàce depesze i wiadomoÊci wy∏apywane z „eteru” dostarczano nam co
kilka godzin przez specjalnego kuriera. Zabiera∏ on z naszego biura telegramy
nadsy∏ane dalekopisem z Warszawy lub wysy∏ane przez Komisariat NRL, a prze-
znaczone dla naszych placówek za granicà. Przez ca∏à dob´ bez przerwy przyj-
mowa∏a stacja na Kernwerku wszelkiego rodzaju depesze i informacje z ca∏ej
Europy. S∏u˝ba nasza trwa∏a od rana do wieczora bez przerwy, równie˝ w nie-
dziel´.

W niedziel´ 22 czerwca 1919 r. mia∏em dy˝ur i nie bez zazdroÊci patrzy∏em
przez okno zamku, dokàd przeniesiono nasze biuro, jak odÊwi´tnie ubrani po-
znaniacy i wystrojone poznanianki wyroili si´ na ulic´ s∏oƒcem zalanà, by korzy-
staç z pi´knej pogody i zaczerpnàç Êwie˝ego powietrza. Wtem wpad∏ jak bomba
do mojego biura Daniel K´szycki, ∏àcznik NRL ze Âlàskiem, a póêniejszy nasz
konsul generalny w Opolu, i zakomunikowa∏ mi nast´pujàcà niezwyk∏à histori´:
„Przed chwilà – powiada – by∏ u mnie cz∏onek jednej z alianckich misji wojsko-
wych rezydujàcych w hotelu Bazar, a mianowicie porucznik M., z którym, jak
panu wiadomo, ∏àczà mnie dobre stosunki towarzyskie. Od samego poczàtku
swej bytnoÊci w Poznaniu okazywa∏ on wiele zrozumienia dla naszej sprawy
i w wypadkach konfliktów, które cz´sto powstawa∏y na tle przetrzymywania lub
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hamowania transportów ziemniaków z Wielkopolski do Niemiec i w´gla ze Âlà-
ska do Poznaƒskiego, zwykle stawa∏ po naszej stronie i stara∏ si´ zrzuciç win´
na Niemców.

Porucznik M. zaprosi∏ mnie zaraz do swego pokoju i oÊwiadczy∏ mi silnie
wzruszony, ˝e ma dla mnie niezwykle wa˝nà wiadomoÊç, zaklinajàc mnie jed-
nak, bym nie zdradzi∏ pod ˝adnym pozorem, ˝e informacj´ t´ otrzyma∏em
od niego. Musia∏em mu daç na to moje najÊwi´tsze s∏owo honoru oraz z∏o˝yç
ró˝nego rodzaju przysi´gi, ˝e poza nami dwoma nikt nie b´dzie wiedzia∏
o prawdziwym êródle informacji. Zapewniwszy sobie w ten sposób mojà dyskre-
cj´, porucznik M. OÊwiadczy∏, co nast´puje:

„Wracam prosto z Wroc∏awia, dokàd uda∏em si´, by za∏agodziç konflikt, który
znowu powsta∏ pomi´dzy kolejarzami polskimi i niemieckimi na tle nieszcz´-
snych transportów w´gla i ziemniaków. Jeden z oficerów niemieckich, czuwajà-
cy nad kolejnictwem, zaprosi∏ mnie do kasyna oficerskiego. Przez przymkni´te
drzwi s∏ysza∏em rozmow´, która toczy∏a si´ w sàsiednim pokoju. Kilku wy˝szych
oficerów niemieckich dyskutowa∏o nad sytuacjà wytworzonà przez Powstanie
Wielkopolskie. Wtem zadzwoni∏ telefon, jeden z nich podjà∏ s∏uchawk´ i poda∏
nie znanemu mi odbiorcy takà sensacyjnà informacj´: Deutschland wird den
Vertrag unterzeichnen, aber Wedding für Ostpreussen und Hörsing für Obe-
rschlesien den Krieg an Polen erklären. Deutschland wird offiziel neutral ble-
iben, offiziös aber den Kampf mit allen Mitteln unterstützen. Hoffmann hat be-
reits nach Berlin telegraphiert: Schickt mir mein grosses Packet hierher…
(Niemcy podpiszà traktat, ale Wedding w imieniu Prus Wschodnich i Hörsing
w imieniu Górnego Âlàska wypowiedzà Polsce wojn´. Niemcy pozostanà oficjal-
nie neutralne, ale nieoficjalnie popieraç b´dà walk´ wszelkimi Êrodkami. Hoff-
mann ju˝ telegrafowa∏ do Berlina: Przysy∏ajcie mi tutaj mojà du˝à paczk´…)”.

Tyle porucznik M. Zapad∏a chwila ciszy. PatrzyliÊmy na siebie w milczeniu.
Musz´ przyznaç, ˝e informacja ta w pierwszej chwili wydawa∏a mi si´ wprost
niewiarygodna; K´szycki poczàtkowo mia∏ równie˝ du˝e wàtpliwoÊci co do jej
autentycznoÊci. Jednak˝e postawa porucznika M. i jego dotychczasowe ustosun-
kowanie si´ do Polaków nakazywa∏y ostro˝noÊç sàdu, dok∏adne przeanalizowa-
nie wiadomoÊci i spokojnà ocen´ sytuacji.

W Niemczech panowa∏ wówczas chaos, wi´c taka uzgodniona z góry „nie-
subordynacja” ze strony naczelnych prezydentów Prus Wschodnich i Górnego
Âlàska by∏a zupe∏nie mo˝liwa. Jakie szanse mog∏a mieç taka akcja? Wojska nie-
mieckiego by∏o pod dostatkiem, zarówno w Prusach Wschodnich, jak i na Âlà-
sku, szeregi Grenzschutzu ros∏y stale, a w razie wybuchu walk z Polakami na-
p∏yw ochotników przybra∏by przypuszczalnie pokaêne rozmiary. Wobec zastoju
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gospodarczego w Niemczech i zwiàzanego z tym bezrobocia du˝o zdemobili-
zowanych wojskowych zg∏osi∏oby si´ natychmiast do „zbuntowanych wojsk”
wschodniopruskich lub Êlàskich w nadziei wy˝ycia si´ na znienawidzonych Po-
lakach i pohulania w kraju, gdzie mo˝na by∏o nie tylko ob∏owiç si´ zdobyczà wo-
jennà, ale przede wszystkim najeÊç si´ do syta. Poznaƒskie by∏o bowiem w owych
czasach jedynym krajem w Europie centralnej, gdzie istnia∏y pewne nadwy˝ki
˝ywnoÊci. Sytuacja militarna oswobodzonej cz´Êci Wielkopolski nie by∏a w da-
nej chwili korzystna. W razie równoczesnego ataku niemieckiego z po∏udnia
i pó∏nocy sytuacja powstaƒców wielkopolskich mog∏a ∏atwo staç si´ groênà, gdy˝
byli os∏abieni, szczególnie pod wzgl´dem materia∏owym, a nie mogli liczyç
na szybkà pomoc Warszawy zaj´tej licznymi w∏asnymi problemami. Hörsing na-
tomiast móg∏ ∏atwo rzuciç w razie potrzeby w wir walki dodatkowo silny garni-
zon wroc∏awski, który wcià˝ jeszcze sk∏ada∏ si´ z licznych, doborowych i wypró-
bowanych na froncie oddzia∏ów by∏ej armii cesarskiej. W tych warunkach nag∏a
akcja zbrojna ze strony Niemców, poparta przez licznych w niektórych okolicach
Wielkopolski kolonistów niemieckich, mog∏a liczyç na powodzenie.

A jakie mog∏y byç skutki polityczne ewentualnego zachowania si´ frontu wiel-
kopolskiego i zepchni´cia wojsk powstaƒczych do by∏ej Kongresówki? Kongres
Pokojowy znalaz∏by si´ w obliczu nowych faktów dokonanych. W razie utraty
Poznania Komitet Narodowy Polski pozosta∏by bez Êcis∏ych informacji i bez bez-
poÊredniej ∏àcznoÊci z krajem. Niemcy przedstawiliby te walki jako samorzutnà
reakcj´ niemieckiej ludnoÊci na polski zryw zbrojny i nie omieszkaliby wyzyskaç
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jej na swà korzyÊç, liczàc nie bez s∏usznoÊci na niech´ç Lloyda George’a5 do Po-
laków i na przys∏owiowà ignorancj´ zagranicy w dziedzinie spraw polskich. A co
sta∏oby si´ z przywódcami i uczestnikami powstania i ich rodzinami? DziÊ, kie-
dy mamy poza sobà doÊwiadczenia z 1939 roku i przed oczyma dowody strasz-
liwej zemsty teutoƒskiej na powstaƒcach wielkopolskich i Êlàskich, którzy po
20 latach wpadli w ich r´ce, nie mo˝emy mieç ˝adnych z∏udzeƒ co do losu, jaki
by ich czeka∏.

Po krótkiej analizie naszej sytuacji, którà mogliÊmy oceniç trzeêwo i doÊç traf-
nie w zwiàzku z zajmowanymi przez nas stanowiskami s∏u˝bowymi, doszliÊmy
z K´szyckim do przekonania, ˝e informacja dostarczona nam przez porucznika
M. – o ile nie by∏a mistyfikacjà – mia∏a dla zaboru pruskiego niezwyk∏e wprost
znaczenie i ˝e nale˝a∏o jà podaç jak najszybciej do wiadomoÊci Komitetu Naro-
dowego Polskiego i delegacji polskiej przy Kongresie Pokojowym w Pary˝u. Pech
chcia∏, ˝e ˝aden z komisarzy nie by∏ obecny w tym momencie w Poznaniu i ˝e
nie znano terminu ich powrotu. A bez zezwolenia komisarza nie mia∏em prawa
wysy∏aç depeszy do Pary˝a ani nadawaç drogà radiowà komunikatów. Po krót-
kiej naradzie z K´szyckim zadecydowaliÊmy – przez wzglàd na pilnoÊç sprawy
– ˝e b´dziemy dzia∏aç samodzielnie i wyÊlemy telegramy radiowe, nie baczàc
na konsekwencje s∏u˝bowe, jakie mog∏yby wyniknàç z tego tytu∏u dla mnie.
Zdawa∏em sobie oczywiÊcie spraw´, ˝e wysy∏ajàc telegramy bez zgody komisa-
rza, przekrocz´ moje kompetencje.

Zredagowa∏em telegram do Komitetu Narodowego Polskiego podpisany
przez Naczelnà Rad´ Ludowà oraz komunikat przeznaczony dla prasy, w któ-
rym informowa∏em o wy˝ej opisanych machinacjach niemieckich. Depesze po-
s∏a∏em na radiostacj´ i czeka∏em, nie bez wewn´trznego niepokoju, co z tego wy-
niknie. Nast´pny dzieƒ minà∏ spokojnie. Po dwóch dniach wrócili komisarze,
którym szczerze zreferowa∏em ca∏à spraw´. Nie byli zachwyceni mojà samo-
dzielnà akcjà, ale wstrzymali si´ na razie od robienia mi wyraênych zarzutów.
Tymczasem wiadomoÊç o zamierzonym ataku Niemców na Wielkopolsk´ zacz´-
∏a obiegaç ca∏à pras´ zachodnià i stanowi∏a sensacj´ dnia. Komitet Narodowy
Polski przekaza∏ nasze informacje natychmiast premierowi francuskiemu, „sta-
remu tygrysowi” Clemenceau6, który zaraz interweniowa∏ w tej sprawie u rzàdu
niemieckiego. OczywiÊcie zarówno Berlin, jak i Wedding oraz Hörsing wszyst-
kiemu stanowczo zaprzeczyli, ale nikt ich zapewnieniom nie dawa∏ wiary. Hof-
fmanna wkrótce potem odwo∏ano ze Âlàska, a prezydent Górnego Âlàska,
Hörsing, oraz prezydent Wschodnich Prus, Wedding, otrzymali rzekomo naga-
ny z Berlina. Wszystko wskazywa∏o wi´c na to, ˝e informacje udzielone nam
przez porucznika M. by∏y prawdziwe.
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Komitet Narodowy Polski w osobnym piÊmie z dnia 26 czerwca 1919 r. po-
dzi´kowa∏ Naczelnej Radzie Ludowej za przesy∏ane wiadomoÊci, a w szczegól-
noÊci za informacje o knowaniach niemieckich przeciwko Wielkopolsce, co ju˝
w zupe∏noÊci przekona∏o komisarzy o s∏usznoÊci naszego post´powania.
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P
o ukoƒczeniu memoria∏u o granicach Polski wróci∏em do Staszowa3. Pew-
nego pi´knego poranka miejscowy doktor zakomunikowa∏ mi, ˝e jestem
mianowany g∏ównodowodzàcym w Poznaniu. WiadomoÊç zaczerpnà∏

z gazet. Istotnie, na drugi dzieƒ przyjecha∏ oficer z wiadomoÊcià, ˝e komendant
[Józef] Pi∏sudski4 prosi mnie o przybycie do niego. Pojecha∏em.

Dnia 7 stycznia 1919 r. by∏em w Belwederze u Pi∏sudskiego, który powiedzia∏
mi s∏owa mniej wi´cej nast´pujàce: „Mianuj´ Pana komenderujàcym wojskami
w Poznaniu, b´dzie Pan mojà awangardà, w potrzebie podtrzymam”5. Poniewa˝
i pod Lwowem sytuacja by∏a bardzo ci´˝ka, zapyta∏em Pi∏sudskiego, czym, jak
obiecuje, mo˝e mnie podtrzymaç? Widocznie to moje zapytanie nie bardzo si´
podoba∏o, bo po chwili namys∏u otrzyma∏em odpowiedê: „znajdzie si´”. Zrozu-
mia∏em jà: „nie znajdzie si´ nic”. Przypuszczenie moje okaza∏o si´ trafne, nie
tylko nic mi nie przys∏ano, ale ja sam musia∏em dwukrotnie Lwów ratowaç.

Komendant za˝àda∏, ˝ebym nie og∏asza∏, ˝e jad´ do Poznania z „jego ramie-
nia” oraz poleci∏ jechaç w cywilnym ubraniu. Pi∏sudskiego widzia∏em po raz
drugi w ˝yciu. Rozmowa nasza by∏a w ogóle krótka i nosi∏a te same cechy, co
przy pierwszym widzeniu si´ naszym 14 listopada 1918 r.

Poznaƒskie dà˝y∏o do wspó∏pracy, dowodem tego by∏o zwrócenie si´ Komisa-
riatu do Pi∏sudskiego z proÊbà o wskazanie cz∏owieka odpowiedniego, który by
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stanà∏ na czele Powstania Wielkopolskiego, pomijajàc to, ˝e socjaliÊci ju˝ 
w pierwszych dniach Odrodzonej Polski zaj´li stanowisko godne pot´pienia.
(Mam na myÊli odezw´ lubelskà, czerwonà p∏acht´ na Zamku Królewskim 
w Warszawie, milicj´ ludowà itp.).

Po wyjÊciu z Belwederu kaza∏em robiç na gwa∏t moje pierwsze cywilne ubra-
nie. Krawiec nie podjà∏ si´ uszycia palta tak pr´dko, wi´c po˝yczy∏em je od bra-
ta Konstantego. Gdym si´ w to wszystko ubra∏, poczu∏em si´ bardzo nieszczegól-
nie; zimno mi by∏o w nogi, przez spodnie z do∏u wiatr wia∏ pod szyj´,
przedstawia∏em wprost komiczny wyglàd. 8 stycznia 1919 r. wsiad∏em do pocià-
gu, zabierajàc ze sobà porucznika Michalskiego6 i Widackiego oraz in˝yniera
Emila Landsberga7. Przy∏àczy∏o si´ jeszcze kilku oficerów nie z Korpusu, nawet
nie z armii rosyjskiej, ale z austriackiej.

WieÊç o tym, ˝e jad´ do Poznania, nie wiem jakà drogà przenikn´∏a do pu-
blicznoÊci. Formujàcy si´ w Kaliszu 2. pu∏k u∏anów wystawi∏ wart´ honorowà.
W Poznaniu na dworcu spotkali mnie komisarze Rady Ludowej [Wojciech] Kor-
fanty i [Adam] Poszwiƒski i zakwaterowali w Bazarze. Potem pojechaliÊmy do
mieszkania komisarza, ks. [Stanis∏awa] Adamskiego, u którego zebrali si´ cz∏on-
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kowie Komisariatu. Rozmowa zacz´∏a si´ od tego, jak opanowaç sytuacj´. Wsz´-
dzie, bez ogólnego planu, walczy∏y luêne oddzia∏y ochotników, a stan ogólny nie
by∏ do pozazdroszczenia. OÊwiadczy∏em, ˝e wolontariuszy ani organizowaç, ani
nimi dowodziç nie b´d´, a radz´ formowaç wojsko regularne, chocia˝by z po-
czàtku ochotnicze. Komisariat na to si´ zgodzi∏.

Przekona∏em te˝ o koniecznoÊci dokonania poboru m∏odszych roczników, 
a wszystkich starszych radzi∏em zaciàgnàç do Stra˝y Ludowej, czyli pospolitego
ruszenia. By∏o to celowe, bo ujmowa∏o w karby rozhukane przez rewolucj´ t∏u-
my ludnoÊci. Ksiàdz [Stanis∏aw] Adamski spyta∏, jak si´ zapatruj´ na przysi´g´.
Odpowiedzia∏em, ˝e ludzie niezwiàzani przysi´gà nie sà wojskiem; ja w∏aÊnie
˝àdam u∏o˝enia roty i zaprzysi´˝enia szeregów. Za˝àda∏em przedstawienia mi
uprzednio tekstu, bo dla ˝o∏nierza koniecznym jest, ˝eby wiedzia∏ zupe∏nie ja-
sno, kogo i kiedy ma s∏uchaç. ˚aden z tekstów tych przysiàg, które pozna∏em 
w Polsce, nie zadowalajà mnie. Najbardziej jasnà jest przysi´ga wojsk wielkopol-
skich. Prócz tego wymog∏em, w celu unikni´cia wszelkich nieporozumieƒ, aby
ka˝dy oficer sk∏ada∏ specjalne oÊwiadczenie. By∏o to niezb´dne, bo jak si´ póê-
niej wykry∏o, niektórzy oficerowie, chcàcy byç w wojsku wielkopolskim, wykaza-
li tendencj´ do s∏uchania dwóch w∏adz… Ba∏amucili szeregi panowie politycy.
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Na przysi´g´ zwraca∏em zawsze wielkà uwag´. T∏umaczy∏em ˝o∏nierzom, ˝e sà
spadkobiercami rycerzy, dla których dotrzymanie s∏owa (przysi´gi) by∏o czymÊ
wa˝niejszym ni˝ ˝ycie.

Ludzi dla zape∏nienia szeregów by∏o doÊç: starzy i m∏odzi garn´li si´ do woj-
ska. Konie i ˝ywnoÊç ch´tnie dawa∏o ziemiaƒstwo; broƒ r´cznà znalaz∏em w ar-
sena∏ach Poznania wzgl´dnie odebraliÊmy jà podczas walk. Brak by∏o jedynie
oficerów. Potrzebowa∏em ich co najmniej 800. Zaproponowa∏em przeto NRL,
aby si´ zgodzi∏a na awansowanie podoficerów z by∏ej armii pruskiej na podpo-
ruczników, z warunkiem zdania przez nich egzaminu z j´zyka polskiego i tak-
tyki. Zgod´ otrzyma∏em i to da∏o mi jeszcze kilkudziesi´ciu oficerów.

Tego jednak by∏o jeszcze za ma∏o. Wtedy otworzy∏em szko∏´ oficerskà ze skró-
conym kursem, na czele której postawi∏em dzielnego kapitana [Boles∏awa Miko-
∏aja] Jatelnickiego8. Do szko∏y wys∏a∏em wszystkich podoficerów, którzy egzami-
nu nie zdali, oraz m∏odzie˝ ze szkó∏. Kapitan Jatelnicki z kilkoma pomocnikami
wywiàza∏ si´ Êwietnie z zadania, u∏atwiajàc mi dokoƒczenie organizacji wojsk
wielkopolskich. Za kierowanie szko∏à nale˝a∏by mu si´ order Polonia Restituta.

Szko∏a oficerska jest mojà dumà, bo nie znalaz∏ si´ w niej ani jeden absolwent,
który by si´ êle spisa∏. Porzàdek by∏ tam wzorowy. Uczniowie zrozumieli cel 
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i pos∏annictwo szko∏y, uczyli si´ wi´c starannie. Obecnie t´ poznaƒskà szko∏´
przeniesiono do innego miasta i dano jej innà nazw´ oraz inne przeznaczenie9.

Pragn´ opisaç, w jaki sposób poradzi∏em sobie ze sprawà nabojów i pocisków
armatnich. Po Niemcach pozosta∏a w Poznaniu niewielka fabryczka nabojów
karabinowych z dziennà produkcjà kilku tysi´cy sztuk. Pu∏kownik [Boles∏aw]
Siestrzeƒcewicz10 niezw∏ocznie jà uruchomi∏, ulepszy∏ i doprowadzi∏ produkcj´
do stu tysi´cy nabojów na dob´, co prawie ca∏kowicie zaspokoi∏o nasze potrzeby.

Co zaÊ do pocisków, znalaz∏em w arsena∏ach tylko stare dzia∏a, których zasi´g
nie przekracza∏ 4 km. Na potrzeby bie˝àce by∏o to ma∏o, ale jednak coÊ by∏o. Po-
leci∏em pu∏kownikowi Siestrzeƒcewiczowi, aby rozpoczà∏ pertraktacje z fabrykà
Cegielskiego, która odla∏a kilkaset sztuk pocisków, ale dalszej produkcji niestety
musia∏a zaprzestaç z powodu braku surowca.

W czasie walk odebraliÊmy Niemcom manu militari11, nie tylko kilkadziesiàt
lekkich dzia∏ polowych, ale i kilkanaÊcie ci´˝kich. Pociski do tych armat robi∏a
nam fabryka Johna w ¸odzi.

Doprowadzenie do nale˝ytego stanu materialnej cz´Êci artylerii i uzbrojenia
piechoty jest zas∏ugà pu∏kownika [Boles∏awa] Siestrzeƒcewicza. Fabryka nabo-
jów karabinowych, uruchomiona przez niego, by∏a pierwszà w Odrodzonej Pol-
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sce, a zak∏ady Johna w ¸odzi ∏atwo mog∏yby si´ staç drugà fabrykà Kruppa, gdy-
by tego chciano.

Armia Wielkopolska zosta∏a stworzona w rekordowym czasie. Wydaje mi si´,
˝e b´dzie interesujàcà rzeczà zobrazowanie historii tworzenia wojska wielkopol-
skiego, a wi´c najpierw piechoty.

Do Poznania przyjecha∏ wraz ze mnà p∏k [Daniel] Konarzewski12, któremu
poleci∏em zorganizowanie pu∏ku strzelców. Pu∏kownik Konarzewski przyje-
cha∏ 9 stycznia, a 19 stycznia ju˝ wyprowadzi∏ batalion na plac WolnoÊci dla
z∏o˝enia przysi´gi na wiernoÊç Polsce i pos∏uszeƒstwo Komisariatowi. 
Co prawda, element oficerski i ˝o∏nierski tego batalionu przeszed∏ cz´Êciowo
wyszkolenie w pruskiej lub rosyjskiej armii. Pierwszy Pu∏k Strzelców Wielko-
polskich, któremu przypad∏ zaszczytny udzia∏ rozstrzygajàcego wystàpienia 
w obronie Lwowa, by∏ jednym z najpewniejszych pu∏ków wojska wielkopol-
skiego i w ogóle polskiego.

Doskonale te˝ by∏y zorganizowane i inne pu∏ki pierwszej dywizji, co potwier-
dzi∏o si´ na polach walk o ostateczne wywalczenie wolnoÊci Polski (bitwa pod
Warszawà w roku 1920). Po pierwszej dywizji sformowane zosta∏y tym˝e syste-
mem druga i trzecia, odpowiednio pod pu∏kownikiem [Albinem] Jasiƒskim13

i genera∏em [Wincentym] Odyƒcem14.
Z formowaniem kawalerii wielkopolskiej sz∏o znacznie trudniej ni˝ z piecho-

tà. Utar∏o si´ w masach przekonanie, ˝e kawalerzystà jest ka˝dy, kto na koniu
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jeêdzi. Nie jest to trafne okreÊlenie. Zna∏em wielu ludzi ∏adnie i Êmia∏o je˝d˝à-
cych w mane˝ach i na bulwarach miast. Nie byli to jednak kawalerzyÊci, bo wy-
prowadzeni w pole na d∏u˝sze przeja˝d˝ki, psuli konie, ∏atwo si´ m´czyli, lub
nawet chorowali. Dlatego te˝ p∏k [Aleksander] Pajewski i p∏k [W∏adys∏aw] Mo-
siewicz15 mieli du˝o wi´cej do roboty i przy najlepszych ch´ciach nie mogli 
w krótkim czasie w zupe∏noÊci wydobyç potrzebnej iloÊci zarówno doskona∏ych
ludzi, jak i Êwietnych koni. Choç szeregi u∏anów wielkopolskich cz´Êciowo uzu-
pe∏nili byli ˝o∏nierze kawalerzyÊci armii pruskiej, kaza∏em jednak wziàç z nich
tylko m∏odsze roczniki, brakujàca reszta poczàtkowo sk∏ada∏a si´ z ochotników.
Pu∏kownik Pajewski przejà∏ oko∏o 80 ludzi i kilkadziesiàt koni od porucznika Jó-
zefa Lossowa16. Tego oficera nale˝y uwa˝aç za patriarch´ 1. Pu∏ku U∏anów Wiel-
kopolskich.

Ju˝ w kwietniu pierwszy pu∏k by∏ zorganizowany, a nawet w dostatecznym
stopniu wyszkolony. Mog∏em zrobiç szczegó∏owà rewi´ w obecnoÊci attachés mi-
litaires paƒstw alianckich, którzy wierzyç nie chcieli, ˝e przed trzema miesiàca-
mi pu∏k jeszcze nie istnia∏17.

Nast´pnie p∏k Pajewski, któremu poleci∏em formowanie jazdy wielkopolskiej,
zajà∏ si´ brygadà jazdy, z∏o˝onà z 1. i 3. pu∏ku. Po Pajewskim dowództwo nad 
1. pu∏kiem objà∏ Êwietny oficer, pp∏k [W∏adys∏aw] Anders18. Ten przezwyci´˝y∏
zaszczepionà przez Niemców niech´ç do walki konnej, która oczywiÊcie prze-
wa˝nie musia∏a byç stosowana przy zetkni´ciu si´ z bolszewikami. Tote˝ 1. Pu∏k
U∏anów Wielkopolskich niezmiennie mia∏ szcz´Êcie bojowe. [...]
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Trudno te˝ sz∏o z formowaniem artylerii – nie z powodu braku ludzi lub ko-
ni, ale dlatego, ˝e poczàtkowo nie mieliÊmy armat. Powstaƒcy zdobyli tylko
dwie: jednà w Gnieênie, drugà znaleêli w arsena∏ach Poznania. Tymczasem od-
dzia∏y Grenzschutzu posiada∏y artyleri´ licznà i nowoczesnà oraz stale si´ po-
wi´kszajàcà. By∏o wi´c nam z nimi trudno walczyç, majàc tylko karabiny r´czne
i nieliczne maszynowe.

W tym czasie cz´sto si´ zdarza∏y krytyczne momenty, kiedy walczyliÊmy na
froncie d∏ugoÊci 500 km. Niemcy napierali na ten „sznureczek” i ˝eby si´ utrzy-
maç, trzeba by∏o stosowaç desperackie kontrataki w trzech najg∏ówniejszych kie-
runkach: na pó∏nocy, na odcinku ˚nin – Kcynia, najbardziej zagro˝onym, gdzie
Niemcy dà˝yli oczywiÊcie do odepchni´cia nas od linii kolejowej Toruƒ – Nak∏o
– Pi∏a; potem na po∏udnie, w okolicach Odolanowa, skàd prowadzi∏a droga na
Ostrów, z utratà którego by∏aby przerwana linia kolejowa Poznaƒ – Warszawa;
w koƒcu na odcinku ko∏o Leszna. W ostatnich dniach stycznia kaza∏em we
wszystkich trzech kierunkach przejÊç do kontrataku.

Na pó∏nocy dzia∏a∏ p∏k [Kazimierz] Grudzielski19. Posiadajàc licznà artyleri´,
Niemcy z furià uderzyli na Kcyni´ i ˚nin i odrzucili nasze powstaƒcze oddzia-
∏y. Wszystko, co by∏o pod r´kà, pchnà∏em na pomoc. Niestety nie rozporzàdza-
∏em jeszcze wtedy pu∏kami, a nawet batalionami; wysy∏a∏o si´ napr´dce skleco-
ne kompanie liczàce najwy˝ej po 150 ludzi. Jednej z nich uda∏o si´ wyjÊç przez
przerw´ w linii na ty∏y wojsk niemieckich, i to tak pomyÊlnie, ˝e kompania tra-
fi∏a na bateri´. Niemcy, widzàc idàcych na bagnety powstaƒców, w pop∏ochu po-
uciekali, zostawiajàc na pozycji przesz∏o 40 armat. Epizod ten przechyli∏ szal´
na naszà stron´; Niemcy odeszli za Noteç.

Jak to zawsze bywa przy przypadkowych walkach, zapomina si´, kto dzia∏a∏,
bo ju˝ na drugi dzieƒ, czasem i za par´ godzin, rozgrywajà si´ nowe epizody 
i nowe bohaterskie czyny. Kto dowodzi∏ tymi zuchami, kto i skàd by∏ w szeregach
kompanii, teraz tego rozwik∏aç nie mog´. W ka˝dym razie chwa∏a tej akcji przy-
pada genera∏owi K. Grudzielskiemu. Mo˝e z czasem uda si´ w szczegó∏ach od-
tworzyç t´ bitw´, która sta∏a si´ punktem zwrotnym w walce na froncie pó∏noc-
nym Wielkopolski.

Drugi atak w kierunku na Leszno niestety nie powiód∏ si´. Miasta tego nie za-
j´liÊmy, choç i tu 4 lutego 1919 r. zdobyliÊmy kilka tak potrzebnych nam dzia∏.
Na koniec kontratak przy Odolanowie da∏ w efekcie cofni´cie si´ linii niemiec-
kich i zdobycie paru armat. Te szcz´Êliwie zdobyte dzia∏a da∏y mo˝noÊç zorga-
nizowania wielkopolskiej artylerii. Zrobi∏ to w piorunujàcym tempie p∏k (obec-
nie genera∏) Anatol K´dzierski20. Uprzà˝ artyleryjskà znaleêliÊmy w sk∏adach 
w Poznaniu, a brakujàcà w szybkim tempie zrobili rymarze poznaƒscy.
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Tak szybkie zorganizowanie Armii Wielkopolskiej zawdzi´czam w pierw-
szym rz´dzie Niemcom, którzy zaopatrzyli nas w armaty, a potem decyzji Komi-
sariatu NRL, który zgodzi∏ si´ zrobiç pobór i sformowaç armi´ regularnà. Pu∏-
kownik [Anatol] K´dzierski, b´dàc sam doskona∏ym artylerzystà, wyjàtkowo
dobrze wywiàza∏ si´ z zadania. Artyleria wielkopolska da∏a si´ dobrze we znaki
i Niemcom, i bolszewikom. Jak powiedzia∏em, armaty zdobyli piechurzy na
Niemcach; przez to zadzierzgn´∏a si´ braterska ∏àcznoÊç mi´dzy piechotà a ar-
tylerià. K∏ócili si´, je˝eli z koniecznoÊci natury wojskowej pu∏ki otrzymywa∏y nie
t´ bateri´, którà uwa˝a∏y za swojà. To nie tylko nie przeczy∏o dyscyplinie, ale by-
∏o dowodem spoistoÊci wojska.

Niemcy pozostawili w Poznaniu znaczne zapasy odzie˝y i materia∏ów.
OczywiÊcie kolory ich nie odpowiada∏y naszym gustom, a krój gotowego
umundurowania – narodowym upodobaniom. Ale brakowa∏o pieni´dzy i cza-
su na tworzenie czegoÊ odr´bnego. Biç si´ w „cywilu” nie by∏o mo˝na, bo to ro-
bi∏o z nas franc-tireurs21, tj. ludzi wyj´tych spod prawa wojny. Dlatego nie za-
stanawia∏em si´ d∏ugo nad wyborem stroju. Nie wzià∏em za wzór
umundurowania wojska Królestwa Kongresowego, bo „pachnia∏o Moskalem”
i nie by∏o dostosowane do wymogów czasów obecnych. Zatrzyma∏em si´ 
na nieco zmodyfikowanej niemieckiej „litewce”, pozostawiajàc przyj´tà przez
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powstaƒców dwubarwnà wstà˝k´ na ko∏nierzu. Za ubiór g∏owy obra∏em roga-
tywk´, a nie maciejówk´.

Po ustaleniu wzorów zaprosi∏em polskich przedstawicieli rzemios∏ i poprosi-
∏em o do∏o˝enie staraƒ, aby wojsko by∏o jak najpr´dzej ubrane. W ciàgu paru ty-
godni umundurowano 50 tysi´cy ludzi. Sta∏o si´ to tylko dzi´ki poczuciu patrio-
tyzmu rzemieÊlników. Pracowali dzieƒ i noc, i za to nale˝y si´ im czeÊç.

KilkanaÊcie tysi´cy potrzebnych koni zdoby∏em na miejscu. Cz´Êç podarowa-
li obywatele ziemscy, np. hr. [Wiktor] Szo∏drski22 z ˚ydowa da∏ 40 wierzchow-
ców. Brakujàce konie zakupi∏ Komisariat, a wybra∏ miejscowy obywatel [Jakub]
Szlagowski23 wspólnie z pu∏kownikiem Zygmuntem Studziƒskim23.

¸atwe zaopatrzenie wojska w konie by∏o dla mnie niespodziankà, bo przecie˝
dla trzech pu∏ków jazdy trzeba by∏o dwa i pó∏ tysiàca wierzchowców, a dla arty-
lerii oko∏o czterech tysi´cy koni pociàgowych. Nie bior´ pod uwag´ taborów,
s∏u˝by zdrowia etc. Twierdzono ogólnie, ˝e Niemcy wyniszczyli doszcz´tnie
swoje prowincje, a tymczasem znalaz∏a si´ na miejscu potrzebna iloÊç koni. Ma-
∏o tego: dla wojska organizowanego przez Warszaw´ wzi´to par´set koni. Wi-
docznie Poznaƒczycy potrafili broniç si´ od niemieckich rekwizycji, jakby prze-
czuwajàc, ˝e b´dà potrzebne dla Polski.

Có˝ to by∏y za konie! Widzia∏em takie tylko w pu∏kach gwardii rosyjskiej, 
a przecie˝ Rosja s∏yn´∏a z koni. Prawda, by∏ to materia∏ surowy i z poczàtku, pó-
ki si´ nie wciàgnà∏ w prac´, chorowa∏. Dzi´ki naszemu wzorowemu „talentowi
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do koni” uda∏o go si´ w krótkim czasie przerobiç. Wiadomo, „Polak lepiej rozu-
mie konia ni˝ rodaka”…

Los pu∏ków kawalerii poznaƒskiej by∏ niejednakowy, jak niestety i ca∏ej Armii
Wielkopolskiej – nieweso∏y. Ekspediujàc pu∏ki u∏aƒskie na wojn´, oÊwiadczy-
∏em, ˝e usun´ dowódców, je˝eli b´dà zgadzaç si´ na odkomenderowywanie po-
jedynczych ˝o∏nierzy do s∏u˝by ordynansowej. Podpu∏kownik [W∏adys∏aw] An-
ders, jako oficer z charakterem, przeprowadzi∏ to polecenie dok∏adnie; dlatego
te˝ Pierwszy Pu∏k U∏anów Wielkopolskich zdoby∏ sobie rozg∏os. Stanowi∏ jednà
rodzin´, wszyscy znali si´, jeden za drugiego stawa∏ murem.

Z powodu niezdecydowania oraz braku planu dzia∏ania wyciàgano mi poje-
dyncze dywizje, a˝ z Wielkopolski wybrano ca∏e wojsko. Gdy dojrzewa∏y wypad-
ki pod Warszawà, starszych i bardziej doÊwiadczonych ˝o∏nierzy z dywizji wiel-
kopolskich odes∏ano do domów. Zamiast nich wcielono do szeregów rekrutów 
z Kongresówki, a nawet ˚ydów. Nie powi´kszy∏o to zalet pu∏ków wielkopol-
skich, a operacjom zaszkodzi∏o.

WÊród ludnoÊci w Poznaƒskiem by∏ du˝y procent Niemców, tak osiad∏ych 
z dawna, jak i zainstalowanych po znanym kulturkampfie. M∏odsze roczniki tej
ludnoÊci mo˝na by∏o zaciàgnàç do szeregów. Nie zrobi∏em tego, bo tak Komisa-
riat, jak i ja, trzymaliÊmy si´ poglàdu, ˝e Niemcy zmuszeni b´dà wyjechaç do
Rzeszy; równie˝ nie chcia∏em dawaç im atutu, ˝e oni te˝ walczyli o wyzwolenie
Wielkopolski, lub nawet o wolnoÊç Polski. Wi´c do roku 1920 (póêniej nie wiem)
do wojska wielkopolskiego ˝adnego Niemca nie przyjà∏em, choç kilku (i to uty-
tu∏owanych) czyni∏o o to zabiegi. W ogóle przy formowaniu I Polskiego Korpu-
su, jak i wojsk poznaƒskich, pilnie przestrzega∏em, aby o spraw´ polskà walczy-
li tylko Polacy; dowodzi∏em wi´c wojskami polskimi. Zdarza∏y si´ wypadki, 
˝e przy brance rekrutów w Poznaƒskiem m∏odzi ludzie o polskim oczywiÊcie na-
zwisku oÊwiadczali (np. niejaki „Majewsky”), ˝e nie sà Polakami. Zapytano si´
mnie, jak postàpiç. W takich wypadkach kaza∏em zwalniaç od zaszczytu s∏u˝e-
nia w naszych szeregach.

Zdarzy∏o si´, ˝e kiedy wykrwawialiÊmy si´ na froncie, w niektórych miejsco-
woÊciach na ty∏ach mordowano naszych oficerów i ˝o∏nierzy. Trzeba by∏o po∏o-
˝yç temu kres. Komisariat NRL na mojà interwencj´ wyda∏ dekret o z∏o˝eniu
przez wszystkich broni, uprzedzajàc, ˝e je˝eli potem u kogokolwiek jà si´ znaj-
dzie, to winni podlegaç b´dà sàdowi doraênemu, tj. krótko mówiàc, b´dà ukara-
ni Êmiercià.

Wkrótce potem zabito dwóch ˝o∏nierzy. Nacisnà∏em na wywiad. Szefowi po-
licji [W∏odzimierzowi] Krzy˝ankiewiczowi uda∏o si´ wykryç sk∏ad broni; by∏a
w∏aÊnie przechowywana u jakiegoÊ kolonisty, zamieszka∏ego nieopodal miejsca
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zbrodni. Aresztowano siedmiu czy dziewi´ciu Niemców. Sàd wyda∏ wyrok ska-
zujàcy.

Po straceniu pojmanych kolonistów w dniu 3 czerwca 1919 r. zg∏osi∏y si´ do
mnie z oÊwiadczeniem lojalnoÊci niemieckie delegacje: pierwsza 30 czerwca
1919r. z pastorem, druga 1 lipca 1919 r., wreszcie trzecia 5 lipca 1919 r., które z∏o-
˝y∏y na moje r´ce zapewnienia zupe∏nej lojalnoÊci ludnoÊci niemieckiej w sto-
sunku do w∏adz polskich. Nie bardzo wierzy∏em w szczeroÊç oÊwiadczeƒ, ale
czegó˝ mog∏em si´ wi´cej w ówczesnych warunkach spodziewaç?

Armia polska stworzona w pierwszych miesiàcach niepodleg∏oÊci by∏a ochot-
niczà. Gdyby taki system utrzyma∏ si´, Êmia∏o twierdz´, ˝e Polska by∏aby opano-
wana przez bandy bolszewików, Ukraiƒców i Grenzschutzu. Nie osta∏by si´ ani
Lwów, ani Poznaƒ. Idea stworzenia armii ochotniczej, wzgl´dnie bliskiej jej mi-
licji, pokutowa∏a w g∏owach socjalistów wielkopolskich. Dopiero po ukoƒczeniu
formowania Armii Wielkopolskiej i po uratowaniu przez nià Lwowa przeforso-
wano w sejmie, ˝e wojsko polskie winno byç stworzone na podstawie przymuso-
wej s∏u˝by w szeregach.

Wspomnia∏em tu o Lwowie. Lwowianie bronili si´ jak mogli, i przyznam, ˝e
bronili si´ lepiej i d∏u˝ej, ni˝ mo˝na by∏o si´ tego spodziewaç. Ukraiƒcy zwyci´-
˝yliby ich niechybnie, bo iloÊcià i uzbrojeniem przewy˝szali. Zjawienie si´ pod
Lwowem oddzia∏u pu∏kownika [Daniela] Konarzewskiego, sk∏adajàcego si´ 
z trzech batalionów strzelców, 16 dzia∏ i eskadry lotniczej, kardynalnie zmieni∏o
sytuacj´. Jedno uderzenie tej niewielkiej grupy decydujàco odepchn´∏o Ukraiƒ-
ców. Mo˝e oddzia∏ ochotniczy, równej si∏y, zrobi∏by to samo, ale potem „ochota”
ulotni∏aby si´, bo jest ÊciÊle zwiàzana z czasem – tj. szybko znika przy niepowo-
dzeniu.

Twierdz´ te˝, ˝e armia w paƒstwie musi byç narodowà. Rozumiem to w tym
sensie, ˝e z∏o˝ona musi byç z tubylców. Domieszka do szeregów przedstawicie-
li innych narodowoÊci zamieszka∏ych na terenie paƒstwa, choç wzmacnia armi´
liczebnie, os∏abia jej spoistoÊç. Narody bijà si´ przecie˝ o swoje interesy, które
mogà byç rozbie˝ne z dà˝eniami obywateli innego pochodzenia. Powsta∏y roz-
dêwi´k zawsze znajdzie echo w szeregach. [...]

Wielkopolska dokona∏a w roku 1919/20 wi´kszego wysi∏ku ni˝ Niemcy pod-
czas wojny Êwiatowej. Nie zrobi∏bym w Wielkopolsce po∏owy tego, co nazywano
„doborowym wojskiem”, gdyby nie pomoc spo∏eczeƒstwa oraz (w pewnym za-
kresie i do pewnego czasu) lokalnych w∏adz. Przy niespe∏na 1,5 miliona ludno-
Êci polskiej obojga p∏ci wzi´to do szeregów czynnych, regularnych wszystkie
m∏ode roczniki, a do Stra˝y Ludowej wszystkich zdolnych do noszenia broni 
(w wieku od 29 do 42 lat). Przy warsztatach pracy pozostali tylko ludzie starsi 
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i u∏omni, na nich spad∏ obowiàzek utrzymania zmobilizowanych oko∏o 300 ty-
si´cy ˝o∏nierzy25, tj. na ka˝dego ˝o∏nierza pracowa∏y cztery osoby, w∏àczajàc w to
kobiety i dzieci. Wielkopolska pomimo to d∏ugo braków nie odczuwa∏a ani 
w ˝ywnoÊci, ani w wyrobach r´kodzielniczych. By∏o to nast´pstwo uÊwiadomie-
nia, ofiarnoÊci i nadzwyczajnego patriotyzmu. Wojsko samo, które w przekona-
niu ogó∏u jest tylko „konsumentem”, nie da∏o si´ wyprzedziç ludnoÊci cywilnej:
z∏o˝y∏o na potrzeby Âlàska i mieszkaƒców Ziem Wschodnich setki tysi´cy.

Dla przedstawicieli innych dzielnic Wielkopolanie wydajà si´ zarozumiali 
i nawet Êmieszni. Mówià êle po polsku, zatràcajà z niemiecka, a jednak nikt im
zarzuciç nie Êmie ani braku zdrowego rozsàdku, ani braku patriotyzmu i zrozu-
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mienia, ˝e wolnoÊç jest najwi´kszà zdobyczà narodu. Najch´tniej wyÊmiewajà
si´ z nich ci panowie, którzy posiadanie czystoÊci mowy polskiej majà za coÊ tak
wielkiego i cennego, ˝e nawet wi´kszego od ofiary krwi. Nie lubià te˝ Wielko-
polan socjaliÊci, bo jakoÊ nauka Marksa nie bardzo trafia tu do przekonania. Stàd
te˝ g∏upie drwiny.

Patriotyzm i ofiarnoÊç Wielkopolan u wszystkich wzbudza∏a podziw i tak by-
∏a niepospolità, ˝e rodacy z innych dzielnic doszli do przekonania, i˝ Poznaƒ-
skie ma niewyczerpane Êrodki i ˝e stamtàd mo˝na czerpaç, ile dusza zapragnie;
w celu uzupe∏nienia braków przyje˝d˝ali do Poznania i byli niezadowoleni, 
albo nawet oburzali si´, gdy ich proÊbom zadoÊç nie czyniono.

Tymczasem Wielkopolska ju˝ w lipcu 1919 r. by∏a na zupe∏nym wyczerpaniu.
Nie tylko by∏o skàpo w zasobach materialnych, ale i w ludzkim materiale. Bra-
kowa∏o dzia∏ i pocisków. Wojska wielkopolskie, nie przerywajàc walk z Niemca-
mi, dwukrotnie uratowa∏y Lwów i czym mog∏y, przyczyni∏y si´ do jego obrony;
w ciàgu prawie roku trzyma∏y bolszewików na Berezynie i wywar∏y decydujàcy
wp∏yw w bitwie pod Warszawà. Wszystko to nie mog∏o si´ staç bez ofiar w lu-
dziach, a niestety nie miano ju˝ czym uzupe∏niaç szeregów. Musia∏em stosowaç
teori´ „Tryszki”, wyciàgajàc ˝o∏nierzy z jednych formacji dla uzupe∏nienia dru-
gich. Tymczasem w innych dzielnicach materia∏u ludzkiego nie brakowa∏o. 
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Wyprosi∏em wi´c, by mi z tych dzielnic przysy∏ano ludzi dla wyszkolenia, abym
móg∏ uzupe∏niç szeregi wielkopolskie.

Tymczasem móg∏bym osiàgnàç w Poznaƒskiem wi´cej, ni˝ zrobi∏em, gdyby
Warszawa choç troch´ nam pomaga∏a. Dzia∏o si´ jednak wr´cz przeciwnie. S∏o-
wem, wojsko wielkopolskie traktowane by∏o po macoszemu, a jednak ˝adnej po-
wa˝niejszej operacji bez jego udzia∏u przeprowadziç nie umiano.

W Wielkopolsce prawie wszyscy starali si´ dopomóc mi w robocie, nie intrygo-
wali, nie robili przykroÊci, zapewne dlatego, ˝e nie wprowadza∏em innowacji 
w Êrodowisku, które posiada∏o swoje odr´bne cechy, sposób myÊlenia i upodoba-
nia. Postawi∏em sobie za zadanie pracowaç w tej atmosferze, do której przyzwy-
czaili si´ Poznaƒczycy, a oni pracowaç umieli. By∏em przekonany, ̋ e na polu walk
nie tylko zrobià to, co im rozka˝´, ale, ˝e zrobià to dobrze. Nie omyli∏em si´.

Organizowanie wojska wielkopolskiego posuwa∏o si´ w takim tempie, ˝e ju˝
na poczàtku marca 1919 r. by∏o gotowych dziewi´ç pu∏ków strzelców, dwa pu∏ki
u∏anów, odpowiednia iloÊç artylerii oraz treny i wojska sanitarne. Trzy pu∏ki
strzelców i pu∏k u∏anów by∏y w stadium formowania.

W owym czasie by∏em zaniepokojony tym, ˝e Grenzschutz wie o wojskach
wielkopolskich wi´cej, ni˝ to jest dopuszczalne w normalnych stosunkach wo-
jennych. OczywiÊcie byliÊmy szpiegowani, ale jak i przez kogo? Zupe∏nie przy-
padkowo wykry∏em, ˝e jednym z takich informatorów by∏ zamieszkujàcy poza
naszym frontem niemiecki genera∏ Fersen. Poleci∏em wi´c kapitanowi [Antonie-
mu] Seydzie26 dokonanie na miejscu rewizji; niby nic podejrzanego nie znalaz∏,
z wyjàtkiem dzienniczka, w którym szczegó∏owo opisano, co si´ na froncie u nas
robi, np. by∏a taka wzmianka: „wreszcie dowiedzia∏em si´, gdzie stojà ci´˝kie
polskie baterie”. Donoszono mi te˝, ˝e niemiecki aeroplan stale krà˝y nad posia-
d∏oÊcià Fersena. Kaza∏em go wi´c aresztowaç i odes∏aç do Szczypiorna28.

Niestety, znajomi Fersena zmobilizowali w Poznaƒskiem wp∏ywowych ludzi 
i Komisariat poleci∏ go wypuÊciç. Zastrzeg∏em jednak, ˝e musi wyjechaç do Nie-
miec; wkrótce te˝ tam umar∏. Jak sam oÊwiadczy∏, pochodzi∏ z tych Fersenów, 
z których jeden przyczyni∏ si´ do naszej kl´ski pod Maciejowicami.

W listopadzie 1919 r. przyby∏ do Poznania wys∏aniec ludnoÊci polskiej z Byd-
goszczy z proÊbà, bym odebra∏ Niemcom to miasto. Od dawna zajmowa∏em si´
kwestià wyrzucenia Niemców z prawego brzegu Noteci. Mog∏oby si´ to staç nie-
wielkim nak∏adem si∏, a potrzebne by∏o koniecznie.

Po przybyciu delegata z Bydgoszczy zwróci∏em si´ do pu∏kownika Marqueta,
jako przedstawiciela armii francuskiej, z zapytaniem, czy nie wyniknà jakiekol-
wiek komplikacje, je˝eli wyrzuc´ Niemców z tego miasta. Po naradzie ze swo-
imi w∏adzami Marquet oÊwiadczy∏, ˝e Bydgoszcz oraz Pomorze bezwzgl´dnie
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b´dà przyznane Polsce i ˝e on po przyjacielsku radzi, aby nie wszczynaç kroków
zaczepnych, poniewa˝ misja mi´dzyaliancka zobowiàza∏a si´ wobec Niemców,
˝e bierze na siebie odpowiedzialnoÊç za zaprzestanie jakichkolwiek kroków za-
czepnych z naszej strony, zatem atak na Bydgoszcz postawi∏by jà w fa∏szywym
po∏o˝eniu. Musia∏em si´ z tym pogodziç i Bydgoszczy w walce nie zajà∏em.

Przy mnie znajdowali si´ attachés militaires Francji, W∏och, Anglii i Ameryki.
Byli to wszystko ludzie nadzwyczaj sympatyczni i dla nas przychylni, ale jak bar-
dzo ró˝nili si´ charakterami! Przedstawiciel Francji p∏k Marquet by∏ moim przy-
jacielem. We wszystkich wa˝niejszych sprawach radzi∏em si´ go, a podczas
wszystkich moich podró˝y na front zawsze mi towarzyszy∏. Przedstawiciel
W∏och, gen. Romei28, najserdeczniej odnosi∏ si´ do sprawy polskiej. Za jego wsta-
wiennictwem W∏osi wys∏ali pod Lwów armaty. Anglik by∏ bardzo grzeczny 
i uprzejmy, ale zimny jak ka˝dy syn Albionu. Móg∏by zrobiç wiele, ale jakoÊ nie
kwapi∏ si´ z tym (co prawda o nic go nie prosi∏em). Wreszcie Amerykanin, jako
przedstawiciel paƒstwa wy∏àcznie zaj´tego „businessami”, nie tyle zajmowa∏ si´
sprawami wojskowymi, ile jeêdzi∏ po terenach Poznaƒskiego, wyszukujàc, 
na czym mo˝na by zrobiç interes. Po jednej z takich przeja˝d˝ek powiedzia∏ mi
z rezygnacjà: „ale przecie˝ tu u was, nic prócz kartofli nie ma”.

296 Józef Dowbor-MuÊnicki

J. Dowbor-MuÊnicki wÊród oficerów misji alianckiej, maj 1919 r.



Z dzia∏alnoÊcià mojà w Wielkopolsce pewien zwiàzek ma oderwanie Âlàska od
Niemiec. Kto by∏ Êwiadkiem prze˝yç owej doby, ten bez wahania przyzna zas∏ug´
tylko Korfantemu. Gdyby ten, poza swoim rozumem i rzutkoÊcià, posiada∏ wi´k-
szà stanowczoÊç, sta∏by si´ zapewne najwybitniejszym Polakiem naszych czasów.

Wkrótce po wybuchu powstania [Êlàskiego] dosz∏y do mnie skargi, ˝e po-
wstaƒcom brakuje artylerii. Wydoby∏em wi´c cztery armaty starego typu i w dniu
19 sierpnia 1919 r. wys∏a∏em je jako dzia∏a pozycyjne. Jak˝e zdziwi∏em si´, gdy
wkrótce wróci∏y one do Poznania.

Gdy dosz∏a wiadomoÊç o wybuchu powstania, poruszy∏em wszystkie znajdu-
jàce si´ w Poznaniu oddzia∏y i kaza∏em przejÊç im przez miasto, rozpuszczajàc
pog∏osk´, ˝e wysy∏am je na Âlàsk. By∏a to oczywiÊcie tylko demonstracja, ale 
o fakcie tym Niemcy dowiedzieli si´. [...]

Los mnie sowicie wynagrodzi∏, dajàc mi mo˝noÊç z∏o˝enia koÊci w ziemi oj-
czystej! Dla cz∏owieka, który b∏àka∏ si´ od Jakucka do Trebizondy i od Portu Ar-
tura do Zbàszynia i który niejednokrotnie zaglàda∏ Êmierci w oczy i wàtpiç za-
czà∏, czy wolnà Polsk´ kiedy ujrzy, jest to nagroda nie do pogardzenia!

PRZYPISY

1 Prezentowany tekst jest cz´Êcià opracowania J. Dowbora-MuÊnickiego Moje wspomnienia, któ-

ry ukaza∏ si´ w 1936 r. nak∏adem „Przewodnika Katolickiego”, s. 108–133.
2 Józef Dowbor-MuÊnicki (1867–1937), genera∏ broni WP. Do VIII 1917 r. w wojsku rosyjskim

jako genera∏ dywizji i dowódca korpusu. Organizator i dowódca I Korpusu Polskiego, a od 

16 I 1919 r. g∏ównodowodzàcy Si∏ami Zbrojnymi by∏ego Zaboru Pruskiego. Od 14 XI 1919 r. 

w stanie spoczynku. Zamieszka∏ w Lutowie k. Poznania.
3 Po powrocie z Rosji gen. J. Dowbor-MuÊnicki zamieszka∏ z rodzinà w pa∏acyku myÊliwskim 

w Staszowie. W tym czasie opracowywa∏ na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych me-

moria∏ o granicach odradzajàcego si´ paƒstwa polskiego.
4 Józef Pi∏sudski (1867–1935), polityk i mà˝ stanu, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, marsza∏ek Pol-

ski.
5 W wywiadzie udzielonym 8 I 1919 r. warszawskiej prasie gen. J. Dowbor-MuÊnicki powiedzia∏:

„W sobot´ [4 I 1919 r.] Naczelnik Paƒstwa Pi∏sudski zaproponowa∏ mi ustnie w Belwederze ob-

j´cie dowództwa wojsk polskich w Poznaƒskiem”. NieÊcis∏oÊci co do terminu tego spotkania

wyjaÊni∏ Piotr Bauer w monografii Genera∏ Józef Dowbor-MuÊnicki 1867–1837, Poznaƒ 1988, 

s. 142–143.
6 Michalski – porucznik w I Korpusie Polskim, adiutant gen. J. Dowbora-MuÊnickiego.
7 Emil Landsberg, in˝ynier, cz∏onek zarzàdu cywilnego I Korpusu.
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8 Boles∏aw Miko∏aj Jatelnicki-Jacyna (1890–1972), genera∏ brygady WP, oficer armii rosyjskiej,

póêniej I Korpusu Polskiego. Komendant Szko∏y Oficerskiej przekszta∏conej w Wielkopolskà

Szko∏´ Podchorà˝ych Piechoty.
9 Szko∏´ przeniesiono do Bydgoszczy, przekszta∏cajàc jà w Oficerskà Szko∏´ dla Podoficerów.

10 Boles∏aw Siestrzeƒcewicz (1868–1940), genera∏ brygady WP, oficer armii rosyjskiej, póêniej 

I Korpusu Polskiego, szef Departamentu Techniczno-Artyleryjskiego Dowództwa G∏ównego

Wojsk Wielkopolskich.
11 Manu militari (∏ac.) – zbrojnie.
12 Daniel Konarzewski (1871–1935), genera∏ dywizji WP, dowódca 1. Pu∏ku Strzelców Wielko-

polskich i 1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, wiceminister spraw wojskowych.
13 Albin Jasiƒski (1880–1940), dowódca 2. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, genera∏ brygady

WP.
14 Wincenty Odyniec (1862–1952), dowódca 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, genera∏-pod-

porucznik wojska rosyjskiego, genera∏ dywizji WP.
15 W∏adys∏aw Mosiewicz (1880–?), pu∏kownik WP, oficer kawalerii rosyjskiej, póêniej w I Korpu-

sie Polskim, dowódca 3. Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich, 3. brygady jazdy.
16 Józef Lossow (1874–1950), ziemianin, major WP. Pierwszy (tymczasowy) dowódca pu∏ku kon-

nych strzelców stra˝y poznaƒskiej, póêniejszego 1. Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich.
17 Rewia odby∏a si´ na poznaƒskiej ¸awicy w dniu 3 V 1919 r.
18 W∏adys∏aw Anders (1892–1970), genera∏ broni WP, wódz naczelny Polskich Si∏ Zbrojnych na

Zachodzie, polityk emigracyjny.
19 Kazimierz Grudzielski (1856–1921), genera∏ dywizji WP, oficer armii niemieckiej (w stopniu

podpu∏kownika), dowódca frontu pó∏nocnego podczas Powstania Wielkopolskiego, inspektor

piechoty wojsk wielkopolskich.
20 Anatol K´dzierski (1880–1964), genera∏ brygady WP, oficer artylerii w armii rosyjskiej, inspek-

tor artylerii wojsk wielkopolskich, dowódca 14. dywizji piechoty w Poznaniu.
21 Franc-tireur (franc.) – wolny strzelec.
22 Wiktor Szo∏drski (1887–1932), w∏aÊciciel ˚ydowa, znany równie˝ z wystawnego ˝ycia towa-

rzyskiego.
23 Jakub Szlagowski, komendant Stra˝y Ludowej w powiecie Êredzkim.
24 Zygmunt Studziƒski, pu∏kownik WP, oficer armii rosyjskiej, póêniej I Korpusu Polskiego, in-

spektor artylerii Dowództwa G∏ównego w Poznaniu.
25 Wymieniona 300 tys. wielkoÊç armii jest mocno przez autora przesadzona. W okresie optymal-

nego rozwoju (VI 1919 r.) wojsko wielkopolskie liczy∏o oko∏o 102 tys. ˚o∏nierzy, oko∏o 100 tys.

liczy∏y oddzia∏y Obrony Krajowej.
26 Antoni Florian Seyda (1858–?), doktor filozofii, dyplomowany chemik, podpu∏kownik WP,

szef sekcji wywiadowczej Dowództwa G∏ównego w Poznaniu.
27 W Szczypiornie k. Kalisza znajdowa∏ si´ obóz jeniecki, do którego kierowano ˝o∏nierzy 

niemieckich.
28 Genera∏ Romei-Longhena, delegat W∏och w komisji Mi´dzysojuszniczej
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W
Czersku na Pomorzu, w rodzinie Teodora i Marii z Karczyƒskich,
4 marca 1886 r. przyszed∏ na Êwiat syn – Kazimierz. W domu rodzin-
nym odebra∏ prawdziwie patriotyczne wychowanie. Ju˝ w szkole Êred-

niej ukszta∏towa∏y si´ ostatecznie zainteresowania przysz∏ego malarza i dalszà
edukacj´ podjà∏ w przygotowawczej szkole malarskiej Zuchorsa w Berlinie
przy Lützowstrasse, a nast´pnie w Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie. Ów-
czesny Kraków, cieszàcy si´ wzgl´dnà swobodà politycznà, stwarza∏ przede
wszystkim wspania∏y klimat artystyczny. W Akademii wyk∏ada∏y takie s∏awy, jak
[Teodor] Axentowicz3 i wielu innych. 

Na dwa ostatnie lata studiów Kazimierz Jasnoch przeniós∏ si´ do Hoch-
schule für die Künste w Charlottenburgu. Tam, w ostatnim roku studiów, za-
sta∏ Jasnocha wybuch pierwszej wojny Êwiatowej. Jako obywatel pruski otrzy-
ma∏ rozkaz stawienia si´ do Bezirskommando w Poznaniu. Tutaj zosta∏
wcielony jako rekrut do oddzia∏u ∏àcznoÊci (Festungsfernsprech Abteilung
No. 8) mieszczàcego si´ na Cytadeli. Po kilku tygodniach goràczkowego szko-
lenia wyruszy∏ z jednostkà na front w Prusach Wschodnich, gdzie przebywa∏
do koƒca wojny.

Ostatnie miesiàce wojny to okres fermentu w armii. Powstajàce na froncie i po-
za nim Rady ˚o∏nierskie umo˝liwi∏y Kazimierzowi Jasnochowi cz´ste, osobiste

Malarz i telegrafista.
Wspomnienie 
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kontaktowanie si´ z Poznaniem, gdzie pod pokrywkà tych˝e Rad ˚o∏nierskich
i POWZP zacz´∏a dzia∏aç militarna organizacja przygotowujàca ruch zbrojny4.
Kazimierzowi Jasnochowi powierzona zosta∏a organizacja oddzia∏ów ∏àcznoÊci
oraz kierowanie ca∏okszta∏tem rzeczy z tym zwiàzanych w przysz∏ej powstaƒczej
armii. Dzieƒ 27 grudnia 1918 r. zasta∏ Jasnocha na posterunku w Poznaniu, do-
wodzàcego pododdzia∏ami ∏àcznoÊci5.

Zgodnie z przygotowanym planem powstaƒczym Jasnoch zajà∏ Urzàd Tele-
komunikacyjny na Poczcie G∏ównej, obsadzi∏ centrale poszczególnych obiektów
(koszar), które ju˝ przed wybuchem powstania by∏y opanowane przez wojsko-
wych Polaków. Wszystkie te Êrodki ∏àcznoÊci przejà∏ pod swojà komend´, scala-
jàc jednoczeÊnie teren z sercem powstaƒczej walki – Poznaniem.

Po oswobodzeniu Poznania i Cytadeli sier˝ant, a niebawem porucznik Ja-
snoch rozpoczà∏ organizowanie du˝ej jednostki ∏àcznoÊci spoÊród zg∏aszajàcych
si´ masowo ochotników, wyszkolonych cz´Êciowo jeszcze w zaborczej armii nie-
mieckiej oraz ze starszej m∏odzie˝y szkolnej.

Z tej jednostki, która w bardzo krótkim czasie uros∏a do liczby 450 ˝o∏nierzy,
sformowano 1. Batalion Telegrafistów Poznaƒskich. Miejscem stacjonowania te-
legrafistów by∏a Cytadela. Prawà r´kà w organizowaniu tej jednostki by∏ ppor.
Jan Kaczmarek nadzorujàcy szkolenie, poniewa˝ por. Jasnoch zainstalowany
zosta∏ przy sztabie powstania mieszczàcym si´ w tzw. General Komman-
do przy placu WolnoÊci6. Z tego goràcego okresu wspomina∏ serdecznie towarzy-
szy broni tam pracujàcych: Antoniego Szymaƒskiego, Wojciecha Mycielskiego7,
W∏adys∏awa Zakrzewskiego oraz dwóch (nie braci) Górskich.
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Z racji zajmowanego stanowiska inspekcjonowa∏ wszelkie miejsca wojsko-
wych i cywilnych w∏adz powstaƒczych. Dzia∏a∏ przez pewien okres w hotelu
Royal, gdzie przeniesiono sztab z ówczesnym dowódcà, kapitanem Taczakiem.

Po przybyciu do Poznania gen. Dowbora-MuÊnickiego nastàpi∏a z jego pole-
cenia reorganizacja sztabu. Oficerowie przej´li z ràk porucznika Jasnocha ca∏à
doskonale zorganizowanà ∏àcznoÊç na terenie miasta Poznania wraz z wyszko-
lonymi jednostkami na Cytadeli oraz sieç ∏àcznoÊciowà na prowincji. Agendy
materia∏owe, ca∏e zaopatrzenie ∏àcznoÊci zda∏ na r´ce kapitanów: [Andrzeja]
Miàczyƒskiego8 i [Aleksandra] Giedroycia.

Kiedy Poznaƒ by∏ ju˝ miastem wolnym, Kazimierza Jasnocha skierowano
na front pó∏nocny, którym dowodzi∏ pp∏k [Kazimierz] Grudzielski. Piastowa∏
tam stanowisko szefa s∏u˝by ∏àcznoÊci przy sztabie 2. powstaƒczej dywizji. Jed-
noczeÊnie dowodzi∏ 1. kompanià przy sztabie tej˝e dywizji. [...] Walczy∏
w Czarnkowie i Wàgrowcu; trzecim miejscem operacji dywizji, w której znajdo-
wa∏ si´ Kazimierz Jasnoch, by∏a Bydgoszcz. Tam pozostaje do roku 1920, kiedy
traktat wersalski przyzna∏ ju˝ Polsce ziemi´ bydgoskà i Pomorze. Wiosnà 1920 r.
otrzyma∏ polecenie od w∏adz zwierzchnich udania si´ na teren Górnego Âlàska
w celu zorganizowania ∏àcznoÊci. Zosta∏ mianowany szefem ∏àcznoÊci, najpierw
przy zakonspirowanym sztabie powstaƒczym z siedzibà w Sosnowcu Mi∏owi-
cach, póêniej w okresie samego powstania – w Szopienicach.
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Gdy wybuch∏o trzecie powstanie Êlàskie, kapitan Jasnoch dzia∏a∏ przy Naczel-
nej Komendzie wojsk powstaƒczych, kierujàc ∏àcznoÊcià. Zadanie szalenie trud-
ne, zwa˝ywszy na odleg∏e od siebie ogniska walk, poprzedzielane pasami wra-
˝ych wojsk. Bra∏ udzia∏ bezpoÊrednio lub poÊrednio we wszystkich wi´kszych
bitwach.

Po powstaniu i zaj´ciu terenów Górnego Âlàska przez wojska angielskie, fran-
cuskie i w∏oskie nastàpi∏a demobilizacja powstaƒców ju˝ poza granicami Âlàska.
Po zlikwidowaniu ca∏ej personalnej i materialnej strony ∏àcznoÊci zameldowa∏
si´ z poczàtku 1922 r. kpt. Jasnoch do dyspozycji szefa ∏àcznoÊci DOK nr 7 pu∏-
kownika Sowiƒskiego. Zosta∏ odkomenderowany do kadry zapasowej 7. baonu
telegraficznego w Poznaniu.

W maju 1922 r. (w wyniku przyznania przez Mi´dzysojuszniczà Komisj´
Alianckà Górnego Âlàska Polsce) nastàpi∏o strefowe zajmowanie Âlàska przez
wojsko polskie, owacyjnie witane przez lud Êlàski. WÊród wkraczajàcych
wojsk by∏ tak˝e Kazimierz Jasnoch9. Tutaj koƒczà si´ drogi wojenne artysty
w pierwszej wojnie Êwiatowej. 11 wrzeÊnia 1922 r. zosta∏ zwolniony do rezer-
wy w stopniu kapitana. Osiad∏ na sta∏e w Poznaniu, aby ca∏kowicie poÊwi´ciç
si´ sztuce.

Jednà z pr´˝nych placówek ˝ycia plastycznego by∏o Muzeum Wielkopolskie
przy placu WolnoÊci. Pracowa∏ w nim jako kustosz i rzeczoznawca. B´dàc cz∏on-
kiem Zwiàzku Artystów Plastyków w Poznaniu, wystawia∏ stale swoje prace
w dwóch salonach: Stowarzyszenia Artystów i Przyjació∏ Sztuk Pi´knych.

W 42. roku ˝ycia, niespodziewanie, w pe∏ni si∏ twórczych i fizycznych, powa-
li∏ artyst´ parali˝. Wtedy podejmuje rzecz, na którà staç tylko twardà natur´ ka-
szubskà – uczy si´ na nowo, po raz wtóry, malowaç zdrowà, lewà r´kà. I musia∏
dobrze malowaç, skoro w 1936 r. uzyska∏ Nagrod´ Artystycznà miasta Poznania.

W sierpniu 1939 r. zg∏osi∏ si´ w DOK nr 7 w Poznaniu. Oficerowie z niedo-
wierzaniem patrzà na sparali˝owanà postaç pi´çdziesi´cioletniego m´˝czyzny,
gdy ten wali lewà, zdrowà r´kà w stó∏ i ˝àda wcielenia do armii. Chce walczyç,
wie, ˝e w tej wojnie wi´cej od sprawnoÊci fizycznej znaczyç b´dà wartoÊci umy-
s∏owe, doÊwiadczenie i si∏a charakteru. A tego starczy∏o mu nie tylko dla siebie,
ale szczodrze móg∏ jeszcze obdarowaç innych. Przywdziewa mundur i w stop-
niu kapitana bierze udzia∏ w ca∏ej kampanii wrzeÊniowej.

Dalsze losy to ucieczka via Bukareszt, Jugos∏awia i W∏ochy do Modeny, dalej
(wsz´dzie incognito, z fa∏szywymi paszportami) do Francji, a nast´pnie
do Szwajcarii, gdzie zosta∏ internowany.

Po zakoƒczeniu wojny natychmiast wróci∏ do kraju – pomimo choroby, zasad-
niczych trudnoÊci komunikacyjnych, pomimo namów i nalegaƒ, a nawet pogró-
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˝ek ze strony w∏adz emigracyjnych. Przyje˝d˝a do Poznania i melduje si´ w Mu-
zeum Wielkopolskim, z którego wychodzi∏ w 1939 r. na wojn´.

W 78. roku ˝ycia nowy atak parali˝u zwali∏ artyst´ z nóg. W dwa lata póê-
niej, 17 stycznia 1966 r., umar∏ cicho, niezauwa˝ony przez nikogo. Spoczywa
na cmentarzu ∏azarskim, w ziemi, której broni∏ w m∏odoÊci i latach dojrza∏ych.

Nie mówi∏ tylko o sobie. Zas∏ugi, z których inni byliby co najmniej dumni,
uwa˝a∏ za najnormalniejszy pod s∏oƒcem obowiàzek obywatelski. I kiedy
w rocznic´ Powstania Wielkopolskiego w 1965 r. odwiedzili go w jego miesz-
kaniu przy ul. G∏ogowskiej 142 – minister [Kazimierz] Rusinek10 i gen. [He-
liodor] Cepa, aby zawiesiç na piersi sparali˝owanego starca Krzy˝ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielkopolski i Âlàski Krzy˝ Powstaƒczy,
na pytanie, dlaczego sam nigdy si´ o te odznaczenia nie ubiega∏, odpowiedzià
by∏ jego za˝enowany uÊmiech i ledwie s∏yszalny be∏kot: „nie o to przecie˝
chodzi∏o”.
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PRZYPISY

1 L. Paczkowski, Wspomnienie o Kazimierzu Jasnochu, Biblioteka G∏ówna UAM, msps, sygn. 5607.
2 Lech Paczkowski, ur. w 1927 r. w Poznaniu, syn Tadeusza i Felicji – powstaƒców wielkopol-

skich. Jako 12-latek wysiedlony i umieszczony z rodzinà w obozie na G∏ównej, a od II 1940 r.

w Generalnej Guberni. Po wojnie pracowa∏ w biurach projektowych, zamieszczajàc liczne ar-

tyku∏y o tematyce historycznej w dziennikach poznaƒskich oraz prasie katolickiej, m.in.

w „Przewodniku Katolickim” „Niedzieli” i „Naszym Dzienniku”. Posiada liczne pamiàtki

zwiàzane z dzia∏alnoÊcià niepodleg∏oÊciowà swojej rodziny.
3 Teodor Axentowicz (1859–1938), malarz, profesor ASP w Krakowie.
4 Od XI 1918 r. sier˝ant Jasnoch dzia∏a∏ w konspiracji, wspó∏pracowa∏ ÊciÊle z tajnym sztabem

M. Palucha i B. Hulewicza.
5 Od XI 1918 r. K. Jasnoch wspó∏pracowa∏ ÊciÊle z porucznikiem Mieczys∏awem Paluchem i sier-

˝antem Stanis∏awem Jóêwiakiem z POWZP.
6 W dniu 9 I 1919 r. przekaza∏ dowodzenie fortecznym oddzia∏em telegrafistów podporuczniko-

wi Janowi Kaczmarkowi. Ju˝ od 3 I 1919 r. w gmachu komendy miasta mieszczàcej si´

przy placu WolnoÊci 16 istnia∏a G∏ówna Komenda ¸àcznoÊci kierowana przez sier˝anta Jasno-

cha.
7 Wojciech Mycielski (1892–1940), ziemianin, rotmistrz WP, oficer komendy miasta Poznaƒ,

kierownik placówki wywiadowczej w Bydgoszczy (1920–22).
8 Andrzej Miàczyƒski, (1876–1937), pu∏kownik WP, dowódca 1. Batalionu Telegrafistów Po-

znaƒskich, od 21 I 1919 r. komendant ∏àcznoÊci si∏ zbrojnych w b. zaborze pruskim. Komen-

dant Obozu Wojsk ¸àcznoÊci w ˚egrzu, szef ∏àcznoÊci DOK nr VIII w Toruniu.
9 Pe∏ni∏ obowiàzki szefa ∏àcznoÊci sztabu Grupy Operacyjnej genera∏a Stanis∏awa Szeptyckiego,
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10 Kazimierz Rusinek by∏ wówczas ministrem pracy i opieki spo∏ecznej.
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