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Przy�stę�pu�jąc�do przy�bli�że�nia�czy�tel�ni�kom�syl�wet�ki�mo�je�go�Oj�ca,�Da�nie�la
Kę�szyc�kie�go,�za�sta�na�wia�łem�się,�w ja�ki�spo�sób�przed�sta�wić�go�ja�ko�czło�-
wie�ka�nie�mniej�barw�ne�go�ani�że�li�wie�lu�je�go�przod�ków,�ja�ko�pa�trio�tę,�po�-

wstań�ca,�dy�plo�ma�tę,�a jed�no�cze�śnie�zwy�kłe�go�oby�wa�te�la� i oj�ca�licz�nej�ro�dzi�ny,
czło�wie�ka�o róż�no�rod�nych�za�in�te�re�so�wa�niach,�kry�tycz�ne�go�wo�bec�róż�nych�wy�-
da�rzeń,�któ�re�oce�niał�nie�rzad�ko�z przy�mru�że�niem�oka�i z du�żą�do�zą�hu�mo�ru.
Uzna�łem,�że�na�le�ży�to�uczy�nić�w na�wią�za�niu�do dzie�jów�ro�du�Kę�szyc�kich,

li�czą�ce�go� kil�ka�na�ście� po�ko�leń.�Ostat�nie� – trzy�na�ste� – to� tro�je� mo�ich� wnu�-
ków: 23-let�nia�Ma�ry�sia,� stu�dent�ka�Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Po�zna�niu, 16-let�ni
Jan�Ne�po�mu�cen,�uczeń�Li�ceum�Sióstr�Ur�szu�la�nek�i 13-let�ni�An�tek,�uczeń�po�-
znań�skiej�szko�ły�„Łe�je�ry”.
Pro�to�pla�stą�ro�du�był�no�to�wa�ny�już�w 1420�ro�ku�Bar�tosz�z Kę�szyc�w Ka�li�-

skiem.�Nie� wia�do�mo,� w ja�kim� stop�niu� spo�krew�nio�ny� z nim� był� no�to�wa�ny
na po�cząt�ku XVII wie�ku�Łu�kasz�Kę�szyc�ki,� rów�nież�z Kę�szyc�– trak�to�wa�ny
przez� he�ral�dy�ków� ja�ko� pierw�sze� po�ko�le�nie� wiel�ko�pol�skiej� li�nii� Kę�szyc�kich.
Kon�ty�nu�ato�ra�mi�ro�du�w na�stęp�nych�po�ko�le�niach�by�li:�Sta�ni�sław,�Hia�cynt,�Jan
Woj�ciech�i Mi�chał.�Ten�ostat�ni�po�ślu�bił�Elż�bie�tę�Bło�ci�szew�ską�z Bło�ci�sze�wa,
i za�pew�ne�wów�czas�ro�dzi�na�we�szła�w po�sia�da�nie�ma�jąt�ków�Gaj�i Bło�ci�sze�wo
w po�wie�cie� śrem�skim,� po�zo�sta�ją�cych� w rę�kach� Kę�szyc�kich� do wy�bu�-
chu II woj�ny�świa�to�wej,�kie�dy�to�naj�pierw�Niem�cy�wy�rzu�ci�li�ich�z oj�co�wi�zny,
a po woj�nie�uczy�ni�li�to�sa�mo�ko�mu�ni�ści.
Syn�Mi�cha�ła,�Fran�ci�szek�Ksa�we�ry,� prócz�po�sia�da�nia�wspo�mnia�nych�wy�żej

wło�ści,�był�wła�ści�cie�lem�m.in.�dóbr�ziem�skich�w Lgi�niu�i Ły�si�nach�ko�ło�Wscho�-
wy.�Wy�cho�wa�ny�na dwo�rze�kró�la�Lesz�czyń�skie�go�w Lu�ne�wi�lu,�za�jął�się�po�li�ty�-
ką.�Był�więc�mar�szał�kiem�Try�bu�na�łu�Ko�ron�ne�go,�po�słem�na sejm,�sta�ro�stą�mo�-
siń�skim� i wo�je�wo�dą� gnieź�nień�skim.� Od�zna�czo�ny� Or�de�rem� Or�ła� Bia�łe�go
i Or�de�rem�św.�Sta�ni�sła�wa,�nie�przy�jął�nada�ne�go�mu�pru�skie�go�ty�tu�łu�hra�biow�-
skie�go.�Ja�ko�do�bro�dziej�za�ko�nu�fran�cisz�kań�skie�go�zo�stał�po�cho�wa�ny�w Po�zna�-
niu�w pod�zie�miach�ko�ścio�ła�Ber�nar�dy�nów.�We�wnę�trzu�ko�ścio�ła�znaj�do�wał�się
je�go�na�gro�bek�z ob�szer�nym�epi�ta�fium�i por�tre�tem,�znisz�czo�ny�w cza�sie�dzia�łań
wo�jen�nych�w 1945�ro�ku.
W na�stęp�nym� po�ko�le�niu� po�ja�wił� się� Ka�likst,� ofi�cer� na�po�le�oń�ski,� oże�nio�ny

z ener�gicz�ną�i bo�go�boj�ną�Nim�fą�Mo�dli�bow�ską.�Za�miesz�ki�wa�li�w Lgi�niu�i z da�le�-
ka�za�rzą�dza�li�resz�tą�ma�jąt�ków.�Nim�fa�za�pi�sa�ła�się�ja�ko�fun�da�tor�ka�trzech�ko�ścio�-
łów:�w Lgi�niu,�Ły�si�nach�i No�wej�Wsi.�Obo�je�zo�sta�li�po�cho�wa�ni�w pod�zie�miach
lgiń�skie�go�ko�ścio�ła,�a por�tret�Nim�fy�umiesz�czo�no�w jed�nej�z je�go�naw�bocz�nych.
Syn�Ka�lik�sta�i Nim�fy�Jan�Ne�po�mu�cen�oże�nił�się�z Flo�ren�ty�ną�Chła�pow�ską

z Bo�ni�ko�wa,�bra�ta�ni�cą�ge�ne�ra�ła�De�zy�de�re�go�Chła�pow�skie�go�z Tur�wii.�Obo�je
prze�nie�śli� się�do Bło�ci�sze�wa,�gdzie�w koń�cu XIX wie�ku�zbu�do�wa�li�zgrab�ny,
eklek�tycz�ny�pa�łac�we�dług�pro�jek�tu�Ka�zi�mie�rza�Skó�rzew�skie�go,�przy�po�mi�na�ją�-
cy�nie�co�ar�chi�tek�tu�rę�fran�cu�ską.�Ja�ko�ko�la�to�rzy XV�-wiecz�ne�go�ko�ścio�ła�pw.�Mi�-
cha�ła�Ar�cha�nio�ła�prze�pro�wa�dzi�li�ka�pi�tal�ny�re�mont�za�rów�no�ko�ścio�ła,�jak�i ple�-
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ba�nii.� Po�za� wsią� za�ło�ży�li� cmen�tarz� pa�ra�fial�ny.�W cza�sie� sza�le�ją�cej� epi�de�mii
cho�le�ry�za�po�bie�gli�wa�Flo�ren�ty�na�po�le�ci�ła�ob�sa�dzić�ma�ją�tek�cze�rem�chą,�któ�rej
odu�rza�ją�cy�za�pach�miał�chro�nić�przed za�ra�zą.�Rze�czy�wi�ście,�w księ�gach�pa�ra�-
fial�nych�nie�od�no�to�wa�no�żad�ne�go�zgo�nu�spo�wo�do�wa�ne�go�przez�tę�cho�ro�bę.
In�na�opo�wieść�do�ty�czy�ura�to�wa�nej�przez�Flo�ren�ty�nę� li�py� ro�sną�cej�przy ko�-
ście�le.�Po�le�ci�ła�za�rżnąć�sześć�ba�ra�nów,�któ�re�za�ko�pa�no�pod umie�ra�ją�cym�drze�-
wem.�Do dziś�drze�wo� li�czą�ce�oko�ło 200� lat�wi�ta�wcho�dzą�cych�na te�ren�ko�-
ściel�ny.� Jan� Ne�po�mu�cen� do�sko�na�le� jeź�dził� kon�no,� po�ko�ny�wał� prze�szko�dy,
upra�wiał�wol�ty�żer�kę.�W ta�jem�ni�cy�przed żo�ną�wy�je�chał�z Bło�ci�sze�wa�w nie�-
zna�nym� kie�run�ku� i za�an�ga�żo�wał� się� do ber�liń�skie�go� cyr�ku� ja�ko� wol�ty�żer.
Po dłuż�szym�cza�sie�po�wró�cił�do do�mu,�przy�wo�żąc�ze�so�bą�oswo�jo�ną�pan�te�rę.
By�ła�ona�przy�czy�ną�kon�flik�tów�mię�dzy�mał�żon�ka�mi� i w tej� sy�tu�acji� zo�sta�ła
od�da�na�do ogro�du�zoo�lo�gicz�ne�go.
Za cza�sów�Ja�na�Ne�po�mu�ce�na�i Flo�ren�ty�ny�po�bu�do�wa�ne�zo�sta�ły�no�wo�cze�sne

jak�na owe�cza�sy�za�bu�do�wa�nia�go�spo�dar�cze,�staj�nie,�obo�ry�i chlew�nie.�W Ga�ju
uru�cho�mio�no�no�wą�go�rzel�nię�wraz�z płat�kar�nią.�Ich�syn�Ste�fan�nie�zdra�dzał�zbyt
wiel�kie�go� za�in�te�re�so�wa�nia� go�spo�dar�ką� rol�ną.� Za�mie�rzał� stu�dio�wać� me�dy�cy�nę
w Ber�li�nie.�Tym�cza�sem�wy�bu�chło�po�wsta�nie�stycz�nio�we,�w któ�rym�Ste�fan�wziął
udział.�Po je�go�upad�ku�prze�do�stał�się�za gra�ni�cę.�W Ham�bur�gu�po�znał�pew�ne�go
Ir�land�czy�ka,�ka�pi�ta�na�stat�ku,�któ�re�mu�za�pro�po�no�wał�usłu�gi�me�dycz�ne.�Skoń�czy�-
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ło�się�na tym,�że�przez�lat�kil�ka�na�ście
pły�wał�na tym�stat�ku,�z po�wo�dze�niem
spra�wu�jąc� funk�cję� le�ka�rza� okrę�to�we�-
go.�Oże�nił� się� z Ir�land�ką,�Mar�ga�re�tą
Mur�phy,� z któ�rą� miał� dwo�je� dzie�ci:
Da�nie�la� – mo�je�go� oj�ca� – i młod�szą
cór�kę�Flo�rę.�Mał�żeń�stwo�trwa�ło�krót�-
ko,� po�nie�waż�Mar�ga�re�ta� zmar�ła� pięć
lat� po ślu�bie.� Na prze�ło�mie� wie�ków
Ste�fan�prze�niósł�się�do Fran�cji.�Zwią�-
zał�się�z Es�tel�lą�D’Epo�uvil�le�i w pod�-
pa�ry�skim�Vil�le�d’Avray�ku�pił�dla�niej
oka�za�łą� re�zy�den�cję� po�zo�sta�ją�cą
do dzi�siaj�w rę�kach�jej�ro�dzi�ny.�Na ży�-
cze�nie�bab�ki�Flo�ren�ty�ny� jej�wnucz�ka
Flo�ra�zo�sta�ła� spro�wa�dzo�na�do Bło�ci�-
sze�wa,� gdzie�miesz�ka�ła� do cza�su� za�-
mę�ścia� z Oska�rem� Meysz�to�wi�czem.
Jej� cór�ka�Ma�ria� (Ma�ryt�ka)�by�ła� żo�ną
Ksa�we�re�go� Pru�szyń�skie�go,� zna�ne�go
li�te�ra�ta�(m.�in.�Dro�ga�wio�dła�przez�Na�-
rwik),� pu�bli�cy�sty,� a tak�że� dy�plo�ma�ty.� Syn,� Jan� Meysz�to�wicz,� pra�co�wał
przed woj�ną�w dy�plo�ma�cji;�po woj�nie�opu�bli�ko�wał�sze�reg�ksią�żek,�je�go�au�tor�stwa
by�ła�m.in.�Sa�ga�Bry�ga�dy�Pod�ha�lań�skiej.
Mój�Oj�ciec�ukoń�czył� an�giel�ską� szko�łę�mor�ską� i uzy�skał� sto�pień�ka�pi�ta�na

ma�ry�nar�ki�han�dlo�wej.�Pły�wał�na stat�kach�an�giel�skich�i nie�miec�kich.�Ja�ko�dwu�-
dzie�sto�pa�ro�let�ni� mło�dzie�niec� zdą�żył� opły�nąć� pra�wie� ca�ły� świat.� W cza�sie
sztor�mu�na Oce�anie�In�dyj�skim�stra�cił� środ�ko�wy�pa�lec�pra�wej� rę�ki.�Fakt� ten
bar�dzo�so�bie�póź�niej�chwa�lił,�po�nie�waż�jak�twier�dził,�nikt�nie�po�ku�si�się�o za�-
bra�nie�rę�ka�wi�czek,�w któ�rych�bra�ko�wa�ło�jed�ne�go�pal�ca.
Do Pol�ski�spro�wa�dzi�ła�go�sę�dzi�wa�już�bab�ka�Flo�ren�ty�na�w pierw�szej�de�ka�-

dzie�ubie�głe�go�wie�ku.�Ka�za�ła�mu�go�spo�da�rzyć�w ro�dzin�nych�ma�jąt�kach�w Bło�-
ci�sze�wie,� Ga�ju� i za�ku�pio�nej� w mię�dzy�cza�sie� Po�lwi�cy� w po�wie�cie� średz�kim.
Osiadł�więc�na ro�li,�z któ�rą�po�cząt�ko�wo�nie�bar�dzo�wie�dział�co�ro�bić.�Po pol�-
sku�mó�wił�bar�dzo�sła�bo,�z pi�sa�niem�by�ło�jesz�cze�go�rzej.�Zda�rzy�ło�się�kie�dyś,
że�do jed�ne�go�z pra�cow�ni�ków�po�wie�dział:�„Je�stesz�oszust”.�Chwi�lę�po�tem�zo�-
rien�to�wał�się,�że�nie�to�miał�na my�śli,�zaj�rzał�do słow�ni�ka�i na�stęp�nie�prze�pro�-
sił� one�go,�mó�wiąc:� „Bar�dzo� czę� prze�pra�szam,� chcza�łem�po�wie�dziecz,� że� je�-
stesz�oszoł”.�W chwi�lach�gdy�mu�się�coś�nie�po�do�ba�ło,�moż�na�by�ło�usły�szeć,
jak�mru�czał�pod no�sem:�„Sza�krew,�ko�le�ra!”.
Prze�kaz�ro�dzin�ny�mó�wi,�że�po przy�by�ciu�do Bło�ci�sze�wa�za�mknął�się�w pa�-

ła�co�wej�bi�blio�te�ce�i z nie�chę�cią�się�gnął�po książ�kę.�Wcią�gnę�ło�go.�Z po�mo�cą
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słow�ni�ka�roz�czy�tał�się�w Jo�se�phie�Con�ra�dzie�i Sien�kie�wi�czu.�Nie�wia�do�mo,�jak
dłu�go�to�czy�ta�nie� trwa�ło�– mo�że� ty�dzień,�mo�że�mie�siąc�al�bo� jesz�cze�dłu�żej.
„Lek�tu�ry� te� spo�wo�do�wa�ły,�że�po�czu�łem�się�Po�la�kiem”�– mó�wił.�Uwa�żał,� że
w wal�ce�z za�bor�ca�mi�nie�mo�że�go�za�brak�nąć.�Wi�do�mym�zna�kiem,�po któ�rej
stro�nie�się�opo�wia�dał�po wy�bu�chu I woj�ny�świa�to�wej,�był�za�wie�szo�ny�w je�go
po�ko�ju�por�tret�an�giel�skie�go�kró�la�Je�rze�go V.
Prak�ty�kę�rol�ną�od�był�w ma�jąt�kach�hr.�Krzysz�to�fa�Miel�żyń�skie�go�w Brzo�-

stow�ni,�Mchach�i Wiel�kiej�Łę�ce,�pod okiem�ad�mi�ni�stra�to�ra,�zna�ko�mi�te�go�rol�-
ni�ka�An�to�nie�go�Do�er�fe�ra,�póź�niej�sze�go�wła�ści�cie�la�Brzo�stow�ni.
Przy po�mo�cy�sta�re�go� i bar�dzo�do�świad�czo�ne�go�rząd�cy�za�czął�uno�wo�cze�-

śniać� ro�dzin�ne� ma�jąt�ki.� Spro�wa�dził� dwa� trak�to�ry,� w bu�dyn�kach� go�spo�dar�-
czych� za�bły�sło� świa�tło� elek�trycz�ne,� świe�ce� prze�sta�ły� być� uży�tecz�ne,� lam�py
naf�to�we�prze�ro�bio�no�na elek�trycz�ne,�li�nia�te�le�fo�nicz�na�po�łą�czy�ła�Bło�ci�sze�wo
ze�świa�tem.�W obo�rach�funk�cjo�no�wa�ły�elek�trycz�ne�do�jar�ki,�w spi�chle�rzu�dzia�-
ła�ły�wy�cią�gi,�wial�nie� i in�ne�urzą�dze�nia�o na�pę�dzie�elek�trycz�nym.�W obo�rach
sta�ło�po�nad 200�krów,�w staj�niach 20�for�na�lek�oraz 10�ko�ni�cu�go�wych�i wierz�-
cho�wych.�W wo�zow�ni�dog’car�ty�i ta�ran�ta�sy,�brycz�ki�co�dzien�ne�go�użyt�ku�i od�-
święt�ne�po�wo�zy� – kocz� i dwie�ka�re�ty� z czer�wo�nym� i nie�bie�skim�wy�bi�ciem.
W ga�ra�żu�od�kry�ty�fiat�i du�ży�Mer�ce�des�Benz�prze�ro�bio�ny�w la�tach�trzy�dzie�-
stych�na bo�jo�wy�wóz�stra�żac�ki.�Nie�zdo�łał� jed�nak�skło�nić�bab�ki�Flo�ren�ty�ny
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do wy�ra�że�nia�zgo�dy�na prze�pro�wa�dze�nie�przez�Bło�ci�sze�wo�li�nii�ko�le�jo�wej�ze
Śre�mu�do Ko�ścia�na.�Mó�wi�ła,�że�nie�ży�czy�so�bie,�aże�by�gwizd�pa�ro�wo�zu�i stu�-
kot�kół�po�cią�gu�za�kłó�ca�ły�jej�spo�kój.
Po�wsta�nie�wiel�ko�pol�skie�na ob�sza�rze�po�wia�tu�śrem�skie�go�i nie�tyl�ko,�dzia�łal�-

ność�w Na�czel�nej�Ra�dzie�Lu�do�wej�w Po�zna�niu�i udział�w po�wsta�niach�ślą�skich
po�chło�nę�ły�go�cał�ko�wi�cie.�W la�tach 1919-22�peł�nił�urząd�kon�su�la�ge�ne�ral�ne�go
w Opo�lu.�Nie�ty�po�wym�dy�plo�ma�tą�był�ten�mój�oj�ciec.�Jak�już�wspo�mnia�no,�nie
mó�wił�bie�gle�po pol�sku,�ra�por�ty�do rzą�du�pi�sał�po fran�cu�sku.�W owych�cza�sach
no�sił�przy so�bie�dwa�ka�ste�ty,�któ�rych�uży�wał�w obro�nie�wła�snej,�gdy�na�pa�da�ły
na nie�go�bo�jów�ki�nie�miec�kie.�Z tych�opre�sji�wy�cho�dził�na ogół�zwy�cię�sko,�kosz�-
to�wa�ło�to�jed�nak�trzy�krot�ne�zła�ma�nie�no�sa.�Po la�tach�zna�la�złem�te�ka�ste�ty�w jed�-
nej�z oj�cow�skich�szu�flad.
Kie�dy�prze�ka�zał�Woj�cie�cho�wi�Kor�fan�te�mu�taj�ną�in�for�ma�cję�o pla�no�wa�nym�przez

Ko�mi�sję�Ple�bi�scy�to�wą�nie�ko�rzyst�nym�dla�Pol�ski�po�dzia�le�Gór�ne�go�Ślą�ska,�na�stą�pi�-
ło�ogło�sze�nie�straj�ku�ge�ne�ral�ne�go�i roz�po�czę�cie�trze�cie�go�po�wsta�nia�ślą�skie�go.
Go�spo�dar�stwem�zaj�mo�wa�ła�się�Mat�ka,�Ju�lia�z Po�ni�kiew�skich�z Bry�le�wa.�Jej

bra�ta�nek� Jó�zef� Po�ni�kiew�ski,� po�rucz�nik�ma�ry�nar�ki� wo�jen�nej,� był� ad�iunk�tem
ge�ne�ra�ła�Wła�dy�sła�wa�Si�kor�skie�go�i zgi�nął�z nim�w ka�ta�stro�fie�gi�bral�tar�skiej.�Je�-
go�brat�Sta�ni�sław�zo�stał�po�wie�szo�ny�przez�Niem�ców�w obo�zie�kon�cen�tra�cyj�-
nym�Mit�tel�bau�Do�ra�w mar�cu 1944�ro�ku.
W na�stęp�stwie� tra�gicz�ne�go�wy�-

pad�ku� Mat�ka� zmar�ła� w grud�-
niu 1923� ro�ku.� Oj�ciec� po�zo�stał
z ośmior�giem� dzie�ci.� Do po�li�ty�ki
już�nie�po�wró�cił.�Obo�wiąz�ki�wo�bec
licz�nej�ro�dzi�ny�spra�wi�ły,�że�po�zo�stał
w Bło�ci�sze�wie,�ima�jąc�się�naj�róż�niej�-
szych� za�jęć,� w tym� nie�chęt�nie,� acz
sku�tecz�nie�zaj�mo�wał�się�ma�jąt�ka�mi.
Dbał�o na�sze�zdro�wie� i wy�cho�wa�-
nie.� Do szkół� cho�dzi�li�śmy� w Po�-
zna�niu,�w związ�ku�z tym�wy�na�ję�te
zo�sta�ło� miesz�ka�nie� przy Wa�łach
Zyg�mun�ta 2�(obec�nie�ul.�Ko�ściusz�-
ki 72).�Mo�je�ro�dzeń�stwo�to�pięć�si-
óstr�i dwóch�bra�ci.�Naj�star�sza�sio�-
stra� Ma�ria� by�ła� do�cen�tem,
dok�to�rem� me�dy�cy�ny.� Wy�szła
za Le�cha�Bu�eth�ne�ra�Za�wadz�kie�go,
póź�niej�sze�go� dy�rek�to�ra� Związ�ku
Giełd�Zbo�żo�wych.�Zgi�nął�w Char�-
ko�wie�w ma�ju 1940�ro�ku.
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Dzieci Julii i Daniela Kęszyckich, od góry: Stefan,

Elżbieta, Janina, Józka, Wojciech, Maria

oraz guwernantki. Fot. ze zb rodzinnych, ok. 1929 r.



He�le�na�ukoń�czy�ła�po�lo�ni�sty�kę�na Uni�wer�sy�te�cie�Po�znań�skim.�By�ła�re�dak�-
to�rem�na�czel�nym�wy�daw�nic�twa�„Ar�ka�dy”�i tłu�macz�ką�z ję�zy�ka�fran�cu�skie�go
i wło�skie�go.�Jej�mę�żem�był�Sta�ni�sław�He�ba�now�ski�– Stu�lek,�zna�ny�te�atro�log
i re�ży�ser.
Elż�bie�ta�ukoń�czy�ła�Szko�łę�Go�spo�dar�czą�SS.�Ur�szu�la�nek�w Pnie�wach,�wy�-

szła�za mąż�za Ka�ro�la�Jo�achi�ma�Kę�szyc�kie�go�z li�nii�kar�czew�skiej.
Ja�ni�na�ukoń�czy�ła�Wy�dział�Hi�sto�rii�na Uni�wer�sy�te�cie�Po�znań�skim.�Uzy�ska�ła

sto�pień�dok�to�ra.�Prze�tłu�ma�czy�ła�z fran�cu�skie�go�wspo�mnie�nia�Oj�ca,�obec�nie�pu�-
bli�ko�wa�ne.�Wy�szła�za Zie�mo�wi�ta�Szu�ma�na�ze�Źre�ni�cy�ko�ło�Śro�dy�Wlkp.,�ar�ty�stę
ma�la�rza,�twór�cę�or�ga�ni�zo�wa�ne�go�co�dwa�la�ta�w Szcze�ci�nie�Fe�sti�wa�lu�Pol�skie�go
Ma�lar�stwa�Współ�cze�sne�go,�na któ�rym�wrę�cza�na�jest�na�gro�da�je�go�imie�nia.
Jó�ze�fa�by�ła�ma�tu�rzyst�ką�gim�na�zjum�Sa�cre�Co�eur�w Pol�skiej�Wsi�ko�ło�Gnie�-

zna.�Zgi�nę�ła�roz�strze�la�na�przez�Niem�ców�w obo�zie�Ra�vensbrück.
Mój�naj�star�szy�brat�An�to�ni,�rol�nik,�pod�cho�rą�ży 29.�Puł�ku�Pie�cho�ty�w Ostro�-

wie�Wlkp.,�zgi�nął�w kam�pa�nii�wrze�śnio�wej�w nie�zna�nych�oko�licz�no�ściach.
Ste�fan,�z wo�li�Oj�ca�dzie�dzic�Bło�ci�sze�wa,�był� stu�den�tem�Szko�ły�Rol�ni�czej

w Cie�szy�nie.�Zgi�nął�w obo�zie�kon�cen�tra�cyj�nym�w Mau�thau�sen�w 1940�ro�ku.
Ja,�Woj�ciech,�je�stem�je�dy�nym�ży�ją�cym�dziec�kiem�Oj�ca.�Ukoń�czy�łem�Aka�de�-

mię�Han�dlo�wą�w Po�zna�niu.�Krót�ko�pra�co�wa�łem�w Za�kła�dzie�Ubez�pie�czeń�Spo�-
łecz�nych,�a na�stęp�nie,�aż�do eme�ry�tu�ry,�w Na�ro�do�wym�Ban�ku�Pol�skim�na sta�no�-
wi�sku� peł�no�moc�ni�ka� ban�ku� ds.� prze�my�słu� me�blar�skie�go.� Ak�tu�al�nie� pre�ze�su�ję
Pol�skie�mu�To�wa�rzy�stwu�Zie�miań�skie�mu�w Od�dzia�le�Wiel�ko�pol�skim.
Kie�dy�w ro�ku 1931�po�waż�nie�za�cho�ro�wa�łem�i od�wie�zio�no�mnie�do szpi�ta�la

przy uli�cy�Łą�ko�wej,�Oj�ciec�do�wie�dział�się,�że�stan�mój�jest�bez�na�dziej�ny.�Na po�-
cie�sze�nie�usły�szał,�że�prze�cież�jesz�cze�mu�po�zo�sta�nie�sied�mio�ro�dzie�ci.�Wy�wo�łał
awan�tu�rę,�któ�ra�do�pro�wa�dzi�ła�do zo�pe�ro�wa�nia�mnie�na…�„śle�pą�kisz�kę”.�W ten
spo�sób,�dzię�ki�je�go�za�po�bie�gli�wo�ści,�ucho�wa�łem�się�po dzień�dzi�siej�szy.
Szcze�gól�na�przy�jaźń�łą�czy�ła�Oj�ca�z księż�mi.�Do gro�na�te�go�na�le�że�li:�pro�-

boszcz�z Brod�ni�cy�ko�ło�Śre�mu�ks.�Ki�liń�ski,�któ�ry�udzie�lił�mu�w cza�sie�cięż�kiej
cho�ro�by� sa�kra�men�tu� cho�rych,� ks.� Teo�fil� Fie�we�ger� z Rą�bi�nia,� za�mor�do�wa�ny
w KL�Da�chau,�i miej�sco�wy�pro�boszcz�ks.�Jó�zef�Li�bow�ski.
Do Bło�ci�sze�wa�zjeż�dża�li�licz�ni�go�ście�– Woj�ciech�Kor�fan�ty�(mój�chrzest�ny

oj�ciec),� gen.� Ser�giusz� Za�chor�ski,� póź�niej�szy� ko�men�dant� Ar�mii� Kra�jo�wej
gen.�Ste�fan�Ro�wec�ki,�współ�pra�cow�ni�cy�z cza�sów�dzia�ła�nia�kon�su�la�tu�ge�ne�ral�-
ne�go�w Opo�lu�pa�no�wie�Pie�chu�lek�i Brzu�ska,�dr�Hlond�z Ka�to�wic�– brat�pry�-
ma�sa�Au�gu�sta�Hlon�da,�ko�men�dant�gar�ni�zo�nu�śrem�skie�go�płk�Po�pel�ka,�sta�ro�-
sta� śrem�ski� Kry�kie�wicz,� dr� Se�we�ryn� Ma�tu�szew�ski� (roz�strze�la�ny� na ryn�ku
w Śre�mie�w paź�dzier�ni�ku 1939�ro�ku),�bi�skup�Wa�len�ty�Dy�mek,�Ste�fan�Po�ni�-
kiew�ski�z Drob�ni�na�i wie�le�in�nych�zna�ko�mi�to�ści.
Co�ro�ku�urzą�dza�ne�by�ły�po�lo�wa�nia�na za�ją�ce,�w któ�rych�bra�ło�udział�po�-

nad 20�my�śli�wych�– są�sia�dów�z oko�licz�nych�ma�jąt�ków�i in�nych�za�pro�szo�nych
go�ści.�Wśród�upo�lo�wa�nej�zwie�rzy�ny�– zwy�kle�oko�ło 200�za�ję�cy�– znaj�do�wa�ło
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Kęszyccy z gośćmi, od lewej: Józka, Wojciech i Janina, pierwszy z prawej – Stefan Grot-Rowecki.

Fot. ze zb. rodzinnych.

Wizyta bpa Walentego Dymka w parafii błociszewskiej, od lewej: sołtys Musielak,

ks. pralat Taczak, niezidentyfikowany duchowny, bp Dymek, D. Kęszycki, ks. Troska

z Błociszewa, ks. Kiliński z Brodnicy i ks. Fifejer z Rąbina. Fot. ze zb. rodzinnych.



się� rów�nież� kil�ka� li�sów,� a cza�sem� na�wet� dzik.� Na za�koń�cze�nie� po�lo�wa�nia,
przy zna�ko�mi�tym�bi�go�sie�i kie�lisz�ku�wód�ki,�Oj�ciec�ogła�szał,�kto�zo�stał�kró�lem
po�lo�wa�nia,� i de�ko�ro�wał�go�spe�cjal�nie�przy�go�to�wa�nym�na tę�oko�licz�ność�od�-
zna�cze�niem.�Ten�bi�gos�Oj�ciec�przy�go�to�wy�wał�oso�bi�ście,�we�dle�prze�pi�su�bab�-
ki�Chła�pow�skiej,�w ilo�ści�za�pew�nia�ją�cej�do�stat�nie�po�ży�wie�nie�my�śli�wym�i kil�-
ku�dzie�się�cio�oso�bo�wej�na�gon�ce.
Po�pie�rał�i włą�czał�się�w dzia�łal�ność�kó�łek�rol�ni�czych.�Urzą�dzał�dla�rol�ni�ków

w pa�ła�cu�bło�ci�szew�skim�spo�tka�nia�przy su�to�za�sta�wio�nych�sto�łach.
W ro�ku 1933�Oj�ciec�za�warł�po�wtór�nie�zwią�zek�mał�żeń�ski,�owo�cem�któ�re�-

go�by�ła�cór�ka�Ju�lia,�na�zwa�na�przez�nie�go�piesz�czo�tli�wie�„Mi�ki�Mo�use”.
Im�po�no�wał�mi�bar�dzo,�gdy�ubra�ny�w po�wstań�czy�mun�dur�po�brzę�ki�wał�przy�-

pię�ty�mi�or�de�ra�mi�z Po�lo�nią�Re�sti�tu�tą�i fran�cu�ską�Le�gią�Ho�no�ro�wą.�Chęt�nie�od�-
wie�dzał�dzia�ła�ją�ce�w Śre�mie�Ko�ło�Po�wstań�ców�Wo�ja�ków.�Spo�tka�nia�z by�ły�mi�to�-
wa�rzy�sza�mi� bro�ni� spra�wia�ły� mu� nie�wąt�pli�wie� du�żą� przy�jem�ność.� Słyn�ne� by�ło
je�go�za�wo�ła�nie:�„Jesz�cze�je�den�wóz�psze�ni�cy!”,�gdy�sta�wiał�im�na�stęp�ną�ko�lej�kę.�
W la�tach� dwu�dzie�stych� po�świę�cił� wie�le� cza�su� na spi�sy�wa�nie� wspo�mnień

z lat 1918–22.�Wspo�mnie�nia� te,�pi�sa�ne�po fran�cu�sku,�mia�ły�obej�mo�wać� trzy
czę�ści�– śrem�ską,�po�znań�ską�i ślą�ską.�W ro�ku 1932�uka�za�ła�się�na�kła�dem�au�to�-
ra� część�pierw�sza�w nie�naj�lep�szym�tłu�ma�cze�niu.�Obec�nie�uka�zu�je� się� część
dru�ga,� oca�la�ła� wy�łącz�nie� w for�mie� ma�szy�no�pi�su� tłu�ma�cze�nia� do�ko�na�ne�go
przez� cór�kę� Ja�ni�nę,� dla� wpro�wa�dze�nia� po�prze�dzo�na� wy�bo�rem� frag�men�tów
z czę�ści�pierw�szej.�Przy�pusz�czal�ny�rę�ko�pis�czę�ści�trze�ciej�oso�bi�ście�ukry�łem
w jed�nym� z szy�bów� wen�ty�la�cyj�nych� bło�ci�szew�skie�go� pa�ła�cu� w li�sto�pa�-
dzie 1939�ro�ku,�w przeded�niu�wy�rzu�ce�nia�nas�przez�Niem�ców.�Ak�tu�al�ny�użyt�-
kow�nik�pa�ła�cu,�Sa�na�to�rium�Reu�ma�to�lo�gicz�ne,�nie�wy�ka�zał�naj�mniej�szych�chę�-
ci�umoż�li�wie�nia�mi�od�szu�ka�nia�tych�rę�ko�pi�sów.�Szko�da,�bo�wiem�wspo�mnie�nia
te�mo�gą�za�wie�rać�opi�sy�nie�zna�nych�do�tąd�fak�tów�hi�sto�rycz�nych.
Chlu�bą�Oj�ca� był� stwo�rzo�ny� przez� nie�go� od�dział� „Kra�ku�sów”.�Mło�dzież

wiej�ska� od�by�wa�ła� w ra�mach� te�go� od�dzia�łu� ćwi�cze�nia� spraw�no�ści� fi�zycz�nej,
szko�le�nia�żoł�nier�skie,�w tym�musz�trę,�wła�da�nie�bro�nią�pal�ną�i bia�łą�oraz�jaz�dę
kon�ną.�Do dys�po�zy�cji� „Kra�ku�sów”� zo�sta�ły� od�da�ne� ob�szer�ne� po�miesz�cze�nia
w bu�du�ją�cym� się� skrzy�dle� pa�ła�cu,� nie�źle� – jak� na owe� cza�sy� – wy�po�sa�żo�ne
w ra�dio,�bi�blio�te�kę,�ak�tu�al�ną�pra�sę,�wy�świe�tlacz�prze�zro�czy,�gry�to�wa�rzy�skie,
sza�chy� itp.�Zbu�do�wa�no� strzel�ni�cę� do�sto�so�wa�ną� do ostre�go� strze�la�nia,� gdzie
urzą�dza�no�za�wo�dy�w strze�la�niu�do rzut�ków.
Znaj�du�ją�cy�się�obok�hi�po�drom�słu�żył�za�rów�no�do ćwi�czeń�w sko�kach�przez

prze�szko�dy,�jak�i do wła�da�nia�bia�łą�bro�nią.�Oj�ciec�od�czu�wał�wiel�ką�sa�tys�fak�cję,
gdy�do�brze�pre�zen�tu�ją�cy�się�od�dział�„Kra�ku�sów”�z Bło�ci�sze�wa�i Ga�ju�brał�udział
w de�fi�la�dach�z oka�zji�świąt�na�ro�do�wych�w nie�któ�rych�mia�stach�Wiel�ko�pol�ski.
Był�wy�spor�to�wa�nym�męż�czy�zną,�do�sko�na�le�pły�wał,�na je�zio�rze�w są�sied�-

nim�Ga�ju�urzą�dził�spe�cjal�ne�ką�pie�li�sko.�Co�ro�ku�or�ga�ni�zo�wał�bie�gi�dłu�go�dy�-
stan�so�we,� któ�rym� prze�wo�dził� bar�dzo� za�przy�jaź�nio�ny� z nim� mistrz� Pol�ski
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w tej�dys�cy�pli�nie�Bro�ni�sław�Szwarc,�bę�dą�cy�rów�nież�tre�ne�rem�dru�ży�ny�pił�kar�-
skiej,�dla�któ�rej�urzą�dzo�no�na skra�ju�wsi�ob�szer�ne�bo�isko�spor�to�we.�Za dzia�-
łal�ność�kon�spi�ra�cyj�ną�na te�re�nie�Po�zna�nia�Bro�nek�Szwarc�zo�stał�za�mor�do�wa�-
ny�przez�Niem�ców�we�wro�cław�skim�wię�zie�niu.� Jed�na�ze� szkół�po�znań�skich
przyjęła�jego�imię.
Oj�ciec�lu�bił�te�atr.�Po�ku�sił�się�na�wet�o wy�re�ży�se�ro�wa�nie�ba�le�tu�Czte�ry�po�ry

ro�ku�we�dług�An�to�nie�go�Vi�val�die�go�i sztuk�te�atral�nych:�Gru�be�Ry�by,�Sub�lo�ka�-
tor�ka,�Świet�ny�po�mysł.�Pre�mie�ry�od�by�wa�ły�się�w bło�ci�szew�skim�pa�ła�cu,�a spek�-
ta�kle,�po�ka�zy�wa�ne�rów�nież�w Śre�mie,�zy�ski�wa�ły�po�chleb�ne�re�cen�zje.�Pa�sję�te�-
atral�ną�mój�star�szy�syn�Mar�cin�odzie�dzi�czył�chy�ba�po swo�im�dziad�ku�i od lat
przy�naj�mniej�dwu�dzie�stu� jest� ak�to�rem� i współ�twór�cą�wie�lu� spek�ta�kli�wy�sta�-
wia�nych�przez�Te�atr�Ósme�go�Dnia.�Młod�szy�syn�Woj�ciech,�ab�sol�went�Po�li�-
tech�ni�ki�Po�znań�skiej,�jest�przed�się�bior�cą.
Oj�ciec�pa�sjo�no�wał�się�rów�nież�maj�ster�ko�wa�niem.�Ca�ły�mi�no�ca�mi�za�ję�ty�był

kon�stru�owa�niem� mo�de�li� stat�ków,� na któ�rych� pły�wał� przed przy�by�ciem
do kra�ju.�Mo�de�le�te�wy�ko�ny�wa�ne�z wiel�ką�pre�cy�zją�by�ły,�jak�są�dzę,�wier�ny�mi
ko�pia�mi�ory�gi�na�łów.�W ro�ku 1934�miej�sco�we�spo�łe�czeń�stwo�w do�wód�sym�pa�-
tii,�ja�ką�da�rzy�ło�– jak�mó�wio�no�– kon�su�la�de�mo�kra�tę,�ogło�si�ło�go�ho�no�ro�wym
soł�ty�sem�wsi.�Przy bra�mie�wjaz�do�wej�do dwo�ru�wi�sia�ła� ta�blicz�ka�z na�pi�sem
„sie�dzi�ba�ho�no�ro�we�go�soł�ty�sa”.
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Po spektaklu Sublokatorka w błociszewskim pałacu; od lewej: 2. Helena Kęszycka,

3. Bronisław Szwarc, 4. Maria Kęszycka, 5. Daniel Kęszycki, 6. Antoni Kęszycki;

z prawej: 1. nauczyciel z Błociszewa, pan Kaczor, 2. Janina Kęszycka

(późniejsza tłumaczka wspomnień ojca). Fot. ze zb. rodzinnych.
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Wspomnienie o Danielu Kęszyckim napisane przez Wojciecha Korfantego,

opublikowane 6 II 1936 r. na łamach „Polonii”.



Mia�łem 14�lat,�kie�dy�w ro�ku 1936�zmarł�w szpi�ta�lu�SS.�Elż�bie�ta�nek�w Po�-
zna�niu�na wy�sięk�rop�ny�w płu�cach.�Nie�dys�po�no�wa�no�wte�dy�an�ty�bio�ty�ka�mi,
któ�re�by�mo�gły�ura�to�wać�mu�ży�cie.�Miał 52�la�ta.
Nie�do�cze�kał�wy�bu�chu�dru�giej�woj�ny�we�wrze�śniu 1939�ro�ku.�Zo�stał�mu

oszczę�dzo�ny�los�wie�lu�przy�ja�ciół�stra�co�nych�przez�nie�miec�ki�plu�ton�eg�ze�ku�-
cyj�ny�na śrem�skim�ryn�ku 21�paź�dzier�ni�ka.�Los�oszczę�dził�mu�rów�nież�wia�do�-
mo�ści�o śmier�ci�troj�ga�dzie�ci,�An�to�nie�go,�Ste�fa�na�i Jó�ze�fy.
Pa�mięć� o Da�nie�lu� Kę�szyc�kim� utrwa�lo�na� zo�sta�ła� w skrom�nym� na�pi�sie

umiesz�czo�nym�na ro�dzin�nym�gro�bow�cu�przy bło�ci�szew�skim�ko�ście�le.�Herb
Kę�szyc�kich� – Na�łęcz,� zdo�bią�cy� nie�gdyś� fron�ton� pa�ła�cu,� sku�to� i za�stą�pio�no
bar�dzo�zwy�czaj�nym�oknem.�Ta�kie�to�już�nie�wdzięcz�ne�cza�sy…
Pra�gnę� wy�ra�zić� wdzięcz�ność� i ser�decz�nie� po�dzię�ko�wać� oso�bom,� któ�re

w swo�ich� pu�bli�ka�cjach� upa�mięt�ni�ły� po�stać� Da�nie�la� Kę�szyc�kie�go:� prof.� An�-
drze�jo�wi�Kwi�lec�kie�mu,�Sła�wo�mi�ro�wi�Le�it�ge�be�ro�wi,�Ja�nu�szo�wi�We�so�łow�skie�-
mu� z Pusz�czy�ko�wa� oraz� re�dak�to�rom� An�drze�jo�wi� Olszow�skie�mu� z Opo�la,
Bar�ba�rze�Szma�tloch�z Ka�to�wic�i Elż�bie�cie�Jan�kow�skiej�z Bło�ci�sze�wa.
Spe�cjal�ne�po�dzię�ko�wa�nie� skła�dam�Wy�daw�nic�twu�Miej�skie�mu�w Po�zna�niu

za pod�ję�cie�tru�du�opu�bli�ko�wa�nia�ni�niej�szych�wspo�mnień.

Rodzinny grobowiec Kęszyckich na cmentarzu w Błociszewie,

po prawej stronie tablica upamiętniająca Daniela. Fot. ze zb. rodzinnych.



Walki zbrojne



Są�dzę,�że�w sierp�niu 1918�r.�bar�dzo�nie�wie�lu�Po�zna�nia�ków�zda�wa�ło�so�bie�spra�-
wę�z te�go,�że�zbli�ża�się�chwi�la,�gdy�bę�dzie�trze�ba�dzia�łać,�je�że�li�ich�pra�gnie�-
nia�uwol�nie�nia�się�spod�jarz�ma�nie�miec�kie�go�ma�ją�się�urze�czy�wist�nić.

Ci,�któ�rzy�nie�by�li�zmu�sze�ni�do pój�ścia�na front,�za�cho�wy�wa�li�się�bier�nie,�opie�-
ra�jąc�się�prze�pi�som�nie�miec�kim�ile�i gdzie�się�tyl�ko�da�ło,�cie�sząc�się,�gdy�ko�mu�ni�-
ka�ty�„bo�szów” 1 by�ły�mniej�opty�mi�stycz�ne�niż�zwy�kle,�i ży�cząc�im�jak�naj�go�rzej.
Nie�moż�na�im�te�go�za�cho�wa�nia�brać�za złe.�Pod�czas�ca�łej�woj�ny�pol�scy�wo�-

dzo�wie�po�li�tycz�ni�nie�mie�li�żad�nej�stycz�no�ści�ze�swy�mi�wy�bor�ca�mi,�dzien�ni�ki
wy�da�wa�ne�w pań�stwach�sprzy�mie�rzo�nych�i neu�tral�nych�by�ły�w więk�szo�ści�za�-
ka�za�ne�przez�do�wódz�two�woj�sko�we�Po�zna�nia�i nie�otrzy�my�wa�no�żad�nych�li�-
stów�z za�gra�ni�cy.�Orien�to�wa�no�się�więc�w praw�dzi�wej�sy�tu�acji�tyl�ko�na pod�-
sta�wie� do�my�słów� i wia�do�mo�ści� naj�czę�ściej� fał�szy�wych,� po�da�wa�nych� so�bie
wza�jem�nie�w ta�jem�ni�cy�i z pal�cem�na ustach.
Po�la�cy�przy�cza�je�ni�na ty�łach�mo�gli� jed�nak�oka�zy�wać� tro�chę�mniej�do�brej

wo�li�w wy�peł�nia�niu�roz�ka�zów�nie�miec�kich.�Gdy�by�na przy�kład�rol�ni�cy�prze�-
pro�wa�dzi�li�sa�bo�taż�żniw,�co�by�ło�rze�czą�ła�twą,�by�li�by�śmy�wkrót�ce�oglą�da�li�ko�-
niec�woj�ny.�Nie�ste�ty,�nikt�ani�o tym�nie�my�ślał,�ani�się�nie�ośmie�lił�za�pro�po�-
no�wać�cze�goś�po�dob�ne�go.
Na�wet� pol�scy� po�sło�wie� Par�la�men�tu�Nie�miec�kie�go� i Sej�mu� Pru�skie�go� nie

by�li�zbyt�do�brze�po�in�for�mo�wa�ni.�Sły�sza�łem,�jak�nie�któ�rzy�z nich�oświad�cza�li
każ�de�mu,�kto�chciał�słu�chać,�że�Niem�cy�są�na dro�dze�do zwy�cię�stwa�i że�je�dy�-
nym�ży�cze�niem�Po�la�ków�win�no�być�po�zo�sta�nie�w ła�skach�kra�jów�cen�tral�nych.
Więk�szość�szlach�ty�sta�wia�ła�na ko�nia�„bo�szów”,�a na�wet�od�no�si�ło�się�wra�że�-
nie,�że�część�wy�so�kie�go�kle�ru�by�ła�wo�bec�nich�życz�li�wie�uspo�so�bio�na.
Usług� od�da�nych� przez� Po�znań�czy�ków� sprzy�mie�rzo�nym� nie� moż�na

przy naj�lep�szej�chę�ci�za�li�czyć�do bar�dzo�waż�nych.�Kil�ka�prze�my�co�nych�wia�-
do�mo�ści,�kil�ka�ma�łych�zdrad,�kil�ku�żoł�nie�rzy�pod�da�ją�cych�się�bez�wal�ki,�kil�ku
ochot�ni�ków�do ar�mii�Hal�le�ra2 (da�le�ko�mniej,�niż�się�są�dzi),�oto�pra�wie�wszyst�-
ko,�co�Wiel�ko�pol�ska�uczy�ni�ła,�by�po�móc�pań�stwom�sprzy�mie�rzo�nym�w wy�-
gra�niu�woj�ny.
Jest� więc� tro�chę� nie�zro�zu�mia�łe,� skąd� się� wzię�ła� ta� pięk�na� uf�ność,� któ�ra

z chwi�lą� zwy�cię�że�nia�Niem�ców�ka�za�ła�wie�rzyć� dziel�nym�Po�znań�czy�kom,� że
wy�star�czy�tyl�ko�po�pro�sić,�a wszyst�kie�ich�pra�gnie�nia�zo�sta�ną�speł�nio�ne.�Przy�-
ję�cie 14�punk�tów�Wil�so�na3 przez�Niem�cy�uspo�ko�iło�do resz�ty�pra�wie�wszyst�-
kich�co�do przy�szłe�go�lo�su�i nie�łu�dząc�się�co�do do�brej�wo�li�Niem�ców,�wy�-
obra�ża�no� so�bie,� że� bieg� wy�pad�ków� uło�ży� się� mniej� wię�cej� na�stę�pu�ją�co:� raz
zwy�cię�że�ni�Niem�cy�bę�dą�zmu�sze�ni�do wy�co�fa�nia�swych�wojsk�ze�wszyst�kich
za�anek�to�wa�nych�kra�jów:�Szle�zwi�gu,�Al�za�cji,�Lo�ta�ryn�gii� i Wiel�ko�pol�ski,�a po�-
tem,�je�śli�by�ła�by�ta�ka�po�trze�ba,�na�stą�pił�by�ple�bi�scyt.�Nikt�nie�był�przy�go�to�wa�-
ny�na to,� co� się� sta�ło,� to�też� z wiel�kim�zdzi�wie�niem�przy�ję�to�wia�do�mość,� że
ewa�ku�acja�wojsk�nie�miec�kich�z Wiel�ko�pol�ski�i Po�mo�rza�nie�jest�wca�le�jed�nym
z wa�run�ków�za�wie�sze�nia�bro�ni.
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Zna�la�zło�się�jed�nak�pa�rę�osób,�któ�re�nie�mo�gąc�spo�koj�nie�usie�dzieć�na miej�-
scu,�ko�niecz�nie�pra�gnę�ły�dzia�łać.

***
Or�ga�ni�za�cja�Ko�mi�te�tu�Pol�skie�go�w Śre�mie.�Opa�no�wa�nie�Ra�dy�Ro�bot�ni�czo�-

-Żoł�nier�skiej�po�wia�tu�śrem�skie�go.
***

[…]�Mi�mo�osią�gnię�tych�ko�rzy�ści�po�ło�że�nie�na�sze�by�ło�nie�pew�ne.�W pierw�-
szych�dniach�Niem�cy�po�zwo�li�li�nam�dzia�łać.�Przy�gnę�bie�ni�klę�ską,�oba�wia�li�się
z po�cząt�ku�przed�się�wziąć�co�kol�wiek�prze�ciw�ko�nam,�ale�po�wo�li�na�bie�ra�li�od�-
wa�gi.�Po�chód�le�gio�nów�Pił�sud�skie�go�do Wiel�ko�pol�ski�nie�do�cho�dził�do skut�-
ku.�Wia�do�mo�ści�z War�sza�wy�by�ły�po�waż�ne�i po�zwa�la�ły�prze�wi�dy�wać,�że�wy�-
buch�nie� woj�na� do�mo�wa.� Po�znań�czy�cy� nie� roz�po�rzą�dza�li� żad�ną� or�ga�ni�za�cją
woj�sko�wą,�a gar�ni�zo�ny�po�znań�skie,�po�mor�skie�i ślą�skie�ob�sa�dzo�ne�by�ły�znacz�-
ny�mi�si�ła�mi�nie�miec�ki�mi.�Za�ło�gi�te�wy�star�czy�ły�by�zu�peł�nie,�nie�tyl�ko�by�sta�-
wić�opór�wszel�kim�usi�ło�wa�niom�pol�skim,�ale�tak�że�aby�przejść�do ofen�sy�wy,
któ�ra�ogniem�i mie�czem�znisz�czy�ła�by�ca�łą�nie�miec�ką�dziel�ni�cę�Pol�ski.
Tak�dłu�go,�jak�gar�ni�zon�i bar�dzo�licz�ni�cy�wil�ni�funk�cjo�na�riu�sze�nie�miec�cy

chcie�li�słu�chać�roz�ka�zów�z Ber�li�na,�mo�gli�śmy�dzię�ki�więk�szo�ści�gło�sów�[w Ra�-
dzie� Ro�bot�ni�czo�-Żoł�nier�skiej]� utrzy�mać� prze�wa�gę� i wszyst�ko� szło� do�brze.
Jed�na�ko�woż�z chwi�lą�gdy�ze�chcie�li�by�skie�ro�wać�prze�ciw�ko�nam�si�łę�zbroj�ną,
ja�ką�roz�po�rzą�dza�li,�po�ło�że�nie�na�sze�sta�ło�by�się�wię�cej�niż�wąt�pli�we.
Więk�szość�pol�ska�nie�po�sia�da�ła,�nie�ste�ty,�żad�nej�si�ły�zbroj�nej� i z po�wo�du

bra�ku�bro�ni�nie�by�ła�w sta�nie�jej�stwo�rzyć.�Żoł�nie�rze�wra�ca�ją�cy�z fron�tu�by�li
roz�bra�ja�ni�przez�Ra�dę�Ro�bot�ni�czo�-Żoł�nier�ską,�któ�ra�osa�czy�ła,�że�tak�po�wiem,
Wiel�ko�pol�skę.�Je�dy�ną�bro�nią,�ja�ką�mie�li�śmy�do dys�po�zy�cji,�by�ły�strzel�by�i ka�-
ra�bi�ny�my�śliw�skie�oraz�ka�ra�bi�ny�Brac�twa�Kur�ko�we�go4.�Ilość�po�sia�da�nej�przez
nas�amu�ni�cji�by�ła�tak�zni�ko�ma,�że�nie�war�to�o niej�na�wet�mó�wić.
Trze�ba�więc�by�ło�ko�niecz�nie�stwo�rzyć�ja�kąś�si�łę,�któ�ra�by�ła�by�pre�tek�stem

do otrzy�ma�nia�bro�ni�i amu�ni�cji�ze�skła�dów�woj�sko�wych.�Na wnio�sek�dra�Ma�-
tu�szew�skie�go5 Ra�da�Żoł�nier�ska� gło�so�wa�ła� za utwo�rze�niem�po�li�cji� lub� ra�czej
mi�li�cji�obo�pól�nej�i mnie�po�wie�rzo�no�utwo�rze�nie�jej� i do�wódz�two.�Ma�jąc�już
go�to�wy�plan�mo�głem�w cią�gu�kil�ku�dni�zor�ga�ni�zo�wać�od�dział�mi�li�cji�skła�da�ją�-
cy�się�z trzy�stu�lu�dzi�– dla�ca�łe�go�po�wia�tu,�po�dzie�lo�ne�go�na sześć�ob�wo�dów
miej�skich�i pięć�wiej�skich.�Na cze�le�każ�de�go�ob�wo�du�stał�do�wód�ca�i za�stęp�ca
do�wód�cy.�Wszy�scy�by�li�Po�la�ka�mi,� ludź�mi�pew�ny�mi� i zna�ny�mi�ze�swe�go�pa�-
trio�ty�zmu,�mo�głem�im�za�tem�w zu�peł�no�ści�za�ufać.
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Ka�dry�tej�mi�li�cji�mia�ły�skład�na�stę�pu�ją�cy:
sztab

Da�niel�Kę�szyc�ki,�na�czel�ny�do�wód�ca
Sta�ni�sław�Ma�li�now�ski,�do�wód�ca�szta�bu,�a póź�niej�głów�ny�do�wód�ca

J.�Łow�żyń�ski,�ad�iu�tant
[Jan]�Bu�dzyń�ski�i Kaw�ka,�se�kre�ta�rze

Śrem�mia�sto
E.�He�in6,�do�wód�ca�aż�do 10 XII 1918�mniej�wię�cej

Ol�szew�ski,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Śrem�wieś
Mar�cin�Ma�tu�szew�ski,�do�wód�ca
Jan�Golcz,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Bnin�mia�sto
Fr.�Śló�sar�czyk,�do�wód�ca

A.�Bart�ko�wiak,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Kór�nik�mia�sto
Wa�cław�Urba�now�ski,�do�wód�ca
Drecz�kow�ski,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Kór�nik�wieś
Cy�bul�ski7,�do�wód�ca

Gi�da�szew�ski,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Książ�mia�sto
Ba�na�szyń�ski,�do�wód�ca

Kie�blew�ski,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Książ�wieś
Kon�stan�ty�Bniń�ski8,�do�wód�ca
Bar�ci�kow�ski,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Do�lsk�mia�sto
Ko�wal�ski,�do�wód�ca

Ney�man,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Do�lsk�wieś
Wik�tor�Unru�g9,�do�wód�ca

Jan�ko�wiak,�za�stęp�ca�do�wód�cy
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Mo�si�na�mia�sto
Ja�nic�ki,�do�wód�ca

Kor�de�lew�ski,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Mo�si�na�wieś
Zdzi�sław�Chła�pow�ski�10,�do�wód�ca
J.�Bart�ko�wiak,�za�stęp�ca�do�wód�cy

Za dłu�go�by�by�ło�opi�sy�wać�ca�łą�or�ga�ni�za�cję�mi�li�cji,�lub�jak�ją�póź�niej�na�zwa�-
no�„Stra�ży�Lu�do�wej” 11.

***
Dzia�łal�ność�Rad�Ro�bot�ni�czo�-Żoł�nier�skich�w po�wie�cie�śrem�skim.�Or�ga�ni�za�cja

od�dzia�łu�Stra�ży�Lu�do�wej.
***

[…]�Niem�cy�za�czę�li�oma�wiać 14�punk�tów�Wil�so�na�w spo�sób�zu�peł�nie�in�ny,
niż�ro�zu�mie�li�je�Po�la�cy,�lecz�rów�no�cze�śnie�wie�dzie�li,�że�ci�do�bro�wol�nie�nie�wy�-
rzek�ną�się�uzy�ska�nych�już�ko�rzy�ści.�Chy�trzy�Szwa�bi�mie�li�na�dzie�ję,�że�przyj�mą
wa�run�ki�Wil�so�na�w teo�rii,�lecz�zi�gno�ru�ją�je�w prak�ty�ce.�Spo�dzie�wa�jąc�się�od�zy�-
skać�wkrót�ce�grunt�pod no�ga�mi,�za�bra�li�się�do re�or�ga�ni�zo�wa�nia�swo�ich�gar�ni�-
zo�nów.�Nad�szedł�roz�kaz�two�rze�nia�od�dzia�łów�Stra�ży�i Bez�pie�czeń�stwa�(Wacht
und�Si�cher�he�it�skom�pa�nien),�ni�by�to�dla�ochro�ny�bu�dyn�ków�rzą�do�wych�i ko�-
szar,�ale�rze�czy�wi�ście�w ce�lu�do�star�cze�nia�rzą�do�wi�nie�miec�kie�mu�kar�nych�od�-
dzia�łów,�któ�re�by�ły�by�zdol�ne�sta�wić�czo�ło�wszel�kim�ewen�tu�al�no�ściom.
Od�dzia�ły�Stra�ży�i Bez�pie�czeń�stwa�skła�dać�się�mia�ły�z ochot�ni�ków,�któ�rym

przy�zna�no�pra�wo�wy�bo�ru�swych�ofi�ce�rów�i pod�ofi�ce�rów.�Na szczę�ście�w Ber�-
li�nie�za�po�mnia�no,�czy�też�mo�że�nie�wie�dzia�no,�że�wszy�scy�żoł�nie�rze�nie�miec�-
cy�w tu�tej�szych�gar�ni�zo�nach�pra�gnę�li�po�wró�cić�jak�naj�prę�dzej�do do�mo�wych
pie�le�szy,�i że�si�łą�rze�czy�więk�szo�ścią�ochot�ni�ków�bę�dą�Po�la�cy.�Tak�wła�śnie�się
sta�ło�w Śre�mie�i Ja�ro�ci�nie,�gdzie�od�dzia�ły�skła�da�ły�się�z pra�wie�sa�mych�Po�la�-
ków�i wy�bra�ły�pol�skich�ofi�ce�rów�i pod�ofi�ce�rów.�Je�dy�nie�roz�ka�zy�wy�da�wa�no
po nie�miec�ku.�Od�dział�śrem�ski�na po�rucz�ni�ka�wy�brał�Mu�ślew�skie�go�12.�[…]
Straż�Bez�pie�czeń�stwa�w Śre�mie�mia�ła�tę�ujem�ną�stro�nę,�że�skła�da�ła�się�prze�-

waż�nie� ze� sta�rych� żoł�nie�rzy,�ma�ją�cych� za so�bą� trzy� al�bo� czte�ry� la�ta�woj�ny,
któ�ra�zdą�ży�ła�już�im�sta�nąć�ko�ścią�w gar�dle,�lub�też�z lu�dzi�za�cią�ga�ją�cych�się
po pro�stu�dla�te�go,�aby�mieć�z cze�go�żyć�bez�wiel�kie�go�tru�du.�By�li�oni�zdat�ni
do opa�no�wa�nia�sła�bo�bro�nią�ce�go�się�gar�ni�zo�nu,� lecz� jak�się�póź�niej�oka�za�ło,
nie�wie�le�by�li�war�ci,�gdy�cho�dzi�ło�o po�waż�ną�bi�twę.
Już 10�li�sto�pa�da�utwo�rzył�się�w Po�zna�niu�Ko�mi�tet�Pol�ski�13,�któ�re�go�za�ło�-

ży�cie�le�twier�dzi�li,�że�re�pre�zen�tu�je�ca�łą�Pol�skę.�Pa�no�wie�ci�nie�uwa�ża�li�za rzecz
po�trzeb�ną� wej�ścia� w po�ro�zu�mie�nie� z pro�win�cją� i w dal�szym� cią�gu� zmra�ża�li
wszyst�kie�po�czy�na�nia�ma�ją�ce�na ce�lu�na�wią�za�nie�z ni�mi�kon�tak�tu.�Przy�pusz�-
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czam,�że�oba�wia�li�się�ry�wa�li�za�cji�z in�te�li�gen�cją�ma�łych�miast�i wsi,�któ�rej�więk�-
sza�część�nie�by�ła�głup�sza�od nich�– wręcz�prze�ciw�nie.�Obu�rze�nie�na pro�win�-
cji�by�ło�z te�go�po�wo�du�wiel�kie�i Ko�mi�tet�zo�stał�wresz�cie�zmu�szo�ny�do zwo�-
ła�nia�Sej�mu�Dziel�ni�co�we�go�na 4�grud�nia 191814.
Każ�dy�po�wiat�miał�wy�słać�przed�sta�wi�cie�li�sto�sow�nie�do licz�by�lud�no�ści�pol�-

skiej.�Śrem�wy�słał�dwu�na�stu:�Ma�tu�szew�skie�go,�ks.�Be�iser�ta�15,�Szczep�kow�skie�-
go�16,�Skrzy�dlew�skie�go,�Wi�śniew�skie�go�i in�ny�ch17,�któ�rych�na�zwisk�nie�pa�mię�-
tam.� Wy�bór� tych� przed�sta�wi�cie�li� dał� po�wód� do za�żar�tej� dys�ku�sji,� bę�dą�cej
ja�skra�wym�do�wo�dem,�że�nie�któ�re�oso�by�już�wte�dy�przed�kła�da�ły�oso�bi�ste�am�-
bi�cje�nad do�bro�Oj�czy�zny.
Sejm�Dziel�ni�co�wy�stał�się�wspa�nia�łą�ma�ni�fe�sta�cją�pol�sko�ści,�lecz�je�go�efek�-

ty�nie�wie�le�by�ły�war�te.�Ko�mi�tet�zło�żo�ny�z oko�ło�pięć�dzie�się�ciu�osób�zo�stał
wy�bra�ny�przez�akla�ma�cję� (!)� i przy�jął�pom�pa�tycz�ną�na�zwę:� „Na�czel�na�Ra�da
Lu�do�wa”18.�Śrem�był�re�pre�zen�to�wa�ny�przez�Ku�jaw�skie�go�19.
Wy�bo�ry� te�oka�za�ły� się,�nie�ste�ty,� tyl�ko�ko�me�dią,� a wszyst�ko�by�ło� już�na�-

przód�uło�żo�ne�przez�wiel�kich�wta�jem�ni�czo�nych.�NRL�wy�bra�ła�sze�ściu�ko�mi�-
sa�rzy:�Wła�dy�sła�wa�Sey�dę�20,�Ste�fa�na�Ła�szew�skie�go�21,�Woj�cie�cha�Kor�fan�te�go�22,
Jó�ze�fa�Ry�me�ra�23,�ks.�Sta�ni�sła�wa�Adam�skie�go�24 i Ada�ma�Po�szwiń�skie�go�25.
Po�le�co�no�im�otwo�rzyć�biu�ro�i po�zwo�lo�no�na po�bie�ra�nie�po�dat�ków,�rów�na�-

ją�cych� się� po�dat�kom� do�cho�do�wym� pła�co�nym� przez� Po�la�ków� rzą�do�wi� nie�-
miec�kie�mu.
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Se�kre�ta�rza�mi� zo�sta�li� Ka�rol� Rze�pec�ki�26 i Cze�sław� Me�is�sne�r27.� Pre�ze�sem
NRL�był�Bo�le�sław�Kry�sie�wi�cz28,�wi�ce�pre�ze�sa�mi�ks.�W.�Wolsz�le�gie�r29 i ks.�Pa�-
weł�Po�śpie�ch30.
Ko�mi�sa�rze�otrzy�ma�li� peł�no�moc�nic�two�w spra�wie�po�ro�zu�mie�nia� się� i per�-

trak�to�wa�nia�z rzą�dem�nie�miec�kim.�Po�tem�NRL�zo�sta�ła�roz�wią�za�na�31.
W ten�spo�sób�Na�ro�do�wa�De�mo�kra�cja�w Po�zna�niu�uchwy�ci�ła�bar�dzo�zręcz�-

nie�wła�dzę�w swo�je�rę�ce� i zdo�ła�ła�ob�sa�dzić�wszyst�kie�waż�niej�sze�sta�no�wi�ska
swo�imi�ludź�mi.
Sejm�Dziel�ni�co�wy�i NRL�nie�zmie�ni�ły�na ra�zie�sy�tu�acji.�Spra�wy�pol�skie�nie

po�su�wa�ły�się�na�przód�i zda�wa�ło�mi�się�na�wet,�że�Niem�cy�za�czy�na�ją�od�zy�ski�-
wać�utra�co�ne�pla�ców�ki.�Rząd�w Ber�li�nie�chciał�ko�niecz�nie�po�słać�nam�no�we
od�dzia�ły,�ni�by� to� ce�lem� roz�bro�je�nia,� lecz�w rze�czy�wi�sto�ści�w tym�ce�lu,� aby
w ra�zie�po�trze�by�si�łą�na�rzu�cić�Po�la�kom�to,�cze�go�nie�chcie�li�przy�jąć�do�bro�wol�-
nie.� NRL� bro�ni�ła� się,� jak� mo�gła,� gro�żąc� wstrzy�ma�niem� do�wo�zu� żyw�no�ści
do więk�szych�miast�za�chod�nich,�lecz�ca�ła�or�ga�ni�za�cja�by�ła�tak�sła�ba,�a łącz�ność
mię�dzy�Ra�da�mi� Po�wia�to�wy�mi� a Na�czel�ną�Ra�dą� Lu�do�wą� tak�ma�ła,� że� ła�two
przy�szło�by�Niem�com� skon�cen�tro�wać�od�dzia�ły�wojsk�we�wsiach� i mia�stecz�-
kach�gar�ni�zo�no�wych,�gdzie�Po�la�cy�ni�gdy�by�nie�po�dej�rze�wa�li� ich�obec�no�ści,
i po�ma�sze�ro�wać�na�stęp�nie�na Po�znań.
Krót�ko�mó�wiąc,�gro�zi�ło�nam�to�sa�mo�nie�bez�pie�czeń�stwo,�co�w ro�ku 1848,

kie�dy�to�Po�znań�czy�kom�po�wo�dzi�ło�się�z po�cząt�ku�do�syć�do�brze�i kie�dy�zdo�-
by�li�na�wet�pa�rę�ustępstw,�któ�re�zo�sta�ły�im�jed�nak�ode�bra�ne�prze�mo�cą,�sko�ro
tyl�ko�Niem�cy�od�zy�ska�li�zim�ną�krew.�NRL�po�peł�ni�ła�też�wiel�ki�błąd,�ukry�wa�-
jąc�przed lud�no�ścią�wy�pad�ki�war�szaw�skie;�w Śre�mie�do�wie�dzia�no�się�je�dy�nie
dro�gą�nie�spraw�dzo�nych�po�gło�sek,�że�ar�mia�oku�pa�cyj�na�Kró�le�stwa�pod�da�ła�się
lu�dziom�Pił�sud�skie�go.�Co� praw�da�NRL� nie� roz�po�rzą�dza�ła� jesz�cze� żad�ny�mi
środ�ka�mi�ko�mu�ni�ka�cyj�ny�mi,� ale�z ła�two�ścią�moż�na�by�ło�ka�zać�wy�dru�ko�wać
kil�ka�ty�się�cy�ko�mu�ni�ka�tów�i roz�da�wać�je�na pro�win�cji�przez�Spół�dziel�nie�Rol�-
ni�ków�i Ban�ki�Lu�do�we,�któ�rych�przed�sta�wi�cie�le�jeź�dzi�li�czę�sto�do Po�zna�nia.
Niem�cy�by�li�o wszyst�kim�do�sko�na�le�po�in�for�mo�wa�ni�i ni�cze�go�tak�się�nie�oba�-
wia�li,�jak�in�wa�zji�le�gio�ni�stów.
Je�stem�ab�so�lut�nie�prze�ko�na�ny,�że�gdy�by�ci,�któ�rych�Wiel�ko�pol�ska�uwa�ża�ła

za swych�przy�wód�ców,�in�for�mo�wa�li�nas�o wszyst�kim�tak,�jak�by�li�po�win�ni,�gar�-
ni�zo�ny�nie�miec�kie�zo�sta�ły�by�roz�bro�jo�ne�z koń�cem�li�sto�pa�da.�Wte�dy�by�li�by�śmy
pa�na�mi�ca�łej�Wiel�ko�pol�ski�i czę�ści�Po�mo�rza�i mo�gli�by�śmy�uzy�skać�pew�ną�łącz�-
ność�z Gór�nym�Ślą�skiem,�któ�ry�tyl�ko�na to�cze�kał,�aby�chwy�cić�za broń.
NRL�wo�la�ła�mil�czeć�i wte�dy�na�wet,�gdy�Niem�cy�wo�ła�li�o po�moc,�alar�mu�jąc

Ber�lin� fał�szy�wy�mi� wia�do�mo�ścia�mi� o po�su�wa�niu� się� Le�gio�nów� na Po�znań.
Stwier�dzam,�że�oprócz�rzad�kich�wy�pad�ków�lo�kal�nych,�ża�den�z żoł�nie�rzy�Pił�-
sud�skie�go�nie�prze�kro�czył�gra�ni�cy�Wiel�ko�pol�ski.
Rząd�nie�miec�ki,�są�dząc,�że�nie�na�de�szła� jesz�cze�chwi�la�rzu�ce�nia�od�dzia�łów

wprost�na Po�znań,�po�sta�no�wił�po�słać�wier�ne�puł�ki�do róż�nych�miej�sco�wo�ści,
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gdzie�obec�ność�ich�nie�by�ła�by�po�dej�rza�na,�oraz�ob�sa�dzić�gra�ni�cę�mię�dzy�Wiel�-
ko�pol�ską�i Kon�gre�sów�ką�no�wą�ar�mią�zło�żo�ną�z od�dzia�łów�ze�bra�nych�z po�łu�-
dnio�wych�Nie�miec,�Me�klem�bur�gii�i wszyst�kich�naj�bar�dziej�na�cjo�na�li�stycz�nych
i mo�nar�chi�stycz�nych�czę�ści�Rze�szy.�Ar�mia�ta�otrzy�ma�ła�na�zwę�Grenz�schut�z32.
Do�brze�płat�ni,�uzbro�je�ni�i przez�wście�kłą�pro�pa�gan�dę�prze�po�je�ni�nie�na�wi�-

ścią�do wszyst�kie�go,�co�pol�skie,�mie�li�do dys�po�zy�cji�wię�cej�ar�mat�niż�na�si�lu�-
dzie�ła�dow�nic.�Gdy�by�przy�by�li�na czas,�z pew�no�ścią�uto�pi�li�by�ruch�pol�ski�we
krwi.�Z tych�oko�lic,�gdzie�mo�gli�się�umoc�nić,�nie�zdo�ła�no�by�ich�wy�przeć,�chy�-
ba�że�z wiel�ki�mi�stra�ta�mi�po na�szej�stro�nie.�Tym�to�kor�pu�som�za�wdzię�cza�ją
Niem�cy�utrzy�ma�nie�czę�ści�Po�mo�rza,�Wiel�ko�pol�ski�i Ślą�ska.
Sta�ro�stwo�w Śre�mie�otrzy�ma�ło�z Ber�li�na�roz�kaz�przy�go�to�wa�nia�kwa�ter�dla

trzech� kom�pa�nii� pie�cho�ty� i ka�ra�bi�nów� ma�szy�no�wych,� któ�re� mia�ły� przyjść
do Łę�gu,�No�cho�wa�i Wój�to�stwa�w ce�lu�zde�mo�bi�li�zo�wa�nia.�By�łem�bar�dzo�za�-
nie�po�ko�jo�ny�tą�wia�do�mo�ścią�i po�dzie�li�łem�się�my�mi�oba�wa�mi�z drem�Ma�tu�-
szew�skim,� zwra�ca�jąc�mu� uwa�gę,� że� przez� to� roz�miesz�cze�nie�woj�ska�mia�sto
Śrem�zo�sta�nie�obez�wład�nio�ne�wte�dy�na�wet,�gdy�by,�jak�moż�na�by�ło�przy�pusz�-
czać,�więk�szość�gar�ni�zo�nu�by�ła�pol�ska.�Ku�me�mu�wiel�kie�mu�zdzi�wie�niu�nie
uda�ło�mi�się�go�prze�ko�nać.�Sta�no�wi�sko�dyk�ta�to�ra�za�czy�na�ło�mu�się�po�do�bać
i są�dził,�że�żad�ne�woj�sko�nie�ośmie�li�ło�by�się�za�kwe�stio�no�wać�je�go�wła�dzy�pre�-
ze�sa�Ra�dy�Ro�bot�ni�czo�-Żoł�nier�skiej�w Śre�mie.
Nie�roz�pra�wia�no�za�tem�wię�cej�i za�czę�to�przy�go�to�wy�wać�kwa�te�ry.�Oka�za�ło

się�póź�niej,�że�mo�je�oba�wy�by�ły�słusz�ne,� i że�mie�li�śmy�wię�cej�szczę�ścia,�niż
na to�za�słu�gi�wa�li�śmy,�gdyż�przy�by�cie�od�dzia�łów�opóź�ni�ło�się,�a po�wsta�nie�za�-
mknę�ło�im�gra�ni�cę.
Są�dzę,� że�Ma�tu�szew�ski�przede�wszyst�kim�mógł�mó�wić�o szczę�ściu,� gdyż

Szwa�bi�na pew�no�po�wie�si�li�by�go�po swo�im�przy�by�ciu.
Niem�cy�sta�wa�li�się�co�raz�bar�dziej�na�tar�czy�wi�ze�swo�im�wo�ła�niem�o po�moc,

a fał�szy�we�wia�do�mo�ści�co�raz�bar�dziej�nie�po�ko�ją�ce.
Szcze�gól�nie� „Po�se�ner� Ta�ges�blatt”� bił� wszyst�kie� re�kor�dy� w kłam�stwach

i kacz�kach�dzien�ni�kar�skich.�Tak�na przy�kład�w do�dat�ku�nad�zwy�czaj�nym�oznaj�-
miał�o po�su�wa�niu�się�wojsk�Pił�sud�skie�go�na Po�znań.�Po�wstał�z te�go�po�wo�du
wiel�ki�po�płoch.�Niem�cy�za�czę�li�ucie�kać�z Po�zna�nia� i pro�sić�o opie�kę�swo�ich
zna�jo�mych�Po�la�ków�na wsi.�Dwóch�człon�ków�NRL�wsia�dło�do sa�mo�lo�tu,�aby
spo�tkać�się�z Pił�sud�skim�i pro�sić�go�o wstrzy�ma�nie�po�cho�du.�Ob�le�cie�li�ca�łą�gra�-
ni�cę� po�mię�dzy� by�łą� Kon�gre�sów�ką� a Po�znań�skiem� i nie� spo�tkaw�szy� ni�ko�go,
wró�ci�li� jak�nie�pysz�ni�do Po�zna�nia.�Ost�mar�ke�nve�re�in33 sta�rał�się�rów�nież�sze�-
rzyć�ta�kie�in�for�ma�cje,�by�le�by�tyl�ko�uzy�skać�po�moc�z Ber�li�na.�Twier�dzo�no�tak�-
że,�że�ar�mia�Hal�le�ra�jest�w dro�dze�do Pol�ski,�nie�któ�rzy�utrzy�my�wa�li�na�wet,�że
wy�lą�do�wa�ła�już�w Za�to�ce�Gdań�skiej.�Roz�sie�wa�nie�fał�szy�wych�wia�do�mo�ści�sta�-
ło�się�dla�nie�któ�rych�lu�dzi�za�wo�dem�da�ją�cym�im�utrzy�ma�nie.
Ani� Hal�ler,� ani� Pił�sud�ski� nie� przy�by�li,� ale� za to� Pa�de�rew�ski� wy�lą�do�wał

w Gdań�sku�na tor�pe�dow�cu�an�giel�skim�i stam�tąd�miał�się�udać�do War�sza�wy,
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za�trzy�mu�jąc� się� prze�jaz�dem
w Po�zna�niu.�W cza�sie�po�dró�ży
Niem�cy� dwa� ra�zy� usi�ło�wa�li
zmu�sić� go� do po�wro�tu� lub
do zmia�ny�kie�run�ku,�ale�to�wa�-
rzy�szą�cy�mu�puł�kow�nik�Wa�de,
po�rucz�nik�ko�man�dor�Raw�lings
i ofi�cer�ar�mii Hal�le�ra�Iwa�now�-
ski�34 od�mó�wi�li� wszel�kiej� dys�-
ku�sji�i nie�prze�rwa�li�wy�pra�wy.
Na dwor�cu� w Po�zna�niu

Niem�cy�pró�bo�wa�li� ro�bić� trud�-
no�ści,�ale�róż�ne�pol�skie�or�ga�ni�-
za�cje,� jak� PO�W35 czy� Straż
Bez�pie�czeń�stwa,� oraz� ty�sięcz�-
ne�tłu�my�czu�wa�ły.�Pod eskor�tą
pra�wie� ca�łej� lud�no�ści� pol�skiej
Po�zna�nia� udał� się� Pa�de�rew�ski
do Ba�za�ru36,� gdzie� przy�go�to�-
wa�no�mu�po�ko�je.
Wcho�dzi�ła� wresz�cie� Wiel�-

ko�pol�ska� w łącz�ność� ze� świa�-
tem� ze�wnętrz�nym.� W Śre�mie
wie�dzie�li�śmy�wpraw�dzie,�że�Pa�-
de�rew�skie�go�ocze�ki�wa�no�w Po�-

zna�niu,�ale�na tym�koń�czy�ła�się�na�sza�wie�dza;�cel�je�go�po�dró�ży�był�nam�nie�-
zna�ny,�mie�li�śmy� jed�nak�na�dzie�ję,�że�przy�by�wa�z ja�kimś�pla�nem�okre�ślo�nym
przez�Ententę.�Wie�dząc� z do�świad�cze�nia,� że�NRL�nie� za�wia�do�mi� nas� o ni�-
czym,� po�sta�no�wi�li�śmy� z drem�Ma�tu�szew�skim� po�je�chać� do Po�zna�nia� i tam
na miej�scu�za�się�ga�jąc� ję�zy�ka,�ze�brać�wszel�kie�moż�li�we�wia�do�mo�ści.�W dzień
po przy�jeź�dzie�Pa�de�rew�skie�go, 27�grud�nia,�wy�bra�li�śmy�się�po�wo�zem�do Po�-
zna�nia.�W Kór�ni�ku�pró�bo�wa�no�unie�moż�li�wić�nam�prze�jazd,�ale�my�ślę,�że�by�-
ło� to� bar�dziej� dla� do�ku�cze�nia� śrem�skiej� Ra�dzie� Żoł�nier�skiej� niż� z za�sa�dy.
Po dość�ostrej�wy�mia�nie� słów,� któ�ra� na�stą�pi�ła�mię�dzy�drem�Ma�tu�szew�skim
a do�wód�cą�po�ste�run�ku,�mo�gli�śmy�ru�szyć�w dal�szą�dro�gę.
Przy�byw�szy�do Po�zna�nia�ko�ło�go�dzi�ny�dru�giej�po po�łu�dniu,�uda�li�śmy�się

do pa�na� re�dak�to�ra� Kę�dzier�skie�go�37,� człon�ka� Ra�dy� Ro�bot�ni�czo�-Żoł�nier�skiej
w Śre�mie.�Zdał�on�nam�spra�wę�z wy�pad�ków�dnia�po�przed�nie�go,�ale�nie�po�tra�-
fił�nic�po�wie�dzieć�o ce�lu�po�dró�ży�Pa�de�rew�skie�go.
Po za�zna�jo�mie�niu�się�z pro�gra�mem�dnia�po�szli�śmy�do Ho�te�lu�Fran�cu�skie�-

go�38,� gdzie� za�re�zer�wo�wa�li�śmy� już� wcze�śniej� po�ko�je.� Pra�gnę�li�śmy� przede
wszyst�kim�wziąć�udział�w przy�ję�ciu�i ban�kie�cie�– jed�no�i dru�gie�mia�ło�się�od�-
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być�wie�czo�rem� – po�nie�waż�mie�li�śmy� na�dzie�ję,� że� prze�mó�wie�nia� da�dzą� nam
po�gląd�na sy�tu�ację�eu�ro�pej�ską.
Nie�da�ło�się�jed�nak�nic�zro�bić,�gdyż�wo�kół�mi�sji�an�giel�skiej�utwo�rzy�ła�się

już�kli�ka�ma�ją�ca�za�miar�nie�do�pusz�czać�ni�ko�go.�Naj�za�baw�niej�sze�by�ło,�że�spo�-
ty�ka�ło�się�tam�na�gle�oso�by,�któ�re�do ostat�niej�chwi�li�by�ły�wier�ny�mi�so�jusz�ni�-
ka�mi�mo�carstw�cen�tral�nych.�Zmar�twych�wsta�ła�na�wet�Ra�da�Na�ro�do�wa�39.�Po�-
zwo�lo�no� nam� tyl�ko� za�chwy�cać� się� z da�la ofi�ce�ra�mi� bry�tyj�skiej� kró�lew�skiej
ma�ry�nar�ki,� oto�czo�ny�mi� wszyst�ki�mi� pięk�no�ścia�mi� ary�sto�kra�tycz�ny�mi,� ja�kie
Po�znań�miał�do po�ka�za�nia.
Wi�dząc,�że�przy�by�li�śmy�nie�w po�rę,�po�szli�śmy�do dra�Gło�wac�kie�go�40,�dy�-

rek�to�ra�„Ve�sty”�i człon�ka�po�znań�skiej�Ra�dy�Lu�do�wej.�Przy�jął�nas�z otwar�ty�-
mi�rę�ko�ma.�Szu�kał�mnie,�jak�mó�wił,�od wczo�raj,�gdyż�oka�za�ło�się,�że�prócz�Le�-
ona� Żół�tow�skie�go�41,� za�ję�te�go� in�ny�mi� obo�wiąz�ka�mi� – nie� by�ło� w Po�zna�niu
ni�ko�go,�kto�mó�wił�by�po an�giel�sku�dość�do�brze,�by�słu�żyć�za ofi�cjal�ne�go�tłu�-
ma�cza.�Do�sta�łem�więc�za�pro�sze�nie�na ban�kiet�i za�ra�zem�pro�szo�no�mnie,�bym
o go�dzi�nie�ósmej�wie�czo�rem�sta�wił�się�do dys�po�zy�cji�NRL.
Prze�szli�śmy� się� przez� mia�sto� wspa�nia�le� ude�ko�ro�wa�ne� fla�ga�mi� pol�ski�mi

i państw�sprzy�mie�rzo�nych,�po czym�wró�ci�li�śmy�do Ho�te�lu�Fran�cu�skie�go.�By�-
ła�już�czwar�ta�po po�łu�dniu,�a my,�bę�dąc�od ra�na�w po�dró�ży,�nie�mie�li�śmy�do�-
tąd�nic�w ustach.�Apro�wi�za�cja�Po�zna�nia�pod�le�ga�ła�jesz�cze�prze�pi�som�wo�jen�-
nym�i nie�za�wsze�ła�two�by�ło�zna�leźć�coś�do zje�dze�nia,�je�śli�nie�po�sia�da�ło�się
kar�tek�lub�bo�nów.�By�li�śmy�zna�ni�w ho�te�lu,�więc�bez�tru�du�uda�ło�nam�się�za�-
mó�wić�w re�stau�ra�cji�do�bry�bef�sztyk.�Cze�ka�nie�trwa�ło�dłu�go,�lecz�wresz�cie�da�-
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nie�przy�nie�sio�no.�Le�d�wie�sie�dli�śmy�do sto�łu,�padł�strzał,�po nim�na�stą�pi�ło�kil�-
ka�in�nych.�Po chwi�li�kel�ner,�si�ny�ze�stra�chu,�wpadł�do sa�li,�wo�ła�jąc:�„Niem�cy
zdzie�ra�ją� fla�gi� sprzy�mie�rzo�nych� i mor�du�ją� Po�la�ków� na pla�cu� Wil�hel�ma!”.
Rów�no�cze�śnie,� nie�da�le�ko� ho�te�lu,� z pie�kiel�nym� ha�ła�sem� eks�plo�do�wał� gra�nat
czy�też�bom�ba.�Za�pa�dał�już�zmierzch,�ale�by�ło�jesz�cze�wid�no,�i pa�trząc�przez
okno,�spo�strze�gli�śmy�tyl�ko�pa�rę�syl�we�tek�lu�dzi�bie�gną�cych�do bram,�aby�się
tam� schro�nić.� Ze�szli�śmy,� aby� zo�ba�czyć,� co� się� dzie�je.� Prze�cho�dząc� przez
przed�sio�nek�ho�te�lu,�spo�tka�li�śmy�pa�ru�zna�jo�mych,�chro�nią�cych�się�przed ku�la�-
mi.�Je�den�z nich�– dziś�puł�kow�nik�– rzu�cił�mi,�prze�cho�dząc:�„No�cóż,�je�steś
za�do�wo�lo�ny?�Masz�te�raz�krew!”.�Czy�nił�alu�zję�do uwag,� ja�kie�ro�bi�łem�kil�ka
dni�te�mu�w klu�bie.�Skry�ty�ko�wa�łem�wte�dy�dość�ostro�bez�czyn�ność�tak�zwa�-
nych�do�wód�ców�par�tii�pol�skiej,�i gdy�mi�tłu�ma�czy�li,�że�chcie�li�unik�nąć�roz�le�-
wu�krwi,�po�wie�dzia�łem:�„Je�śli�my�śli�cie�od�zy�skać�Pol�skę,�ukła�da�jąc�się�z Niem�-
ca�mi,�my�li�cie�się.�Re�wo�lu�cja�bez�gi�lo�ty�ny�nie�jest�re�wo�lu�cją,�a po�wsta�nie�bez
roz�le�wu�krwi�nie�jest�po�wsta�niem”.�Te�sło�wa�spra�wi�ły,�że�w nie�któ�rych�ko�łach
mia�łem�sła�wę�okrop�ne�go�za�bi�ja�ki.�Wy�szli�śmy�z dok�to�rem�na uli�cę,�na któ�rej
prócz�kil�ku�lu�dzi�ze�Stra�ży�Lu�do�wej�sto�ją�cych�z ka�ra�bi�na�mi�w rę�ku�nie�by�ło
ni�ko�go.�Wkrót�ce�do�łą�czy�ło�do nas�kil�ku�zbroj�nych�skau�tów�i moi�dwaj�stan�-
gre�ci,� któ�rych� przed�tem� jesz�cze� za�opa�trzy�łem� w au�to�ma�tycz�ne� pi�sto�le�ty.
Za ra�dą�dok�to�ra�ulo�ko�wa�li�śmy�się�w ro�gu�ho�te�lu�przy ul.�Pod�gór�nej�(daw�niej
Berg�stras�se).
Lu�dzie� ze� Stra�ży�Lu�do�wej� przy�szli� za�py�tać�o roz�ka�zy.�Wy�da�nie� ich�by�ło

jed�nak�bar�dzo�utrud�nio�ne,�gdyż�sa�mi�o ni�czym�nie�wie�dzie�li�śmy.�Po�ra�dzi�łem
im,�aby�za�cze�ka�li,�gdyż�nie�wi�dząc,�kto�strze�lał�i do ko�go,�uwa�ża�łem�za rzecz
ma�ło�uży�tecz�ną�ry�zy�ko�wać�ku�lę�na próż�no.
To�wa�rzy�sze�na�si�da�li�nam�znać,�że�po�sia�da�ją 5–10�na�boi�na czło�wie�ka.�Dok�-

tor� był� nie�uzbro�jo�ny,� ja�mia�łem� brow�ning� z dwie�ma� peł�ny�mi� ła�dow�ni�ca�mi,
moi�dwaj�stan�gre�ci�to�sa�mo.�Nie�by�ła�to�gro�ma�da�dość�sil�na,�by�móc�ru�szyć
na wiel�kie�pod�bo�je,�ale�za�wsze�by�li�śmy�w sta�nie�wstrzy�mać�choć�na chwi�lę�ja�-
kąś�za�czep�kę.
W cza�sie�na�szej�na�ra�dy�da�ły�się�sły�szeć�mia�ro�we�kro�ki�ma�sze�ru�ją�ce�go�woj�-

ska�z uli�cy�św.�Mar�ci�na.�By�ło�już�ciem�no,�więc�przy�war�li�śmy�do mu�ru,�by�nie
być�wi�dzia�ny�mi.�Od�dział�skrę�cił�w ul.�Wil�hel�mow�ską�i skie�ro�wał�się�ku�Ba�za�-
ro�wi.�Żoł�nie�rze�mie�li�ubra�nia�„Feld�grau”,�a na gło�wie�„Stal�hel�my”,�to�też�nie
mo�gli�śmy�roz�róż�nić,�czy�ma�my�do czy�nie�nia�z Niem�ca�mi,�czy�też�z Po�la�ka�mi.
Był�to�mo�ment�dra�ma�tycz�ny:�dać�strzał�i za�alar�mo�wać�obroń�ców�Ba�za�ru�czy
za�cho�wać�się�spo�koj�nie?�Dok�tor�ob�sta�wał�sta�now�czo�za za�cho�wa�niem�na�boi.
„Nie�je�ste�śmy�dość�sil�ni�– mó�wił�– by�nie�po�zwo�lić�im�przejść,�a je�śli�za�ata�ku�-
ją�Ba�zar,�mo�że�my�w każ�dym�ra�zie�strze�lać�do nich�z ty�łu”.
Do�tar�li�wła�śnie�do po�mni�ka�hr.�Ra�czyń�skie�j42,�gdy�je�den�z na�szych�to�wa�-

rzy�szy�za�wo�łał:�„To�na�si,�to�na�si!”.�Rów�no�cze�śnie�rzu�co�no�po pol�sku�roz�kaz
i z okrzy�ka�mi�„Niech�ży�je�Pol�ska!”�ca�ły�od�dział� ru�nął�na Niem�ców,�któ�rzy
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ukry�ci�w krza�kach�ota�cza�ją�cych�po�mnik�ce�sa�rza�Fry�de�ry�ka�43,�ostrze�li�wa�li�Ba�-
zar.�Wy�par�to�ich�kil�ko�ma�gra�na�ta�mi,�po czym�pol�scy�żoł�nie�rze�za�ję�li�zdo�by�tą
po�zy�cję,� aby� uczest�ni�czyć� w obro�nie� ho�te�lu.�Na�si� to�wa�rzy�sze� po�łą�czy�li� się
z ni�mi.�Nie�za�po�mnę�ni�gdy�en�tu�zja�zmu,�ja�ki�mnie�w tej�chwi�li�ogar�nął.�Na�de�-
szła�wresz�cie�go�dzi�na�ure�gu�lo�wa�nia�na�szych�ra�chun�ków�z Niem�ca�mi.�Chcia�-
łem�się�przy�łą�czyć�do obroń�ców�Ba�za�ru,�ale�Ma�tu�szew�ski�mnie�po�wstrzy�mał:
„Na�sze�miej�sce�jest�w Śre�mie�– po�wie�dział�– chodź�my�po roz�ka�zy�do NRL”.
Biu�ra� NRL� znaj�do�wa�ły� się� w daw�nym� ho�te�lu� Deut�sches� Hau�s44.� Tuż

przed na�szym�przy�by�ciem�pa�no�wie�ci�przyj�mo�wa�li�wi�zy�tę�uzbro�jo�nych�i pi�ja�-
nych�żoł�nie�rzy,�któ�rzy�po�ła�ma�li�kil�ka�krze�seł�i po�wy�bi�ja�li�pa�rę�szyb.�Wszyst�-
ko�by�ło�w jak�naj�więk�szym�nie�po�rząd�ku� i pa�no�wa�ła� śmier�tel�na� trwo�ga.�Pie�-
choc�ki�45 przy�jął�nas,�na próż�no�sta�ra�jąc�się�za�pa�lić�drżą�cy�mi�rę�ko�ma�pa�pie�ro�sa.
„Czy�wie�cie,�że�strze�la�ją?”�– to�by�ła�od�po�wiedź,�któ�rą�nam�dał�na na�sze�za�py�-
ta�nia�o in�struk�cje.�Miał�dość�wszyst�kie�go�i twier�dził,�że�wie�ty�le,�co�i my.�Wi�-
dząc,� że� nic� z nie�go� nie� wy�do�bę�dzie�my,� ze�szli�śmy� z po�wro�tem� na uli�cę.
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Na scho�dach�spo�tka�li�śmy�no�we�go�nad�bur�mi�strza�Drwę�skie�go�46,�któ�ry�zwró�-
cił�się�do nas:�„Czy�wie�cie,�że�strze�la�ją�na pla�cu�Wil�hel�ma?”�(plac�Wol�no�ści).
Ma�tu�szew�ski�od�po�wie�dział�mu:�„Wła�śnie�tam�idzie�my”.�Sły�sząc�sal�wy�ka�ra�bi�-
nów�ma�szy�no�wych�od stro�ny�ul.�Fr.�Ra�taj�cza�ka�(Rit�ter�stras�se),�po�sta�no�wi�li�-
śmy�wró�cić�do Ba�za�ru,�o któ�rym�wie�dzie�li�śmy,�że�jest�za�ję�ty�przez�Po�la�ków,
ma�jąc�na�dzie�ję,�że�znaj�dzie�my�tam�ko�goś,�kto�nie�stra�cił�jesz�cze�gło�wy�i mógł�-
by�nam�wska�zać�po�le�dzia�ła�nia.
Po�wró�ci�li�śmy�przez�Ale�je�Mar�cin�kow�skie�go.�Obro�na�Ba�za�ru�by�ła�już�zor�-

ga�ni�zo�wa�na,�znaj�do�wa�ły�się�tam�ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we�usta�wio�ne�przed ho�te�-
lem� i w oknach.� Na�si� lu�dzie� po�ukry�wa�li� się� na�oko�ło� po�mni�ka� Fry�de�ry�ka.
Niem�cy�usta�wi�li� się,� jak�mi� się� zda�je,�przed i we�wnątrz�Pre�zy�dium�Po�li�cji�47

i stam�tąd�strze�la�li�do Ba�za�ru�z dwóch�ka�ra�bi�nów�ma�szy�no�wych.�Mie�rzy�li�jed�-
nak�za ni�sko,�tak�że�ku�le�nie�do�się�ga�ły�nas�wca�le.
Po�cząt�ko�wo�nie�po�zwo�lo�no�nam�wejść�do ho�te�lu,�lecz�sły�sząc,�że�je�ste�śmy

z NRL,�zde�cy�do�wa�no�się�nas�wpu�ścić.
W przed�sion�ku�za�sta�li�śmy�uśmiech�nię�te�go�Gło�wac�kie�go�w stro�ju�wie�czo�-

ro�wym.�„Jak�to?�– za�wo�łał�– nie�je�ste�ście�jesz�cze�ubra�ni?�Po�spiesz�cie�się�i wra�-
caj�cie�pręd�ko!”.�Po�zo�sta�wia�jąc�Ma�tu�szew�skie�go,�po�bie�głem�do Ho�te�lu�Fran�-
cu�skie�go,� by� się� prze�brać.�Nie� za�ję�ło�mi� to� wie�le� cza�su,� i nie� by�ło� jesz�cze
siód�mej,�gdy�wró�ci�łem.�Strze�la�no�moc�no�i atak�na Ba�zar�wy�da�wał�się�nie�unik�-
nio�ny.�Tym�cza�sem�spod�Ba�za�ru�od�wo�ła�no�wszyst�kich�żoł�nie�rzy,�zo�sta�wia�jąc
do je�go�obro�ny�tyl�ko�pa�ru�skau�tów.

Za�pro�sze�ni� na ban�kiet� nie� spie�-
szy�li�się�z przy�by�ciem.�Zda�je�mi�się,
że� do go�dzi�ny� ósmej� lub� wpół
do dzie�wią�tej�Gło�wac�ki� i ja�by�li�śmy
pra�wie�sa�mi.�Ma�tu�szew�ski,�nie�chcąc
brać� udzia�łu� w ban�kie�cie,� wy�szedł
na mia�sto,� gdzie� spo�tka�ły� go� róż�ne
przy�go�dy.� Zo�stał� za�aresz�to�wa�ny
przez�Niem�ców,�któ�rzy�wy�pu�ści�li�go
do�pie�ro,�gdy�po�ka�zał�le�gi�ty�ma�cję�Ra�-
dy�Ro�bot�ni�czo�-Żoł�nier�skiej.�Za�trzy�-
ma�li� go�Po�la�cy,� któ�rzy� zwol�ni�li� go,
gdy� usły�sze�li,� że� mó�wi� po pol�sku.
Do�stał�się�pod ogień�ka�ra�bi�nów�ma�-
szy�no�wych�i o ma�ło�co�pod nim�nie
padł.� Je�mu�po�zo�sta�wiam�opo�wia�da�-
nie� te�go� wszyst�kie�go,� co� wi�dział
pod�czas�te�go�pa�mięt�ne�go�wie�czo�ru.
Oko�ło� go�dzi�ny�dzie�wią�tej�mia�-

łem�wra�że�nie,�że�się�tro�chę�uspo�ka�-
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ja� i że�Po�la�cy�uzy�ska�li�prze�wa�gę.�Sa�mo�cho�dy�z fla�ga�mi�pol�ski�mi,�ob�sa�dzo�ne
przez�ma�ry�na�rzy,�krą�ży�ły�ko�ło�blo�ku�za�bu�do�wań�Ba�za�ru.�Chod�ni�ki� po obu
stro�nach�uli�cy�za�ję�ły�pa�tro�le�pol�skie.�Lecz�na�gle�spra�wa�zda�wa�ła�się�po�gar�szać:
ostat�ni� obroń�cy� Ba�za�ru� zo�sta�li� po�sła�ni� w ce�lu� wzmoc�nie�nia� od�dzia�łów
przed Pre�zy�dium�Po�li�cji�i za�mknię�to�wiel�ką�bra�mę�Ba�za�ru.�By�ło�to�na�der�de�-
ner�wu�ją�ce,�że�by�li�śmy�za�mknię�ci,�po�nie�waż�sły�sze�li�śmy�strza�ły,�a nie�wie�dzie�-
li�śmy�wła�ści�wie,�co�się�dzie�je.
Za�pro�sze�ni�go�ście,�któ�rzy�miesz�ka�li�w Ba�za�rze,�za�czę�li�się�scho�dzić:�pa�nie

w to�a�le�tach�ba�lo�wych,�pa�no�wie�w stro�jach�wie�czo�ro�wych.�Gło�wac�ki�za�pew�nił
nas,�że�ban�kiet�się�od�bę�dzie,�ale�z opóź�nie�niem.
Na�gle�ktoś�za�wo�łał:�„Bę�dzie�my�ata�ko�wa�ni!�Nie�ma�my�tu�żad�nych�od�dzia�-

łów,� bę�dzie�my�mu�sie�li� bro�nić� się� sa�mi.� Pa�nów�po�sia�da�ją�cych�broń�pro�si� się
o ze�bra�nie�w przed�sion�ku”.�Wcze�śniej�prze�zor�nie�wło�ży�łem�do kie�sze�ni�brow�-
ning,�uda�łem�się�więc�za�raz�na wy�zna�czo�ne�miej�sce.�By�łem�nie�co�zdu�mio�ny,
że�scho�dzo�no�się�z tak�ma�łą�gor�li�wo�ścią.�Zda�wa�ło�się,�że�więk�szość�pa�nów�za�-
po�mnia�ła� swych� chu�s�tek� do no�sa� i mu�sia�ła� iść� po nie� do swo�ich� po�koi.
W przed�sion�ku�znaj�do�wa�li�się�tyl�ko:�Rze�pec�ki,�Kon�stan�ty�Chła�pow�ski�48,�Gło�-
wac�ki,�ko�men�dant�Iwa�now�ski,�Syl�we�ster�Gaw�rych� i ja�oraz�wszyst�kie�pa�nie.
Wo�bec� te�go,� że� bra�ma� by�ła� za�mknię�ta,� nie�wie�dzia�no� do�brze,� co� się� dzie�je
na uli�cy,�ale�po�nie�waż�strza�ły�sta�wa�ły�się�co�raz�rzad�sze,�moż�na�by�ło�przy�pusz�-
czać,�że�był�to�fał�szy�wy�alarm.
Po kil�ku�mi�nu�tach�ocze�ki�wa�nia� oświad�czo�no�nam,� że� nie�bez�pie�czeń�stwo

mi�nę�ło.�An�gli�cy�ze�szli�na dół�i uda�no�się�wresz�cie�na obiad.�Pa�de�rew�ski�wy�-
mó�wił�się�nie�dy�spo�zy�cją.
Nie� moż�na� twier�dzić,� że� obiad� na�le�żał� do uda�nych,� je�dze�nie� by�ło� li�che,

a ob�słu�gę�prze�ry�wa�ły�od cza�su�do cza�su�sal�wy�ka�ra�bi�no�we.�Za�pro�sze�ni�by�li�za�-
nad�to�zde�ner�wo�wa�ni,� by� roz�ma�wiać� swo�bod�nie.�Prze�mo�wy�oka�za�ły� się�nie�-
wie�le�wię�cej�war�te�od je�dze�nia.�Je�dy�nie�Le�on�Żół�tow�ski,�któ�ry�wzniósł�to�ast
na cześć� kró�la� an�giel�skie�go,� po�tra�fił� prze�mó�wić� w ta�ki� spo�sób,� że� przy�kuł
uwa�gę�przed�sta�wi�cie�li�an�giel�skich.�Puł�kow�nik�Wa�de�od�po�wie�dział�bar�dzo�wy�-
mi�ja�ją�co,�dzię�ku�jąc�z pro�sto�tą�za przy�ję�cie�i ży�cząc�nam:�„That�your just�aspi�-
ra�tions�may�be�re�ali�zed”�(Oby�wa�sze�słusz�ne�pra�gnie�nia�się�speł�ni�ły),�po czym
wstał�od sto�łu,�twier�dząc,�że�ma�jesz�cze�du�żo�pra�cy.
Jesz�cze�od cza�su�do cza�su�da�wa�ły�się�sły�szeć�wy�strza�ły�i „tyk,�tak”�ka�ra�bi�nów

ma�szy�no�wych.� Sey�da� po�wia�do�mił� nas,� że�Pre�zy�dium�Po�li�cji� zo�sta�ło� zdo�by�te.
Po chwi�li�oznaj�mio�no�nam,�że�Po�la�cy�sta�li�się�pa�na�mi�pocz�ty,�dwor�ca�i zam�ku.
Kom�pa�nia�Kór�nic�ka�do�wo�dzo�na�przez�Ce�li�chow�skie�go�49 i Gaw�ry�cha�przy�-

by�ła�i sta�nę�ła�na�tych�miast�w or�dyn�ku.�Sey�da,�wsta�jąc�od sto�łu,�za�koń�czył�ban�-
kiet,�lecz�wie�le�osób,�nie�wie�dząc,�co�da�lej�ro�bić,�po�zo�sta�ło�na sa�li.
Na�gle�za�brzmiał�roz�kaz:�„Wszy�scy�obec�ni�ofi�ce�ro�wie�ma�ją�się�sta�wić�pod roz�-

ka�zy�ko�men�dan�ta�Iwa�now�skie�go,�któ�ry�zo�stał�mia�no�wa�ny�ko�men�dan�tem�Ba�za�-
ru”.�Pan�Ma�cia�sze�k50,�ad�wo�kat�i po�rucz�nik�re�zer�wy,�mia�no�wa�ny�ko�men�dan�tem
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gar�ni�zo�nu mia�sta� Po�zna�nia,� mi�mo
wy�da�rzeń� po�po�łu�dnio�wych� brał
rów�nież�udział�w ban�kie�cie.�Obec�-
nie� wy�da�wał� się� tak� zdu�mio�ny
i zmie�sza�ny� tym,� co� się�dzia�ło,� jak
je�go� ko�le�dzy� cy�wil�ni� z NRL.�Gdy
za�brzmiał�na sa�li�na�gły�roz�kaz,�Ma�-
cia�szek� ock�nął� się� i oświad�czył,� że
je�mu� tyl�ko� przy�słu�gu�je� pra�wo�wy�-
da�wa�nia� roz�ka�zów.� Na�tych�miast
pa�dła� cię�ta� od�po�wiedź� jed�ne�go
z przed�sta�wi�cie�li� NPR� – Kraj�ny�51,
kraw�ca� z za�wo�du,� nie�po�zor�ne�go
wzro�stem,� ale�po�sia�da�ją�ce�go�od�wa�-
gę�za czte�rech:�„Kto�chce�słu�żyć�Oj�-
czyź�nie,� nie�mo�że� sie�dzieć�przy li�-
ba�cji”.� Ma�cia�szek� od�parł� tyl�ko,� że
nie�ro�bi�żad�nych�li�ba�cji�i usiadł�z po�-
wro�tem.
Wte�dy� wy�da�no� obec�nym� ofi�ce�-

rom� re�zer�wy� roz�kaz,� aby� uda�li� się
do jed�ne�go�z po�ko�jów�ho�te�lu.�Uda�-

łem�się�tam�ra�zem�z in�ny�mi.�Za�trzy�ma�no�nas�ze�dwie�go�dzi�ny,�prze�le�wa�jąc�z pu�-
ste�go�w próż�ne.�Wresz�cie�zbrzy�dło�mi�to�wszyst�ko�i wy�sze�dłem,�szu�ka�jąc�nada�-
rem�nie� ka�ra�bi�nu.�Chcia�łem�wła�śnie� odejść,� gdy� spo�tka�łem� pa�nią� Bu�ko�wiec�ką
i Sta�sia�Chła�pow�skie�go�52,�któ�rzy�za�we�zwa�li�mnie�do po�mo�cy�w prze�tłu�ma�cze�-
niu�na ję�zyk�an�giel�ski�i fran�cu�ski�róż�nych�ra�por�tów�o ru�chu�i czy�nach�Grenz�-
schutz.�Nie�by�ło�to�zbyt�cie�ka�we,�ale�przy�naj�mniej�mia�ło�się�ja�kieś�za�ję�cie.
Ktoś�– zda�je�mi�się�Rze�pec�ki�– ka�zał�mi�zgło�sić�się�na tłu�ma�cza�do po�ko�ju

nr 6,�prze�zna�czo�ne�go�na biu�ro,�gdzie�Ko�czo�row�ski�53,�któ�ry�twier�dził,�że�zna
an�giel�ski,�przy�własz�czyw�szy�so�bie�sta�no�wi�sko�ad�iu�tan�ta�Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�-
ni�czej,�pró�bo�wał,�choć�bez�wiel�kie�go�skut�ku,�wy�tłu�ma�czyć�ma�ry�na�rzom�an�-
giel�skim,�co�się�dzie�je.�Usłu�chaw�szy�roz�ka�zu,�wsze�dłem,�ale�za�raz�pra�wie�że
zo�sta�łem�wy�rzu�co�ny� za drzwi� przez� Ko�czo�row�skie�go,� któ�ry� nie� chciał� się
dzie�lić�z ni�kim�swo�ją�sła�wą.�By�łem�w tej�chwi�li�je�dy�nym�w Ba�za�rze�mó�wią�-
cym�po an�giel�sku�jak�An�glik�i zna�ją�cym�umy�sło�wość�an�giel�ską.�Oznaj�mi�łem
więc�Ko�czo�row�skie�mu,�że�otrzy�ma�łem�wy�raź�ne�roz�ka�zy�i że�nie�po�zwo�lę�się
trak�to�wać�w ten�spo�sób.�An�gli�cy,�któ�rzy�za�pew�ne�mie�li�już�te�go�do�syć,�wy�-
ko�rzy�sta�li� na�szą� sprzecz�kę,� by� dys�kret�nie� wyjść.�Wi�dząc� znik�nię�cie� swych
ofiar,�Ko�czo�row�ski�stał�się�bar�dziej�do�stęp�ny,�po�pro�sił�mnie�o po�moc�i za�czął
mi�dyk�to�wać�pol�skie�li�sty.�Na to�rze�kłem:�„Mój�dro�gi,�masz�w Ba�za�rze�prze�-
szło� trzy�sta� osób� umie�ją�cych� do�sko�na�le� po pol�sku,� a tyl�ko� jed�ną�mó�wią�cą
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po an�giel�sku,�i tę�wła�śnie�chcesz�użyć�za se�kre�ta�rza”.�Po tych�sło�wach�wy�sze�-
dłem.�Dr�Ry�dlew�ski54 po�pro�sił�mnie�wte�dy,�abym�po�pra�wił�tłu�ma�cze�nia,�któ�-
re�mu�w tej�chwi�li�od�da�no.�Po dwóch�go�dzi�nach�skoń�czy�łem�i wrę�czy�łem�je
pa�nu�Raw�ling�so�wi,�któ�ry�oka�zał�wiel�kie�za�do�wo�le�nie�z otrzy�ma�nia�na�resz�cie
pa�pie�rów,�któ�re�ro�zu�miał.
By�ła�to� już�bli�sko�dru�ga�w no�cy.�Ba�zar�za�peł�nił�się�żoł�nie�rza�mi�pol�ski�mi,

któ�rzy�usta�wi�li�wszę�dzie,�gdzie�się�da�ło,�ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we.�Sa�mi�obo�zo�wa�li
w sa�li�ja�dal�nej.�Wiel�cy�wo�dzo�wie:�Sey�da,�Po�szwiń�ski,�Drwę�ski�i in�ni,�bar�dzo
bla�dzi,�roz�ma�wia�li�ze�so�bą,�nie�bar�dzo�wie�dząc,�co�ro�bić.
Po�ka�zał�się�tak�że�uśmiech�nię�ty�jak�za�wsze�ks.�Adam�ski.�Je�stem�prze�ko�na�ny,

że�ten�ka�płan�po�sia�dał�ty�le�od�wa�gi,�że�mógł�by�nią�ob�dzie�lić�wszyst�kich�swo�ich
ko�le�gów.�Na�stęp�nie�zja�wił�się�Kor�fan�ty,�któ�ry�do�tych�czas�re�da�go�wał�te�le�gra�my
dla�dzien�ni�ków.�Wresz�cie�przy�był�tak�że�Trąmp�czyń�ski�55 i po krót�kiej�na�ra�dzie
z ks.�Adam�skim�i Kor�fan�tym�zre�da�go�wał�no�we�te�le�gra�my�dla�Ber�li�na.
Przez�ten�czas�wi�no�pły�nę�ło�stru�mie�nia�mi�i ła�two�moż�na�by�ło�po�rząd�nie�się

wsta�wić�za dar�mo.�Wie�le�osób�nie�omiesz�ka�ło�z te�go�sko�rzy�stać.
Oprócz�Kor�fan�te�go�i Adam�skie�go,�któ�rzy�ra�zem�z Trąmp�czyń�skim�zaj�mo�-

wa�li� się� gor�li�wie� sy�tu�acją� ze�wnętrz�ną,� wszy�scy� obec�ni� ko�mi�sa�rze� po�zo�sta�li
bier�ni.�Nie�da�wa�li�żad�nych�roz�ka�zów,�a wszyst�ko�by�ło�dzie�łem�kil�ku�ma�ry�na�-
rzy,�pa�ru�so�ko�łów�i lu�dzi�z POW,�któ�rzy�jak�zwy�kle�zo�sta�li�póź�niej�po�mi�nię�-
ci�przy roz�da�wa�niu�od�zna�czeń.�Ko�mi�sa�rze�tłu�ma�czy�li�się�po�tem,�że�chcie�li�po�-
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zo�sta�wić�ca�łą�od�po�wie�dzial�-
ność� za ruch� zbroj�ny� tym,
któ�rzy� go� wy�wo�ła�li,� aby
móc�w ra�zie�po�raż�ki,� opie�-
ra�jąc� się�na swej�nie�win�no�-
ści,� ochro�nić� resz�tę� lud�no�-
ści�pol�skiej�przed od�we�tem
nie�miec�kim.
Je�że�li� ko�mi�sa�rze� wie�-

rzy�li� na�praw�dę� w to,� co
mó�wi�li,� moż�na� się� tyl�ko
dzi�wić� ich� nie�zna�jo�mo�ści
cha�rak�te�ru� nie�miec�kie�go.
Gdy� raz� padł� strzał,� nie
po�zo�sta�wa�ło� Po�la�kom� nic
in�ne�go,� jak� zwy�cię�żyć� lub
zgi�nąć,� gdyż�w ra�zie� zwy�-
cię�stwa�Niem�cy�by�li�by�ich
wszyst�kich� bez� wa�ha�nia
wy�rżnę�li� jak�ba�ra�ny,� a ko�-
mi�sa�rzy� ja�ko� pierw�szych.
Trze�ba�było�być�do�praw�dy
na�iw�nym,�by�my�śleć,�że�tak
pod�ła�ho�ło�ta� jak�Voss�berg,

Wilm�s56 i spół�ka� prze�pu�ści�ła�by� spo�sob�ność� nu�rza�nia� się�we� krwi� pol�skiej
i wzbo�ga�ce�nia�się�po�zo�sta�ło�ścia�mi�po swych�ofia�rach.
Bę�dąc�tyl�ko�wi�dzem,�mo�głem�ze�środ�ko�wać�ca�łą�swo�ją�uwa�gę�na wszyst�-

ko,�co�się�dzia�ło�wo�ko�ło.�Mu�szę�wy�ra�zić�naj�głęb�szą�cześć�dla�tych�skau�tów,
so�ko�łów,�ma�ry�na�rzy,�dla�te�go�ca�łe�go�lu�du,�któ�ry�pod�czas�tej�no�cy,�dzia�ła�jąc
na wła�sny�ra�chu�nek,�bił�się�z si�ła�mi�znacz�nie�licz�niej�szy�mi�i le�piej�uzbro�jo�-
ny�mi,�zmu�sza�jąc�osta�tecz�nie�nie�przy�ja�cie�la�do opusz�cze�nia�pla�cu�bo�ju.
Oko�ło�czwar�tej�nad ra�nem�nie�ule�ga�ło�już�wąt�pli�wo�ści,�że�Po�la�cy�są�gó�-

rą.�Niem�cy�cof�nę�li�się�do ko�szar�i by�li�tam�osa�cze�ni�przez�na�szych.�To,�co
po�tem�na�stą�pi�ło,�by�ło�mo�że�wspa�nial�sze�niż�bi�twy.�Lud,�któ�ry�stał�się�pa�-
nem�mia�sta,� kosz�tem� wła�snej� krwi� od�nió�sł�szy� zwy�cię�stwo,� od�dał� wła�dzę
w rę�ce�NRL,�któ�ra�nie�uczy�ni�ła�nic,�co�za�słu�gi�wa�ło�by�na ta�kie�za�ufa�nie.�Co
praw�da�z po�cząt�ku�ko�mi�sa�rze�nie�wy�da�wa�li�się�tym�zbyt�nio�za�chwy�ce�ni.�Pa�-
trzy�li�na sie�bie�osłu�pia�ły�mi�ocza�mi,�nie�wie�dząc,�co�po�cząć.�Do�pie�ro�znacz�-
nie�póź�niej�wczu�li�się�w ro�lę�ma�łych�wład�ców.
Po�ste�ru�nek�opa�trun�ko�wy�zo�stał�umiesz�czo�ny�w ofi�cy�nie�Ba�za�ru�i od cza�su

do cza�su�trans�port�ran�nych�prze�cho�dził�przez�sa�lę.�Na�kar�mio�no�też�żoł�nie�rzy
i przy�nie�sio�no�dla�nich�koł�dry.
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Tym�cza�sem� po�czę�ły� krą�żyć� naj�roz�ma�it�sze� po�gło�ski,� cza�sem� bar�dzo� dzi�-
wacz�ne:�że�lot�ni�cy�nie�miec�cy�z Ła�wi�cy�gro�żą�wy�sa�dze�niem�Ba�za�ru�w po�wie�-
trze;�że�ar�mia�Hal�le�ra�jest�już�w Gdań�sku;�że�Gór�ny�Śląsk�zbun�to�wał�się;�że
dwie�dy�wi�zje�nie�miec�kie�idą�na Po�znań;�że�Pił�sud�ski�wy�sy�ła�od�dzia�ły�na po�-
moc�Po�zna�nio�wi;�a jed�no�cze�śnie�– że�Pił�sud�ski�oświad�czył,�iż�nie�chce�Wiel�-
ko�pol�ski;�że�Ber�lin�ofia�ro�wu�je�cał�ko�wi�tą�au�to�no�mię�Wiel�ko�pol�sce.�Oto�pa�rę
wia�do�mo�ści,�ja�kie�zdo�ła�łem�ze�brać�w cią�gu�tej�no�cy.
Wi�dząc,�że�ar�cy�ka�pła�ni�i star�szy�zna�lu�du�uda�ją�się�na spo�czy�nek,�uczy�ni�łem

to�sa�mo,�za�opa�tru�jąc�się�przez�ostroż�ność�w pa�pie�ro�wą�ko�per�tę�do akt�ze�zna�-
ka�mi�NRL�za�miast�do�wo�du�oso�bi�ste�go.
Na uli�cy�stra�że�pol�skie�by�ły�roz�miesz�czo�ne�co�dzie�sięć�kro�ków�i każ�da�sta�-

ra�ła�się�wy�ka�zać�swo�ją�waż�ność,�aresz�tu�jąc�prze�chod�niów�i py�ta�jąc�ich�o ha�sło.
Mo�ja�ko�per�ta�i sło�wa�„Służ�ba�Na�czel�nej�Ra�dy�Lu�do�wej”�wy�star�cza�ły�za prze�-
pust�kę.�Da�no�mi�na�wet�żoł�nie�rza,�by�to�wa�rzy�szył�mi�aż�do ho�te�lu.�Mo�głem
tak�że�być�obec�ny�przy odej�ściu�kil�ku�pań,�któ�re�wra�ca�ły�do sie�bie�eskor�to�wa�-
ne�przez�uzbro�jo�nych�od stóp�do głów�ma�ry�na�rzy.
Dok�tor,�któ�ry�dzie�lił�ze�mną�po�kój,�przy�był�nie�ba�wem�obło�co�ny,�lecz�za�do�-

wo�lo�ny.� Mi�mo� wszyst�-
kich� swo�ich� przy�gód
noc�nych� nie� wie�dział
wie�le�o praw�dzi�wej�sy�tu�-
acji,�ale�był�uspo�so�bio�ny
bar�dzo� opty�mi�stycz�nie.
Nie�oba�wiał�się�tak�jak�ja
od�we�tu�nie�miec�kie�go,�ale
po�dzie�lał�mo�je�zda�nie,�że
trze�ba� te�raz� po�sta�wić
wszyst�ko� na jed�ną� kar�tę
i bić�Niem�ców,�jak�tyl�ko
moż�na,�je�że�li�nie�chce�my
stra�cić� wszyst�kie�go,� co�-
śmy�do�tych�czas�zdo�by�li.
Po�sta�no�wi�li�śmy� wró�cić
do Śre�mu� jak� naj�prę�dzej
i za wszel�ką�ce�nę�za�wład�-
nąć�gar�ni�zo�nem.
O ósmej�ra�no�by�li�śmy

zno�wu�w Ba�za�rze,�gdzie
się� do�wie�dzie�li�śmy,� że
Kom�pa�nia�Kór�nic�ka� do�-
brze� się� spi�sa�ła� w no�cy,
roz�bra�ja�jąc�ba�ta�lion przy�-
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sła�ny�z Wro�cła�wia�na od�siecz�gar�ni�zo�no�wi�po�znań�skie�mu.�Osiem�set�ka�ra�bi�-
nów,�kil�ka�ka�ra�bi�nów�ma�szy�no�wych�i wiel�ka�licz�ba�na�boi�sta�no�wi�ły�zdo�bycz
te�go�świet�ne�go�wy�czy�nu.
Ce�li�chow�ski,� do�wo�dzą�cy� od�dzia�łem,� mógł� być� za�do�wo�lo�ny� i dum�ny� ze

swo�ich� lu�dzi,� któ�rzy� go� ubó�stwia�li.� By�ło� też� za co:� za�wsze� uśmiech�nię�ty
i w do�brym�hu�mo�rze,�nie�tra�cił�ni�gdy�zim�nej�krwi.�Przez�ca�ły�czas,�kie�dy�mia�-
łem�z nim�do czy�nie�nia,�mo�głem�tyl�ko�po�dzi�wiać�je�go�nad�zwy�czaj�ne�przy�mio�-
ty�wo�dza�i to�wa�rzy�sza�bro�ni.
Kon�stan�ty�Bniń�ski�przy�był�rów�nież�i wpro�wa�dził�we�wszyst�ko�ład�i po�-

rzą�dek.�Ba�zar�był�te�raz�głów�ną�kwa�te�rą�Po�la�ków.�Jan�Chła�pow�ski�57 zo�stał
ko�men�dan�tem.� Je�go� sto�pień� był� ła�twy� do roz�po�zna�nia� po kart�ce� pa�pie�ru
przy�pię�tej� szpil�ką� do ka�pe�lu�sza,� na któ�rej� wpi�sa�no� nie�bie�skim� ołów�kiem
sło�wo� „Ko�men�dant”.� Nie� wiem� do�kład�nie,� ja�kie� czyn�no�ści� Bniń�ski� miał
do speł�nie�nia,�ale�z cha�rak�te�ry�stycz�ną�dla�nie�go�we�rwą�i hu�mo�rem�by�ło�go
wszę�dzie�peł�no.�Dzię�ki�je�go�tak�to�wi�nie�po�peł�nio�no�wie�lu�głupstw,�szcze�-
gól�nie� gdy�bez� żad�ne�go�uza�sad�nie�nia� za�czę�to�ma�so�wo� aresz�to�wać�Ży�dów
i Niem�ców.�Zde�cy�do�wa�ni�po�wró�cić�jak�naj�śpiesz�niej�do Śre�mu,�szu�ka�li�śmy
z Ma�tu�szew�skim� ko�goś� po�sia�da�ją�ce�go� wła�dzę,� by� uzy�skać� ja�kie�kol�wiek
wska�zów�ki.�Mó�wi�li�śmy� z kil�ko�ma� „bon�za�mi”,� ale� ża�den� nie� chciał� wziąć
na sie�bie�od�po�wie�dzial�no�ści�za wy�da�nie�nam�roz�ka�zów.�Na na�sze�za�py�ta�nie:
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„Co�ro�bić�na pro�win�cji?”�wzru�sza�no�ra�mio�na�mi�lub�od�po�wia�da�no:�„Cze�kaj�-
cie�roz�ka�zów”.
Cze�ka�li�by�śmy�za�pew�ne� aż�do tej�po�ry!�Zwró�ci�li�śmy� się�wresz�cie�do Ma�-

ciasz�ka,�wiel�kie�go�wo�ja�ka�z NRL.�On�przy�naj�mniej�wy�słu�chał�nas,�po czym
zwró�cił�się�do mnie:�„Pro�szę�zo�stać�ja�ko�mój�oso�bi�sty�ad�iu�tant”.�Po�dzię�ko�wa�-
łem�mu,�mó�wiąc,�że�miej�sce�mo�je�jest�w Śre�mie.�Uda�ło�nam�się�go�prze�ko�nać,
by�dał�nam�coś,�co�mo�gło�by�ucho�dzić�za roz�kaz,�by�le�by�zbyt�nio�w to�nie�wglą�-
da�no.�Oto�treść�owe�go�„roz�ka�zu”:�„Na�czel�na�Ra�da�Lu�do�wa�da�je�p.�Da�nie�lo�wi
Kę�szyc�kie�mu,�Na�czel�ni�ko�wi� Stra�ży� Lu�do�wej� w po�wie�cie� śrem�skim,� roz�kaz
mo�bi�li�zo�wa�nia�i do�star�cza�nia�na roz�kaz�lu�dzi�do Po�zna�nia.�Na żą�da�nie�mu�si
być�dla�mia�sta�Po�zna�nia�do�star�czo�ny�pro�wiant.�Po�znań, 28 XII 1918�r.”�Ma�-
tu�szew�ski�na�pi�sał�po�wyż�szy�tekst�na kart�ce�pa�pie�ru�ho�te�lo�we�go,�po czym�uda�-
li�śmy�się�na po�szu�ki�wa�nie�Ma�ciasz�ka,�aby�uzy�skać�je�go�pod�pis.�Był�jed�nak�nie
do zna�le�zie�nia.�Wresz�cie,� wi�dząc� Ja�na�Chła�pow�skie�go,� wy�tłu�ma�czy�łem�mu,
cze�go� żą�da�li�śmy.� Bez� sło�wa� pod�pi�sał� pa�pier,� dał� go� do przy�pie�czę�to�wa�nia
w swo�im�biu�rze�i od�dał�go�nam,�ży�cząc�szczę�śli�wej�po�dró�ży�i po�wo�dze�nia.�Ko�-
cha�ny�Chła�pow�ski!�Ty�przy�naj�mniej�by�łeś�męż�czy�zną�i nie�ba�łeś�się�brać�od�-
po�wie�dzial�no�ści�na sie�bie.
Po�wóz� mój� ocze�ki�wał� już� przed Ba�za�rem,� więc� wy�ru�szy�li�śmy� w dro�gę.

Od cza�su�do cza�su�za�trzy�my�wa�no�nas,�lecz�kie�dy�do�wia�dy�wa�no�się,�że�je�ste�-
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śmy�w służ�bie�NRL,�prze�pusz�cza�no�nas�bez�trud�no�ści.�Mu�sie�li�śmy�za�trzy�mać
się� kil�ka� chwil� w Kór�ni�ku,� by� po�dać� roz�kaz� do�wód�cy� Stra�ży� Lu�do�wej,
po czym�po�je�cha�li�śmy�wprost�do Śre�mu.�Dro�ga�by�ła�bar�dzo�zła,�a ko�nie�moc�-
no�zmę�czo�ne,�na miej�sce�przy�by�li�śmy�więc�do�pie�ro�oko�ło�siód�mej�wie�czo�rem.

***
Opa�no�wa�nie�ko�szar�w Śre�mie.�Dzia�łal�ność�Ra�dy�Lu�do�wej.�Udział�od�dzia�łów

śrem�skich�w wy�pra�wie�zbą�szyń�skiej 5–18�stycz�nia 1919.
***

Na�czel�na�Ra�da�Lu�do�wa�po�wie�rzy�ła�do�wódz�two�wiel�ko�pol�skich� sił� zbroj�-
nych� ge�ne�ra�ło�wi�Do�wbór�-Mu�śnic�kie�mu�58,� by�łe�mu� ge�ne�ra�ło�wi� dy�wi�zji� ar�mii
ro�syj�skiej.�Do�wbór�chciał�jak�naj�prę�dzej�utwo�rzyć�ar�mię�re�gu�lar�ną�i kon�cen�-
tro�wał� swo�je� si�ły�w Po�zna�niu,� zo�sta�wia�jąc� od�dzia�ły� ochot�ni�cze,� aby� o wła�-
snych�si�łach�wy�do�sta�ły�się�z mat�ni.
Nie�mo�ją�jest�rze�czą�osą�dzać,�czy�miał�słusz�ność,�czy�nie.�W każ�dym�ra�zie

ofi�ce�ro�wie,�któ�rych�miał�przy so�bie�po�tra�fi�li�do�sko�na�le�sko�rzy�stać�ze�spo�sob�no�-
ści� i za�gar�nąć�naj�lep�sze�sta�no�wi�ska�dla� sie�bie.�Oprócz�kil�ku�„de�ku�ją�cych�się”,
któ�rzy�ni�gdy�nie�opusz�cza�li�mia�sta�i któ�rych�żo�ny�umia�ły�nad�ska�ki�wać�ge�ne�ra�-
ło�wi,�Po�znań�czy�cy�zo�sta�li�sta�ran�nie�usu�nię�ci�ze�wszyst�kich�prócz�naj�po�drzęd�-
niej�szych� sta�no�wisk.�Wy�jąt�ki,� jak�Unrug,�Ta�cza�k59,�Gru�dziel�ski�60,� któ�rzy�by�li
zbyt�po�pu�lar�ni,�aby�moż�na�ich�by�ło�usu�nąć,�jak�Scza�niec�ki61,�któ�re�go�ko�niecz�-
nie�po�trze�bo�wa�no�do or�ga�ni�zo�wa�nia�ar�ty�le�rii,�i kil�ku�in�nych�po�twier�dza�ją�cych
tyl�ko�ogól�ną�re�gu�łę.�Po�znań�czy�cy�by�li�dość�do�brzy,�gdy�cho�dzi�ło�o utrzy�ma�nie
gra�ni�cy,�ale�po�tem�by�li�już�nie�po�trzeb�ni,�co�też�da�no�im�od�czuć�bez�osło�nek.

***
Wal�ki�od�dzia�łu�śrem�skie�go�w Miej�skiej�Gór�ce 6–17�lu�te�go 1919.

***
Pod�czas�swo�jej�uciecz�ki�Niem�cy�zo�sta�wi�li�w wiel�ko�pol�skich�skła�dach�woj�-

sko�wych�wiel�ką� ilość�bro�ni� i mun�du�rów.�Pol�scy�ofi�ce�ro�wie� i pod�ofi�ce�ro�wie
by�łej� ar�mii� ce�sar�skiej�po�wró�ci�li�do swo�ich�ognisk�do�mo�wych,�Do�wbór�-Mu�-
śnic�ki�nie�miał�więc�żad�nej�trud�no�ści�w uzbro�je�niu�i ufor�mo�wa�niu�kadr�oko�-
ło 30�ty�się�cy�lu�dzi,�z któ�rych�więk�sza�część�peł�ni�ła�służ�bę�na wszyst�kich�fron�-
tach.� Trud�niej� by�ło� do�star�czyć� im� broń,� na�bo�je� i gra�na�ty,� któ�rych
po�trze�bo�wa�li� do wal�ki.� Ar�ma�ty� mo�gły� od�dać� jesz�cze� tyl�ko� pa�rę� strza�łów,
a amu�ni�cji�do ka�ra�bi�nów�ma�szy�no�wych�rów�nież�bra�ko�wa�ło.�Na wie�lu�od�cin�-
kach�wiel�ko�pol�skie�go�fron�tu�je�dy�nym�spo�so�bem�za�opa�trze�nia�się�w amu�ni�cję
by�ło� za�bra�nie� jej� nie�przy�ja�cie�lo�wi� lub� otrzy�ma�nie� jej� w dro�dze� za�mia�ny
na żyw�ność,�któ�rej�na szczę�ście�ni�gdy�nie�bra�ko�wa�ło.�Apro�wi�za�cja�od�dzia�łów
od pierw�sze�go�dnia� nie� po�zo�sta�wia�ła� nic� do ży�cze�nia.�Usły�sza�łem�pew�ne�go
dnia�okrzyk�me�go�to�wa�rzy�sza:�„Gdy�byż�nam�przy�sła�no�mniej�kieł�bas,�a za to
tro�chę�wię�cej�na�boi!”
Oprócz�po�ci�sków�przy�sy�ła�li�nam�Niem�cy�licz�nych�par�la�men�ta�riu�szy,�któ�-

rzy�przy�cho�dzi�li�pod róż�ny�mi�po�zo�ra�mi�na�py�chać�so�bie�żo�łąd�ki�w kuch�ni�ofi�-
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cer�skiej.�Na�wet�w ta�kich�oko�licz�no�ściach�przy�sło�wio�wa�go�ścin�ność�pol�ska�nie
za�wio�dła�i ża�den�z tych�pa�nów�nie�mógł�się�skar�żyć�na spo�sób�przy�ję�cia.�Te
od�wie�dzi�ny�sta�ły�się�tak�czę�ste,�że�po pew�nym�zda�rze�niu,�któ�re�pra�wie�kosz�-
to�wa�ło�ży�cie�Unru�ga�i Bniń�skie�go,�do�wód�ca�nasz�ogło�sił,�że�nie�przyj�mie�już
żad�nych�par�la�men�ta�riu�szy�i dał�roz�kaz�przed�nim�stra�żom�strze�la�nia�do każ�de�-
go,�kto�by�się�do nich�zbli�żył.
Wy�da�rze�nie,�któ�re�te�raz�opi�szę,�mia�ło�miej�sce 15�lu�te�go.�Bniń�ski�i Unrug

znaj�do�wa�li� się� w cu�krow�ni,� gdy� za�mel�do�wa�no� przy�by�cie� par�la�men�ta�riu�sza
w sa�niach�po�prze�dzo�nych�bia�łą�cho�rą�gwią.�Gdy�obaj�wy�szli�na je�go�spo�tka�nie
i sta�nę�li�na wi�do�ku,�zo�sta�li�wzię�ci�pod ogień�ka�ra�bi�nu�ma�szy�no�we�go�ukry�te�go
mię�dzy� oby�dwo�ma� li�nia�mi.� Na szczę�ście� mo�gli� się� jesz�cze� rzu�cić� do ro�wu
i wy�co�fać� się,� peł�za�jąc.� Par�la�men�ta�riusz� uwa�żał� za bez�piecz�niej�sze� za�wró�cić
na miej�scu.�Czy�by�ło� to�przy�pad�ko�we,� czy� też� roz�myśl�ne�dzia�ła�nie,� trud�no
stwier�dzić.�Wy�da�je�mi�się�jed�nak�dziw�ne,�że�te�go�ro�dza�ju�wy�pad�ki�zda�rzy�ły�się
tyl�ko�Niem�com.�Mu�szę�też�do�dać,�że�dwa�czy�trzy�ra�zy,�kie�dy�po�sy�ła�li�śmy�na�-
szych�lu�dzi�w spra�wach�bar�dzo�waż�nych,�do�ty�czą�cych�na przy�kład�wy�mia�ny
jeń�ców�czy�po�da�wa�nia�i za�się�ga�nia�wia�do�mo�ści�o ran�nych,�wy�słan�ni�cy�na�si�by�li
trak�to�wa�ni�po stro�nie�nie�miec�kiej�z bez�czel�nym�gru�biań�stwem�i na�pa�sto�wa�ni
przez�cy�wi�lów�i żoł�nie�rzy�nie�miec�kich.
4�lu�te�go�[! 17�lu�te�go]�otrzy�ma�łem�roz�kaz�uda�nia�się�do Po�zna�nia�i sta�wie�-

nia�się�do dys�po�zy�cji�NRL.�Mo�ja�ka�rie�ra�w ar�mii�wiel�ko�pol�skiej�by�ła�skoń�czo�-
na.�Z naj�więk�szym�ża�lem�że�gna�łem�mo�ich�do�brych�i ko�cha�nych�to�wa�rzy�szy
bro�ni.�Wie�lu�z nich�już�wię�cej�nie�zo�ba�czy�łem,�zgi�nę�li�na po�lu�chwa�ły,�bro�niąc
Oj�czy�zny�przed na�wa�łą�bol�sze�wic�ką,�ale�wspo�mnie�nia�chwil�spę�dzo�nych�ra�-
zem�w tym�wznio�słym�okre�sie�po�wsta�nia�nie�za�trą�się�ni�gdy�w mo�im�ser�cu.



W służbie 
Naczelnej 
Rady Ludowej



Roz�kaz�po�wro�tu�do Po�zna�nia�i sta�wie�nia�się�do dys�po�zy�cji�Na�czel�nej�Ra�-
dy�Lu�do�wej� prze�ka�zał�mi 17� lu�te�go 1919� ro�ku� Ste�fan�Po�ni�kiew�ski�62,
czło�nek�Wy�dzia�łu� Po�li�tycz�ne�go�NRL.�Nie� zwle�ka�jąc�więc,� ru�szy�łem

w dro�gę�z Miej�skiej�Gór�ki�na�stęp�ne�go�dnia�z sa�me�go�ra�na.�Od Bre�zy�63 po�ży�-
czy�łem�za�re�kwi�ro�wa�ny�skądś�sa�mo�chód�i uda�ło�mi�się�zdą�żyć�na po�ciąg�przy�-
cho�dzą�cy�do Po�zna�nia�ko�ło�po�łu�dnia.
W wa�go�nach�tło�czy�li�się�po�wstań�cy�i cy�wi�le;�wśród�cy�wi�lów�– Niem�cy�i Po�la�-

cy.�Niem�cy�roz�ma�wia�li�gło�śno�i zu�peł�nie�swo�bod�nie.�Za�sko�czo�ny�by�łem�ich�do�-
brym� sa�mo�po�czu�ciem� i bra�kiem� skrę�po�wa�nia.� Mi�mo� że� Po�la�cy� by�li� prze�cież
w więk�szo�ści,�nie�pa�dła�ani�jed�na�uwa�ga�pod ad�re�sem�mó�wią�cych�po nie�miec�ku.
Prze�ciw�nie�– sta�ra�no�się�oka�zy�wać�im�uprzej�mość.�Je�den�z żoł�nie�rzy�na�tych�miast
ustą�pił�miej�sca,�kie�dy�w ostat�niej�chwi�li�przed od�jaz�dem�do na�sze�go�za�peł�nio�ne�-
go�już�prze�dzia�łu�wsko�czy�ła�mło�da�Niem�ka.�Zna�łem�ją�ze�Śre�mu.�Za�mie�ni�li�śmy
kil�ka�słów�i po chwi�li�przy�łą�czy�li�się�do na�szej�roz�mo�wy�in�ni�pa�sa�że�ro�wie.�Roz�-
mo�wa�to�czy�ła�się�po nie�miec�ku.�Sy�tu�acja�ta�ka�by�ła�by�nie�do po�my�śle�nia�wNiem�-
czech.�Gdy�by�tam�w tym�sa�mym�cza�sie�ktoś�od�wa�żył�się�ode�zwać�po pol�sku,�na�-
ra�ził�by� się� na znie�wa�gi,� a na�wet� zo�stał�by�mo�że� po�bi�ty.�Nie�raz� jesz�cze� po�tem
mia�łem�oka�zję�do po�dob�nych�po�rów�nań.�Za�wsze�ude�rza�ła�mnie�pol�ska�to�le�ran�-
cja,�tak�od�mien�na�od za�cho�wa�nia�się�Niem�ców�w ich�wła�snym�kra�ju.
Przy�by�wa�ją�cy�do Po�zna�nia�w cha�rak�te�rze�par�la�men�ta�riu�szy�ofi�ce�ro�wie�nie�-

miec�cy,�człon�ko�wie�ko�mi�sji�do wy�ty�cze�nia�gra�nic,�pa�ra�do�wa�li�po uli�cach�naj�-
zu�peł�niej�bez�piecz�nie.�Na�to�miast�każ�dy�Po�lak�uda�ją�cy� się�w la�tach 1919–20
do Nie�miec�zda�wał�so�bie�spra�wę�z te�go,�że�ry�zy�ku�je�ży�ciem.�Ja�ko�tłu�macz�wy�-
jeż�dża�łem�kil�ka�krot�nie�na te�re�ny�za�ję�te�przez�Niem�ców.�Żoł�nie�rze�z Grenz�-
schutz�ob�rzu�ca�li�mnie�z re�gu�ły�obe�lga�mi,�a dwa�ra�zy�omal�nie�po�zba�wi�li�mnie
ży�cia,� bi�jąc� kol�ba�mi� ka�ra�bi�nów� i to�w obec�no�ści� swo�ich� sze�fów.�Ura�to�wa�ła
mnie�ener�gicz�na�in�ter�wen�cja�puł�kow�ni�ka�Cros�sa�z ar�mii�ame�ry�kań�skiej.�Póź�-
niej,�kie�dy�do�wódz�two�stra�ży�gra�nicz�nej�ob�jął�ofi�cer�ze�służ�by�czyn�nej,�żoł�-
nie�rze�z Grenz�schutz�zro�zu�mie�li,�po co�przy�cho�dzę,�i by�li�nie�co�grzecz�niej�si.
Nie�mniej,� ko�men�dant� dwor�ca� w Lesz�nie� od�zna�czał� się� wy�jąt�ko�wym� cham�-
stwem,�szy�ka�nu�jąc�mnie�przy każ�dej�oka�zji,�zwłasz�cza�zaś�wte�dy,�gdy�nie�to�-
wa�rzy�szył�mi�ofi�cer�ame�ry�kań�ski.
Nasz�po�ciąg�do�tarł�do Po�zna�nia�ze�znacz�nym�opóź�nie�niem.�Nie�tra�cąc�cza�-

su,�po�sze�dłem�za�raz�do sie�dzi�by�NRL.�Wy�glą�da�łem�za�pew�ne�jak�roz�bój�nik�ka�-
la�bryj�ski,� ale� ni�ko�go� to� nie� gor�szy�ło� – przy�zwy�cza�je�ni� już� by�li� w Po�zna�niu
do awan�tur�ni�cze�go�wy�glą�du�po�wstań�ców�i oso�bli�wych�mun�du�rów�ich�ofi�ce�rów.
Biu�ra� NRL� mie�ści�ły� się� w gma�chu� Ko�mi�sji� Ko�lo�ni�za�cyj�ne�j64,� po�wo�ła�nej

jesz�cze�przez�Bi�smarc�ka�65 w ce�lu�wy�własz�cza�nia�pol�skich�chło�pów.�Za�sko�czy�-
ły�mnie�zmia�ny,�ja�kie�za�szły�w Po�zna�niu�w tak�krót�kim�cza�sie.�Przed 27�grud�-
nia�rzad�ko�sły�sza�ło�się�na uli�cach�ję�zyk�pol�ski.�W dniu�mo�je�go�przy�jaz�du�nie
sły�sza�ło� się� już� pra�wie� mo�wy� nie�miec�kiej.� Po pol�sku� mó�wi�li� na�wet� nie�mal
wszy�scy�funk�cjo�na�riu�sze�ko�lei.
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Przy�jął�mnie�Ste�fan�Po�ni�kiew�ski�z Wy�dzia�łu�Po�li�tycz�ne�go.�Oznaj�mił�mi,�że
z roz�ka�zu�mar�szał�ka�Fo�cha�66 za�war�to�z Niem�ca�mi�układ�o za�wie�sze�niu�bro�ni67,
że� usta�lo�no� pro�wi�zo�rycz�ną� li�nię� de�mar�ka�cyj�ną� mię�dzy� te�re�na�mi� za�ję�ty�mi
przez�Niem�ców�i Po�la�ków,�że�cze�ka�ją�na Mi�sję�Mię�dzy�so�jusz�ni�czą,�któ�ra�ure�-
gu�lu�je�kwe�stie�spor�ne.�Niem�cy�przy�ję�li�wa�run�ki�Fo�cha,�nie�mniej 17�mar�ca�sa�-
mo�lot� z Lesz�na�ostrze�lał� dwo�rzec�w Czem�pi�niu.�Zgi�nął�wte�dy� je�den� z nie�-
miec�kich� funk�cjo�na�riu�szy,� zresz�tą� po�rząd�ny� czło�wiek,� po�wszech�nie� lu�bia�ny
i sza�no�wa�ny.�Ko�men�dant�Lesz�na,�ge�ne�rał�Lep�pert,�in�da�go�wa�ny�w tej�spra�wie
przez�ge�ne�ra�ła�Du�pon�ta�68,�wy�parł�się�ca�łej�tej�hi�sto�rii,�świa�dec�twem�któ�rej�był
grób� je�go� ofia�ry,� a po�nad�to� kil�ku�set� na�ocz�nych� świad�ków.� Sa�mi� Niem�cy
zresz�tą�uwa�ża�li� von�Lep�per�ta�za ka�na�lię.�Układ�o za�wie�sze�niu�bro�ni�był�dla
nie�go�je�dy�nie�świst�kiem�pa�pie�ru.�Mia�łem�już�po�przed�nio�z nim�do czy�nie�nia,
kie�dy�ka�zał�aresz�to�wać�i gro�ził�roz�strze�la�niem�Jó�ze�fa�Cio�rom�skie�go�69.�Po�le�ci�-
łem�wów�czas�in�ter�no�wać�w je�go�ma�jąt�ku�pod Śre�mem�Niem�ca�Pie�pe�ra�70,�mo�-
je�go�są�sia�da.�Był�on�zna�ny�rów�nież�w Lesz�nie,�gdyż�miał�tak�że�i w tam�tej�oko�-
li�cy� ma�ją�tek� ziem�ski.� Z prze�ra�że�niem� do�wie�dzia�łem� się� na�za�jutrz,� że� von
Lep�pert�bar�dzo�nie�lu�bił�Pie�pe�ra�i że�by�mi�zro�bić�na złość,�tym�chęt�niej�go�tów
był�wy�ko�nać�wy�rok�na Cio�rom�skim.�Sy�tu�acja�sta�ła�się�dla�mnie�nie�sły�cha�nie
kło�po�tli�wa;� nie�mia�łem� prze�cież� naj�mniej�sze�go� za�mia�ru� skrzyw�dzić�mo�je�go
za�kład�ni�ka.�To�też�wiel�ce�ura�do�wa�łem�się,�gdy�in�ny�Nie�miec,�If�flan�d71 (bar�dzo
wśród�Po�la�ków�po�pu�lar�ny),�pod�jął�się�per�trak�ta�cji�w spra�wie�uwol�nie�nia�Cio�-
rom�skie�go�w za�mian�za wy�pusz�cze�nie�Pie�pe�ra.�Po�śred�nic�two�wpraw�dzie�oka�-
za�ło�się�spóź�nio�ne,�po�nie�waż�Cio�rom�skie�mu�uda�ło�się�po�ro�zu�mieć�ze�straż�ni�-
kiem�wię�zien�nym�i uciec.
Tak�że�i na in�nych�fron�tach�Grenz�schutz�nie�sto�so�wał�się�do po�sta�no�wień

ukła�du�o za�wie�sze�niu�bro�ni. I tak 17�lu�te�go�ko�ło�Ry�na�rze�wa�wzię�li�śmy�do nie�-
wo�li�nie�miec�ki�po�ciąg�pan�cer�ny�z ca�łą�za�ło�gą.�We�dług�oświad�cze�nia�do�wód�cy
po�cią�gu�dzia�łał�on�z roz�ka�zu�Ge�ne�ral�kom�man�do�Ost,�a więc�tych�sa�mych�lu�-
dzi,�któ�rzy�pod�pi�sa�li�układ.�Stro�ną�ata�ku�ją�cą�by�li�z re�gu�ły�Niem�cy,�póź�niej�na�-
si�za�czę�li�się�im�re�wan�żo�wać�– i tak�nie�po�trzeb�nie�z obu�stron�pa�da�li�ran�ni�i za�-
bi�ci.�A moż�na�by�ło�te�go�unik�nąć�po�przez�re�spek�to�wa�nie�pod�pi�sa�ne�go�ukła�du.
W NRL�zo�sta�łem�przy�dzie�lo�ny�do Biu�ra�Tłu�ma�czeń�i mu�sia�łem�prze�kła�dać

na an�giel�ski� fu�ry�nic�nie�zna�czą�cych� tek�stów.�Nie�mo�gę�po�wie�dzieć,�że�bym
był�za�chwy�co�ny�tym�no�wym�za�da�niem.�W tym�cza�sie�w Po�zna�niu�każ�dy,�kto
tyl�ko�ja�ko�ta�ko�umiał�pi�sać,�uwa�żał�za swój�świę�ty�obo�wią�zek�wy�sma�żyć�ar�ty�-
kuł� lub,�co�gor�sza�– książ�kę�o spra�wie�pol�skiej.�Mnó�stwo�ta�kich�ma�te�ria�łów
na�pły�wa�ło�do NRL,�gdzie�mia�ły�być�tłu�ma�czo�ne�i dru�ko�wa�ne�na koszt�pań�-
stwa.�Wszyst�ko�to,�z pa�ro�ma�wy�jąt�ka�mi,�by�ło�ab�so�lut�nie�nie�uży�tecz�ne�– nikt
ni�gdy�nie�był�w sta�nie�te�go�prze�czy�tać.�Mu�szą�gdzieś�jesz�cze�le�żeć�ca�łe�sto�sy
tych�ma�te�ria�łów,�chy�ba�że�je�spa�lo�no.
Biu�ro�Tłu�ma�czeń�znaj�do�wa�ło�się�w po�ko�ju�nr 103.�Kie�row�ni�kiem�był�pan

Ja�giel�ski�72.� Dzię�ki� je�go� po�czu�ciu� hu�mo�ru� ta� nie�wdzięcz�na� nu�da� sta�wa�ła� się
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pra�wie� przy�jem�na.�Współ�pra�co�wa�li�śmy� z nim� we� tro�je:� hra�bi�na� Żół�tow�ska
z Nie�cha�no�wa�73 – uro�cza�sa�want�ka�mó�wią�ca�i pi�szą�ca�sze�ścio�ma�ję�zy�ka�mi,�pan
Ja�giel�ski�i ja.�By�ło�nam�do�syć�we�so�ło�i bez�li�to�ści�pod�da�wa�li�śmy�naj�su�row�szej
oce�nie�bzdu�ry,�któ�re�do nas�do�cie�ra�ły.�My�ślę,�że�dzię�ki�nim�NRL�za�osz�czę�-
dzi�ła�nie�jed�ną�to�nę�pa�pie�ru.�
Od cza�su� do cza�su� na�sze� za�ję�cia� prze�ry�wa�ło� ja�kieś� za�baw�ne� wy�da�rze�nie.

Pew�ne�go�desz�czo�we�go�po�ran�ka�zja�wia�się�u nas�ja�kiś�cał�kiem�mo�kry�oby�wa�tel.
– Ma�cie�ten�swój�pol�ski�rząd!�– krzy�czy�i wy�gra�ża�pa�ra�so�lem,�z któ�re�go�le�-

je�się�na nas�wo�da�jak�z prysz�ni�ca.�– Gdzie�mój�wę�giel?
– Sza�now�ny�pan�za�błą�dził,� tu� jest�Biu�ro�Tłu�ma�czeń�– od�po�wia�da� jak�naj�-

grzecz�niej�Ja�giel�ski.
– Wszyst�ko�jed�no�– grzmi�tam�ten�– przy�sze�dłem�po wę�giel.
– Pro�szę�więc�na�pi�sać�po�da�nie,�prze�tłu�ma�czy�my�je�pa�nu�na an�giel�ski,�fran�-

cu�ski,�wło�ski�i ro�syj�ski.�To�chy�ba�wszyst�ko,�co�mo�że�my�dla�pa�na�zro�bić.
– Tak?�Jesz�cze�się�wy�śmie�wa�cie?�Cze�kaj�cie,�ta�cy�-owa�cy,�na�pi�szę�do ga�zet.
W tym�mo�men�cie�któ�ryś�z nas�stra�cił�cier�pli�wość�i schwy�ciw�szy�ja�kiś�przy�-

rząd�ze�sto�łu,�tak�się�nim�za�mach�nął�na nie�bo�ra�ka,�że�ten�zło�rze�cząc�na ca�ły
świat,�wy�co�fał�się�po�spiesz�nie�z na�sze�go�biu�ra.
Za cza�sów�NRL�ulu�bio�nym�za�ję�ciem�po�zna�nia�ków�by�ło�urą�ga�nie�urzęd�ni�-

kom�w ich�biu�rach�– urą�ga�nie�bez�kar�ne,�gdyż�nikt�nie�ośmie�lił�by�się�nie�przy�-
znać� ra�cji� swe�mu� wy�bor�cy.�Nic� więc� dziw�ne�go,� że� urzęd�ni�cy� od�bi�ja�li� so�bie
po tro�chu�te�cięż�kie�cza�sy�i trak�to�wa�li�klien�tów�nie�tak�grzecz�nie,�jak�po�win�ni.
Zda�wa�łem�so�bie�spra�wę�z zu�peł�nej�bez�u�ży�tecz�no�ści�mo�jej�pra�cy�w Biu�rze

Tłu�ma�czeń.�Ile�kroć�więc�spo�ty�ka�łem�Ste�fa�na�Po�ni�kiew�skie�go,�zgła�sza�łem�swój
pro�test�i do�ma�ga�łem�się,�by�po�zwo�lo�no�mi�wró�cić�na front.
Za�pew�nia�no�mnie,�że�to�za�ję�cie�przej�ścio�we�i obie�cy�wa�no,�że�sko�ro�tyl�ko

zo�sta�nie� utwo�rzo�ny� ko�mi�tet� or�ga�ni�za�cyj�ny� przyj�mo�wa�nia� mi�sji� za�gra�nicz�-
nych,�wej�dę�w je�go�skład.�Przy�rze�ka�no�mi�tak�że,�że�po�byt�w NRL�zo�sta�nie�mi
za�li�czo�ny�do służ�by�woj�sko�wej�i że�otrzy�mam�w ar�mii�pol�skiej�sto�pień�ofi�cer�-
ski.�Tej�ostat�niej�obiet�ni�cy�ni�gdy�nie�do�trzy�ma�no.�Po�zo�sta�łem�pra�cow�ni�kiem
cy�wil�nym,�przy�dzie�lo�nym�wpraw�dzie�do mi�sji�woj�sko�wych,�lecz�nie�za�leż�nym
od Szta�bu�Głów�ne�go.�W ten�spo�sób�mo�głem�się�nie�raz�prze�ciw�sta�wić�nie�któ�-
rym�woj�sko�wym�i za�po�biec�nie�jed�nej�kom�pro�mi�ta�cji.
Wresz�cie�mi�sje�za�czę�ły�zjeż�dżać,�a nasz�ko�mi�tet� funk�cjo�no�wać.�Naj�pierw

by�ło�nas�sze�ściu:�Adam�Żół�tow�ski�74,�Karol�Scza�niec�ki�75,�Szem�be�k76,�Fi�li�pow�-
ski� i ja,� a prze�wod�ni�czył�nam� Jan�Sław�ski�77.�Póź�niej� do�ko�op�to�wa�no� jesz�cze
mnó�stwo�in�nych�osób.
Wiel�ka�Mi�sja�Mię�dzy�so�jusz�ni�cza�No�ulen�sa�78,�prze�mie�rza�jąc�Eu�ro�pę,�zja�wi�-

ła�się�w War�sza�wie 13�lu�te�go 1919�ro�ku�79.�Spo�dzie�wa�li�śmy�się�jej�w Po�zna�niu,
ale� da�ta� przy�jaz�du� by�ła� nie�zna�na.� Jak� na za�mó�wie�nie� zja�wi�ło� się� kil�ka�mi�sji
o mniej�szym� zna�cze�niu,� na przy�kład� mię�dzy�na�ro�do�wa� mi�sja� Czer�wo�ne�go
Krzy�ża.�Jej�szef,�pan�Ber�trand�Wa�se�la�z Ge�ne�wy,�przed�sta�wił�pro�po�zy�cje�do�-
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ty�czą�ce� wy�mia�ny� więź�niów� cy�wil�nych� i uła�twie�nia� ko�re�spon�den�cji� jeń�com
wo�jen�nym.�Przy�ję�li�śmy�tych�pa�nów�na�der�uprzej�mie,�a NRL�pró�bo�wa�ła�na�wet
za�ga�ić�ro�ko�wa�nia�za ich�po�śred�nic�twem.�Nie�ste�ty,�wszyst�ko�roz�bi�ło�się�o brak
do�brej�wo�li�za�rów�no�ge�ne�ra�ła�Jó�ze�fa�Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go,�jak�i do�wód�ców
nie�miec�kich.�Na�stęp�nym�na�szym�go�ściem�był�puł�kow�nik�Gro�ve�80 z in�ten�den�-
tu�ry� ame�ry�kań�skiej,�wy�słan�nik� i mąż� za�ufa�nia�Ho�ove�ra�81.� To�wa�rzy�szy�li�mu
Jan� Ho�ro�dy�ski,� Po�lak,� ale� oby�wa�tel� an�giel�ski,� po�zo�sta�ją�cy� – jak� mó�wio�no
– w służ�bie�In�tel�li�gen�ce�Se�rvi�ce,�oraz�Czar�nec�ki,�Po�lak,�oby�wa�tel�ame�ry�kań�-
ski,�któ�ry�– jak�twier�dził�– był�przed�sta�wi�cie�lem�„Chi�ca�go�Tri�bu�ne”.�Ho�ro�dy�-
ski�chęt�nie�przy�słu�żył�by�się�Pol�sce,�o ile�nie�ko�li�do�wa�ło�by�to�z in�te�re�sa�mi�an�-
giel�ski�mi.� Był� do�brze� zo�rien�to�wa�ny� w spra�wach� eu�ro�pej�skich� i je�go� ra�dy
mo�gły�by�się�oka�zać�po�ży�tecz�ne.�Szko�da,�że�nie�zo�stał�o nie�po�pro�szo�ny.
Czar�nec�ki� za�raz� po przy�jeź�dzie� ob�ra�ził� się� na nas,�wy�da�wa�ło�mu� się� bo�-

wiem,�że�nie�trak�tu�je�my�go�z ca�łą�po�wa�gą�na�leż�ną�je�go�sta�no�wi�sku.�Ura�zi�ło�go
spe�cjal�nie�to,�że�na�czel�ni�re�dak�to�rzy�głów�nych�po�znań�skich�ga�zet,�„Ku�rie�ra”
i „Dzien�ni�ka”,�nie�chcie�li�go�przy�jąć.
My�śle�li�śmy,�że�puł�kow�ni�ko�wi�Gro�ve’owi�jak�bra�tu�bę�dzie�my�mo�gli�przed�-

sta�wić�wszyst�kie�na�sze�pro�ble�my�z Niem�ca�mi�– to�też�roz�cza�ro�wa�ła�nas�obo�jęt�-
ność,�ja�ką�nam�oka�zał.�Mo�że�i od�na�leź�li�by�śmy�klucz�do tej�za�gad�ki,�gdy�by�nam
po�zwo�lo�no�na�wią�zać�z nim�od�po�wied�nie�kon�tak�ty.�Nie�do�szło�jed�nak�do te�go,
po�nie�waż�wtrą�ci�li�się�woj�sko�wi�i izo�lo�wa�li�puł�kow�ni�ka�nie�mal�cał�ko�wi�cie.
Sztab�Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go�w więk�szo�ści�skła�dał�się�z by�łych�ofi�ce�rów�ar�-

mii�ro�syj�skiej;�tyl�ko�nie�któ�rzy�z nich�by�li�Po�la�ka�mi.
Nie�mie�li�oni�zu�peł�nie�ro�ze�zna�nia�w sy�tu�acji,�ja�ka�ist�nia�ła�w Po�znań�skiem.

Po�dej�rze�wam�też,�że�nie�wie�le� ich� to�na�wet�ob�cho�dzi�ło.�By�li�– po�dob�nie� jak
i my�– nie�do�in�for�mo�wa�ni�o tym,�co�się�dzie�je�w Pa�ry�żu,�i z ca�łą�pew�no�ścią�nie
na�le�ża�ło� ich� do�pusz�czać� do kon�tak�tu� z mi�sja�mi� za�gra�nicz�ny�mi.�Co� praw�da
sze�fo�wie�NRL� nie�mie�li� du�żo�wię�cej� do�świad�cze�nia� dy�plo�ma�tycz�ne�go,� lecz
praw�do�po�dob�nie�in�stynk�tow�nie�unik�nę�li�by�więk�szo�ści�błę�dów�po�peł�nio�nych
przez�woj�sko�wych.�Mi�mo�wszyst�ko� uzna�li,� że� prze�ka�za�nie� go�ścia�wła�dzom
woj�sko�wym�bę�dzie�o wie�le�wy�god�niej�sze.
Gro�ve�nie�był�żoł�nie�rzem,�lecz�urzęd�ni�kiem�woj�sko�wym,�i ope�ra�cje�wo�jen�-

ne�by�ły�mu�obo�jęt�ne.�Przy�je�chał�wy�łącz�nie�w ce�lu�zba�da�nia�spraw�apro�wi�za�-
cyj�nych.�Nie�sma�kiem�na�pa�wa�ła�go�ciż�ba�mło�dych�ofi�ce�rów,�z któ�rych�ża�den
nie�orien�to�wał�się�wca�le,�o czym�mo�wa,�i któ�rych�on�sam�z ko�lei�zu�peł�nie�nie
ro�zu�miał.�Przy�dzie�lo�no�mu�wpraw�dzie�ofi�ce�ra�mó�wią�ce�go�tro�chę�po ame�ry�-
kań�sku�(rze�czy�wi�ście�tro�szecz�kę),�ale�cóż�z te�go,�sko�ro�nie�orien�to�wał�się�zu�-
peł�nie�w pro�ble�ma�ty�ce� Po�znań�skie�go� i nie� po�tra�fił� od�po�wie�dzieć� rze�czo�wo
na żad�ne�py�ta�nie� in�te�re�su�ją�ce�puł�kow�ni�ka.�Kie�dy�na przy�kład� zwró�co�no� się
do nie�go� o na�świe�tle�nie� spra�wy�Kry�sia�ka�82 (de�ma�ska�tor� nie�miec�kiej� in�try�gi
w Ga�li�cji�Wschod�niej),�oka�za�ło�się,�że�nie�wie�na�wet�o ko�go�cho�dzi.
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Z te�go,�co�mó�wił�mi�Ho�ro�dy�ski,�wy�wnio�sko�wa�łem,�że�jesz�cze�wWar�sza�wie
za�rów�no�so�cja�li�ści,�jak�i ko�mu�ni�ści�da�li�puł�kow�ni�ko�wi�Gro�ve`owi�do zro�zu�-
mie�nia,� ja�ko�by�„Pro�vinz�Po�sen”�za�miesz�ki�wa�na�by�ła�przez�Niem�ców�uda�ją�-
cych�Po�la�ków�po to,�że�by�wy�mi�gać�się�od pła�ce�nia�czę�ści�dłu�gów�wo�jen�nych.
Nie�trze�ba�za�rzu�cać�puł�kow�ni�ko�wi�zbyt�wiel�kiej�ła�two�wier�no�ści.�Prze�cież�do�-
tąd�nie�sły�szał�jesz�cze�ni�gdy�o Wiel�ko�pol�sce.�Wy�cho�dząc�z po�cią�gu,�zo�ba�czył
na dwor�cu�w Po�zna�niu�nie�miec�kie�na�pi�sy,�na�zwy�ulic�tak�że�by�ły�nie�miec�kie,
a na każ�dym�kro�ku�na�po�ty�kał�róż�ne�go�ro�dza�ju�ger�ma�ni�zmy,�jak�choć�by�po�-
mnik�Bi�smarc�ka�czy�znów�ja�kie�goś�nie�miec�kie�go�ce�sa�rza�83.�Trze�ba�też�wziąć
pod uwa�gę,� że� Ententa� zda�wa�ła� so�bie� spra�wę� z nie�moż�no�ści� od�zy�ska�nia
ogrom�nych�sum�wło�żo�nych�w woj�nę�i na�bie�ra�ła�prze�świad�cze�nia,�że�każ�dy�ka�-
wa�łek� te�ry�to�rium�ode�bra�ne�go�Niem�com�uszczu�pla� ich� fi�nan�so�wy�po�ten�cjał.
Nie�orien�to�wa�li�śmy�się�w tych�za�wi�ło�ściach,�a nie�by�ło�ni�ko�go,�kto�by�nam
na to�zwró�cił�uwa�gę.
Na�si�sze�fo�wie�mie�li�za ma�ło�do�świad�cze�nia,�że�by�zda�wać�so�bie�spra�wę�z de�-

li�kat�nych�za�wi�ło�ści�po�li�ty�ki�eu�ro�pej�skiej.�Wpraw�dzie�Woj�ciech�Kor�fan�ty�miał
w cza�sie�woj�ny�kon�tak�ty�z Ententą,�lecz�sam�nie�mógł�po�do�łać�wszyst�kie�mu.
Pierw�szy� dzień� spę�dzo�ny� przez� Gro�ve’a w Po�zna�niu� moż�na� by� na�zwać

dniem�wiel�kiej�ga�fy.�Nie�po�ka�za�no�mu�te�go,�co�przede�wszyst�kim�po�wi�nien
był�zo�ba�czyć,�a więc� fa�bryk�na�da�ją�cych�się�do uru�cho�mie�nia� i za�pa�sów�pro�-
duk�tów�rol�nych,�któ�re�tak�bar�dzo�by�się�przy�da�ły�wy�gło�dzo�nej�Eu�ro�pie.�Za�-
pa�ko�wa�no�go�za to�do sa�mo�cho�du�i po�wie�zio�no�w kie�run�ku�fron�tu,�tam,�gdzie
wia�do�mo�by�ło,�że�Niem�cy�strze�la�ją�bez�u�stan�nie�– na Miej�ską�Gór�kę.�Na�stęp�-
nie�za�wie�zio�no�go�na śnia�da�nie�do księ�cia�Ol�gier�da�Czar�to�ry�skie�go,�oże�nio�ne�-
go�z ar�cy�księż�nicz�ką�au�striac�ką�Habs�bur�żan�ką�84.�Nie�wiem,�co�i jak�tłu�ma�czył
ofi�cer�pol�ski�to�wa�rzy�szą�cy�puł�kow�ni�ko�wi,�ale�z je�go�wy�ja�śnień�puł�kow�nik�na�-
brał� prze�ko�na�nia,� że� sie�dział� przy jed�nym� sto�le� z ar�cy�księ�ciem� au�striac�kim.
Wró�cił�do Po�zna�nia�bar�dzo�nie�za�do�wo�lo�ny,�raz�– że�o ma�ło�nie�zo�stał�po�zba�-
wio�ny�ży�cia,�a na�stęp�nie�– że�za�pro�szo�no�go�do ko�goś,�ko�go�po�win�no�się�trak�-
to�wać�jak�nie�przy�ja�cie�la.�Mi�mo�to�Ho�ro�dy�ski�po�tra�fił�go�na�mó�wić�na wy�sła�-
nie�de�pe�szy�do Ho�ove�ra,�in�for�mu�ją�cej�o tym,�jak�Niem�cy�bom�bar�du�ją�mia�sta
wiel�ko�pol�skie�po�ci�ska�mi�ga�zo�wy�mi.
Chcia�łem�puł�kow�ni�ko�wi�to�wa�rzy�szyć�w je�go�po�dró�ży�po Wiel�ko�pol�sce,�ale

wła�dze� woj�sko�we� od�mó�wi�ły� mi� miej�sca� w sa�mo�cho�dzie.� Stwier�dziw�szy,� że
Wiel�ko�pol�ska�da�so�bie�ra�dę�z żyw�no�ścią�aż�do żniw,�Gro�ve�po�wró�cił�do War�-
sza�wy,�na�to�miast�nikt�– ani�w NRL,�ani�w szta�bie�– nie�po�in�for�mo�wał�go,�że
skoń�czy�ły�się�za�pa�sy�wę�gla.
Na�stęp�nie�przy�je�chał�do Po�zna�nia�ge�ne�rał�Char�les�Du�pont,�szef�fran�cu�skiej

mi�sji�woj�sko�wej�w Niem�czech.�Ofi�cjal�nym�je�go�za�da�niem�by�ło�po�szu�ki�wa�nie
jeń�ców,� w rze�czy�wi�sto�ści� jed�nak� re�pre�zen�to�wał� w Ber�li�nie� rząd� fran�cu�ski
do cza�su�na�wią�za�nia�sto�sun�ków�dy�plo�ma�tycz�nych.�Pod�wład�ni�mu�ofi�ce�ro�wie
jeź�dzi�li�po ca�łych�Niem�czech,�szu�ka�jąc�fran�cu�skich�jeń�ców�i do�star�cza�jąc�jed�-
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no�cze�śnie� wszel�kich� in�for�ma�cji,
dzię�ki� któ�rym� rząd� fran�cu�ski� do�-
brze�wie�dział� o wszyst�kim,� co� się
dzia�ło�na te�re�nie�Rze�szy.
Po raz�pierw�szy�od stu�lat�po�ka�-

zał�się�w Po�zna�niu�fran�cu�ski�ge�ne�-
rał,�co�sta�ło�się�oka�zją�do wy�da�nia
sze�re�gu�obia�dów�i rau�tów.�Ge�ne�rał
zło�żył� rów�nież� wi�zy�tę� w NRL.
Na proś�bę� ko�mi�sa�rza� Ada�ma� Po�-
szwiń�skie�go� wy�gło�si�łem� prze�mó�-
wie�nie� po�wi�tal�ne� po fran�cu�sku.
Nie�by�łem�przy�zwy�cza�jo�ny�do za�-
bie�ra�nia� gło�su� przy ta�kich� oka�-
zjach� i mu�sia�łem� wy�glą�dać� nie�-
szcze�gól�nie.� Ge�ne�rał� był� bar�dzo
wzru�szo�ny,� po�dzię�ko�wał� w ser�-
decz�nych�sło�wach�za mi�łe�po�wi�ta�-
nie,� po czym� uca�ło�wał� wszyst�kie
na�sze� pa�nie� ma�szy�nist�ki,� a wśród

nich�by�ło�kil�ka�na�praw�dę�ład�nych�dziew�czyn.
Ge�ne�rał�Du�pont�uwa�żał,�że�przy�go�to�wu�je�dro�gę�dla�mi�sji�No�ulen�sa,�ma�ją�-

cej�zba�dać�pro�blem�Wiel�ko�pol�ski�na miej�scu.�Choć�ge�ne�rał�Jo�seph�No�ulen�s85

był�już�w War�sza�wie,�nie�mie�li�śmy�żad�nych�bliż�szych�da�nych�o skła�dzie�je�go
mi�sji.�Kon�tak�ty�z War�sza�wą�by�ły�nędz�ne.�Wiel�ko�po�la�nie�z naj�wyż�szą�nie�uf�no�-
ścią�śle�dzi�li�wy�sił�ki�Mo�ra�czew�skie�go�86,�Da�szyń�skie�go�87 i in�nych�to�wa�rzy�szy,
zmie�rza�ją�ce� do na�rzu�ce�nia� ca�łe�mu�kra�jo�wi� sys�te�mu� so�cja�li�stycz�ne�go.�Aże�by
do�wie�dzieć� się�na�praw�dę�cze�goś� istot�ne�go�o roz�wo�ju� sy�tu�acji�w War�sza�wie,
nie�by�ło�in�ne�go�spo�so�bu,�jak�po�je�chać�i spraw�dzić�oso�bi�ście,�a to�wca�le�nie�by�-
ło�ła�twe,�zwa�żyw�szy�że�ani�jed�na,�ani�dru�ga�stro�na�nie�kwa�pi�ły�się�do wy�da�wa�-
nia�prze�pu�stek.
Wresz�cie�po�wró�cił�z War�sza�wy�Kon�stan�ty�Bniń�ski,�wy�sła�ny�tam�wcze�śniej

w mi�sji�spe�cjal�nej.�Przy�wiózł�wia�do�mość,�że�wi�zy�ta�mi�sji�No�ulen�sa�w Po�zna�-
niu� zo�sta�ła� osta�tecz�nie� po�sta�no�wio�na.� Je�go� zda�niem� trud�no�ści� czy�ni�ły� naj�-
pierw�wła�dze�pol�skie,�uzna�ją�ce�się�za je�dy�nie�kom�pe�tent�ne�do roz�mów�i per�-
trak�ta�cji�w imie�niu�ca�łe�go�na�ro�du�pol�skie�go,�a na�stęp�nie�Ame�ry�ka�nie,�któ�rzy
twier�dzi�li�z upo�rem,�że�Wiel�ko�pol�ska�jest�czę�ścią�Nie�miec.
Dla� nas� przy�jazd�mi�sji�No�ulen�sa� był� spra�wą� pierw�szo�rzęd�nej�wa�gi,� gdyż

za wszel�ką�ce�nę�sta�ra�li�śmy�się�o uzna�nie�przez�Ententę,�co�umoż�li�wi�ło�by�za�-
war�cie�osta�tecz�ne�go�ro�zej�mu�z Niem�ca�mi.�Ne�go�cja�cje�Kor�fan�te�go�w Ber�li�nie
nie�do�pro�wa�dzi�ły�do żad�nych�roz�strzy�gnięć.�Niem�cy�o ni�czym�nie�chcie�li�sły�-
szeć,�nie�go�dzi�li�się�na żad�ne�ustęp�stwa.�Żą�da�li,�by�od�dzia�ły�nie�miec�kie�nie�na�-
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po�ty�ka�jąc�opo�ru�po�wstań�ców,�po�now�nie�za�ję�ły�Po�znań�skie,�obie�cu�jąc�je�dy�nie
amne�stię�dla�po�wstań�ców.�W cza�sie�po�by�tu�w Ber�li�nie�Kor�fan�te�go�in�ter�no�wa�-
no�w ho�te�lu.�Nie�po�zwo�lo�no�mu�z ni�kim�się�ko�mu�ni�ko�wać,�z wy�jąt�kiem�osób,
któ�rym� po�wie�rzo�no� prze�pro�wa�dza�nie� z nim� roz�mów.�Wa�run�ki� po�sta�wio�ne
przez�Niem�ców�by�ły�– jak�wspo�mnia�no�– nie�do przy�ję�cia.�Oku�pu�ją�cy�po�now�-
nie�Wiel�ko�pol�skę�Niem�cy�nie�zgo�dzi�li�by�się�do�bro�wol�nie�jej�opu�ścić.�Zna�jąc
war�tość�ich�obiet�nic,�wąt�pi�li�śmy,�aże�by�ogło�si�li�amne�stię.�Jed�no�cze�śnie�nie�by�-
li�śmy�go�to�wi�do zbroj�ne�go�prze�ciw�sta�wie�nia�się�agre�sji.
Jak�kol�wiek� na�sza� ar�mia� by�ła� w do�sko�na�łej� for�mie� i w oko�licz�no�ściach

sprzy�ja�ją�cych�mo�gła�by�ode�przeć�każ�dy�atak�nie�miec�ki,�to�jed�nak�tym�świet�-
nym�żoł�nie�rzom�star�czy�ło�by�amu�ni�cji�za�le�d�wie�na dwie,�trzy�go�dzi�ny�wal�ki.
Gdy�by�Niem�cy�zna�li�stan�fak�tycz�ny,�z pew�no�ścią�ru�szy�li�by�na nas�i żad�na�si�-
ła�nie�prze�szko�dzi�ła�by�im�w opa�no�wa�niu�Po�zna�nia.�Dla�te�go�tak�bar�dzo�za�le�-
ża�ło� nam� na prze�kształ�ce�niu� tym�cza�so�we�go� za�wie�sze�nia� bro�ni� z 16� lu�te�-
go 1919� ro�ku� w trwa�ły� ro�zejm.� Wszyst�kie� na�dzie�je� po�kła�da�li�śmy� w Mi�sji
Mię�dzy�so�jusz�ni�czej,� dla�te�go� ode�tchnę�li�śmy� z ulgą,� kie�dy� da�ta� jej� przy�jaz�du
zo�sta�ła�osta�tecz�nie�usta�lo�na�i po�da�na�do wia�do�mo�ści.
To�by�ła�praw�dzi�wie�wiel�ka�mi�sja�z ca�łym�za�ple�czem�per�so�ne�lu�po�moc�ni�cze�-

go,�a więc�z se�kre�ta�rza�mi,�szo�fe�ra�mi,�or�dy�nan�sa�mi.�By�ło�ich�co�naj�mniej�sześć�-
dzie�się�ciu.�War�sza�wa�do�rzu�ci�ła�jesz�cze�mnó�stwo�mło�dzia�ków.�Są�dzę,�że�mie�li
oni�słu�żyć�do neu�tra�li�zo�wa�nia�„złych”�wpły�wów�Wiel�ko�po�lan.�Przy�je�cha�ło�też
trzech�pa�nów�z Mi�ni�ster�stwa�Spraw�Za�gra�nicz�nych.�Je�śli�mnie�pa�mięć�nie�my�-

Zamek cesarski, widok od strony Teatru Wielkiego. Fot. R. S. Ulatowskiego z lat 20. XX w.
Ze zb. Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
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li,�by�li�to�pa�no�wie:�Cie�cha�now�ski�88,�Ra�czyń�ski�89 i Prze�ździec�ki�90.�Za�uwa�ży�łem
po�nad�to�ofi�ce�ra�ma�ry�nar�ki�i kil�ku�go�ści�w róż�nych�uni�for�mach,�w sam�raz�dla
ka�ry�ka�tu�rzy�sty.
Tro�chę�by�ło�za du�żo� te�go�wszyst�kie�go.�Obec�ność� re�pre�zen�tan�tów�re�sor�-

tów�spraw�za�gra�nicz�nych�i woj�ny�by�ła�cał�kiem�oczy�wi�sta,�ale�trud�no�by�ło�so�-
bie�wy�tłu�ma�czyć�i jesz�cze�trud�niej�to�le�ro�wać�przed�sta�wi�cie�li�roz�ma�itych�par�-
tii� po�li�tycz�nych,� kry�ją�cych� się� po ką�tach� i zza� fi�ra�nek� pod�słu�chu�ją�cych
roz�mo�wy.�Mie�li�oni�za�pew�ne�kon�tro�lo�wać�moż�li�wie�naj�do�kład�niej�kon�tak�ty
NRL�z Mi�sją�Mię�dzy�so�jusz�ni�czą.
Po�sta�no�wio�no�ulo�ko�wać�mi�sję�w zam�ku�ce�sar�ski�m91,�aby�za�pew�nić�wszyst�-

kim�wy�god�ne�po�miesz�cze�nia.�Scza�niec�ki�zo�stał�mia�no�wa�ny�dy�rek�to�rem�zam�-
ku.�Za�war�li�śmy� umo�wę� z P.�Hir�sch�ber�giem,�wła�ści�cie�lem� zna�nej� re�stau�ra�cji
Hun�ga�ria�92,�na do�sta�wy�po�sił�ków�wraz�z ob�słu�gą.�Trze�ba�też�by�ło�za�an�ga�żo�-
wać�tłu�ma�czy�i łącz�ni�ków�dla�po�szcze�gól�nych�de�le�ga�cji.�Nie�by�ło�to�znów�ta�-
kie�pro�ste,�gdyż�NRL�sta�ra�ła�się�wy�eli�mi�no�wać�ze�swo�je�go�apa�ra�tu�wszyst�kie
oso�by�nie�zwią�za�ne�z en�de�cją.�Zna�la�zło�się�wpraw�dzie�pa�ru�nie�ska�zi�tel�nych,
zna�ją�cych�le�piej�czy�go�rzej�fran�cu�ski,�ale�trud�no�by�ło�się�po nich�spo�dzie�wać,
że�za�do�wo�lą�się�pod�rzęd�ną�ro�lą�tłu�ma�czy.�Jesz�cze�więk�szych�pro�ble�mów�na�-
strę�czał�an�giel�ski.�W ca�łym�Po�zna�niu�czte�ry�oso�by�zna�ły�ten�ję�zyk�w mo�wie
i pi�śmie.�A je�śli�cho�dzi�o wło�ski,�to�prócz�kil�ku�księ�ży,�któ�rym�nie�wy�pa�da�ło
zo�sta�wiać�swo�ich�pa�ra�fii,�mie�li�śmy�do dys�po�zy�cji�tyl�ko�Ada�ma�Żół�tow�skie�go

Mieszkańcy Poznania witają Misję Międzysojuszniczą
przed dworcem kolejowym, 1 III 1919 r.



i je�go�sio�strę.�Nie�ste�ty,�Żół�tow�ski
za�ję�ty�był�ca�ły�mi�dnia�mi�funk�cja�mi
dy�plo�ma�tycz�ny�mi.� W tej� sy�tu�acji
pan�na� Żół�tow�ska� wzię�ła� na sie�bie
wszyst�kie� tłu�ma�cze�nia� z wło�skie�-
go.�Moż�na�ją�by�ło�za�stać�w Biu�rze
Tłu�ma�czeń�od ósmej�ra�no�do je�de�-
na�stej�wie�czo�rem,�za�wsze�za�pra�co�-
wa�ną,� lecz� w świet�nym� hu�mo�rze.
Nie� ogra�ni�cza�ła� się� wy�łącz�nie
do tłu�ma�cze�nia:� prze�ro�bi�ła� nie�je�-
den� ar�ty�kuł,� nie�jed�ną� bro�szu�rę
pro�pa�gan�do�wą,� je�śli� tek�sty� by�ły
za�nad�to� po�zba�wio�ne� sen�su.� Peł�na
wdzię�ku� i uro�ku,� in�te�li�gent�na
i dow�cip�na,� by�ła� praw�dzi�wą� per�łą
w Wy�dzia�le�Po�li�tycz�nym.�Nie�mo�-
gąc�za�trud�nić�od�po�wied�niej� licz�by
łącz�ni�ków� od�po�wia�da�ją�cych� usta�-
lo�nym�wa�run�kom,�NRL�zde�cy�do�-
wa�ła� się� w koń�cu� na przy�ję�cie
do swej�służ�by�kil�ku�mło�dych�lu�dzi
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wy�kształ�co�nych�za gra�ni�cą.�Ko�mi�sarz�Po�szwiń�ski�wy�ka�zał�przy�tom�ność�umy�-
słu�i dla�pew�no�ści�za�ka�zał�uży�wa�nia�ty�tu�łów�szla�chec�kich.�Oj�czy�zna�by�ła�więc
ura�to�wa�na.
W przeded�niu�przy�by�cia�Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�ni�czej� ufor�mo�wa�ło� się�Biu�ro

Pre�zy�dial�ne�NRL�z Le�onem�Plu�ciń�ski�m93 na cze�le.�Był�to�naj�le�piej�dzia�ła�ją�cy
z wszyst�kich�wy�dzia�łów�NRL.�W tym�wła�śnie�biu�rze�zna�la�zło�się�naj�wię�cej�lu�-
dzi�pra�cu�ją�cych�dla�do�bra�spra�wy,�nie�szu�ka�ją�cych�ko�rzy�ści�ani�dla�sie�bie,�ani
dla�swo�jej�par�tii,�mię�dzy�in�ny�mi�Ste�fan�Po�ni�kiew�ski,�Ta�de�usz�Mosz�czeń�ski�94,
Ro�man� Jan�ta�-Po�łczyń�ski�95.� Nie�ste�ty,� resz�ta� na�zwisk� ule�cia�ła� mi� z pa�mię�ci.
Wszy�scy�oni�by�li�in�te�li�gent�ni,�z szyb�kim�re�flek�sem,�nie�uprze�dze�ni�– przy�jem�-
nie�by�ło�z ni�mi�współ�pra�co�wać.�Le�on�Plu�ciń�ski�umiał�so�bie�do�brać�per�so�nel.
Tłu�ma�cze�i łącz�ni�cy�pod�le�ga�li�Biu�ru�Pre�zy�dial�ne�mu.�Mnie�wy�zna�czo�no�naj�-

pierw�na tłu�ma�cza�wszyst�kich�trzech�ko�mi�sa�rzy,�ale�kie�dy�po po�wro�cie�Bniń�-
skie�go� z War�sza�wy� oka�za�ło� się,� że� nikt� nie� chce� ob�słu�gi�wać�Ame�ry�ka�nów,
zgło�si�łem�się�sam�do tej�nie�przy�jem�nej�pra�cy.�Nie�mie�li�in�ne�go�wy�bo�ru,�zgo�-
dzi�li�się�na mo�ją�pro�po�zy�cję.
Wresz�cie� nad�szedł� wiel�ki� dzień.�Dru�gie�go�mar�ca� ra�no�96 spe�cjal�ny� po�ciąg

wio�zą�cy�mi�sję�wje�chał�na dwo�rzec�po�znań�ski.�Na pe�ro�nie�ocze�ki�wa�ły�ich�tłu�-
my:�Straż�Lu�do�wa,�Brac�two�Kur�ko�we, I Pułk�Uła�nów,�Sztab�Głów�ny�NRL,
Ra�da�Miej�ska,�bur�mistrz�i je�go�za�stęp�cy,�wresz�cie�wszyst�kie�in�ne�oso�bi�sto�ści
cy�wil�ne�i woj�sko�we.�Gdy�tyl�ko�po�ciąg�sta�nął,�wy�sko�czył�z nie�go�ge�ne�rał�Nie�s��������se�l97.
Skie�ro�wał�się�do wyj�ścia�i nie�zwa�ża�jąc�na ge�ne�ra�ła�wło�skie�go�98,�któ�ry�był�wyż�-
szy� ran�gą,�prze�biegł�przed fron�tem�kom�pa�nii�ho�no�ro�wej.�Ge�ne�rał�Do�wbór�-
-Mu�śnic�ki�– czy�to�nie�wie�dząc�jak,�czy�też�z po�wo�du�osłu�pie�nia�– nie�in�ter�-
we�nio�wał� w ce�lu� uspo�ko�je�nia� nad�to� ży�we�go� Fran�cu�za.� Ma�ło� bra�ko�wa�ło,
a do�szło�by�do in�cy�den�tu.�Na szczę�ście�w spra�wę�włą�czył�się�Bniń�ski,�umie�ścił
dy�gni�ta�rzy� w sa�mo�cho�dach,� za�nim� zdą�ży�li� się� po�kłó�cić,� i wy�eks�pe�dio�wał
do zam�ku.
Pierw�si� przy�je�cha�li� pań�stwo�No�ulens,� za ni�mi� sir� Esme�Ho�war�d99,� da�lej

wło�ski�mi�ni�ster�z ge�ne�ra�łem�Ro�mei,�na koń�cu�de�le�gat�ame�ry�kań�ski�– ge�ne�rał
Ker�na�n100 ze� swym� ad�iu�tan�tem,� ka�pi�ta�nem� Ewel�lem.� Scza�niec�ki� przy�jął� ich
z wła�ści�wą�so�bie�ele�gan�cją,�któ�rą�tak�pięk�nie�umiał�de�mon�stro�wać,�i przed�sta�-
wił�per�so�nel�od�da�ny�im�do dys�po�zy�cji.
Ker�nan� le�d�wie�mnie� za�uwa�żył.�Zda�łem� so�bie� szyb�ko� spra�wę,� że�nie�ła�two

bę�dzie�się�prze�bić�przez�tę�lo�do�wą�sko�ru�pę.�Ulo�ko�wa�no�go�wraz�z ad�iu�tan�tem
w cią�gu� po�ko�jów� prze�zna�czo�nych� dla� ksią�żąt� z do�mu� ce�sar�skie�go.�Ge�ne�rał
otrzy�mał�sy�pial�nię,�ol�brzy�mi�sa�lon�i ła�zien�kę,�Ewell�– bar�dzo�pięk�ną�sy�pial�nię
i ła�zien�kę�na�prze�ciw,�po dru�giej�stro�nie�ko�ry�ta�rza.
Je�stem�prze�ko�na�ny,�że�ni�gdy�jesz�cze�nie�miesz�ka�li�tak�wspa�nia�le.�Mi�mo�to

ge�ne�rał�wy�dał�okrzyk�zgro�zy�na wia�do�mość,�że�je�go�ad�iu�tant�zmu�szo�ny�bę�-
dzie�prze�cho�dzić�przez�ko�ry�tarz�do ką�pie�li.�Był�bar�dzo�nie�sym�pa�tycz�ny,�za�-
rzu�ca�jąc�nam�brak�sza�cun�ku�dla�ar�mii�ame�ry�kań�skiej.�Nie�umie�jąc�się�zdo�być
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na cier�pli�wość� wo�bec� śmiesz�nych� pre�ten�sji,� od�po�wie�dzia�łem:� „Ge�ne�ra�le,� to
Niem�cy�zbu�do�wa�li�ten�za�mek.�Ma�my�go�do�pie�ro�od dwóch�ty�go�dni�i jesz�cze
nie�zdą�ży�li�śmy�zmie�nić�in�sta�la�cji”.�Od�wró�cił�się,�war�cząc.
Ker�nan�miał�ty�tuł�rad�cy�praw�ne�go�(le�gal�ad�vi�ser)�ar�mii�ame�ry�kań�skiej.�Sły�-

sza�łem,�że�po dru�giej�stro�nie�oce�anu�cie�szył�się�opi�nią�jed�ne�go�z naj�zna�ko�mit�-
szych�znaw�ców�pra�wa.�Nie�mniej�rzad�ko�zda�rza�ło�mi�się�mieć�do czy�nie�nia�z fi�-
gu�rą�tak�nie�sym�pa�tycz�ną�i pro�stac�ką.�Z bra�kiem�wy�cho�wa�nia�mo�gła�się�rów�nać
tyl�ko�je�go�igno�ran�cja�we�wszyst�kim,�co�do�ty�czy�ło�spraw�eu�ro�pej�skich.�W do�-
dat�ku�nie�ro�zu�miał�i nie�mó�wił�żad�nym�ję�zy�kiem�prócz�ame�ry�kań�skie�go�(uży�-
wał�żar�go�nu,�któ�re�go�nie�spo�sób�uznać�za an�giel�ski).�By�ło�na�wet�coś�pa�te�tycz�-
ne�go� w wy�glą�dzie� te�go� sześć�dzie�się�cio�let�nie�go� dziec�ka,� kie�dy� na próż�no
usi�ło�wał�zro�zu�mieć�coś�z roz�mów�pro�wa�dzo�nych�po fran�cu�sku,�a po fran�cu�sku
wszy�scy�mó�wi�li�do�sko�na�le,�z wy�jąt�kiem�człon�ków�de�le�ga�cji�ame�ry�kań�skiej.
Ewell�z ko�lei�był�sym�pa�tycz�nym�kow�bo�jem�z da�le�kie�go�Tek�sa�su,�miał�ma�-

nie�ry,�ale� i do�bre�ser�ce� lu�dzi�stam�tąd.�Krą�ży�ło�o nim�mnó�stwo�aneg�dot,� jak
choć�by�ta:�na ja�kimś�ba�lu�wy�da�nym�w War�sza�wie�dla�Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�ni�-

Delegacja francuska Misji Międzysojuszniczej: 1. gen. J. Noulens, 2. pani Noulens,
3. Montmarin, 4. L. de Robien, 5. gen. H. A. Niessel. Fot. ze zb. rodzinnych.
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czej,�zna�la�zła�się�spo�ra�gro�mad�ka�pa�nien,�któ�re�ni�gdy�przed�tem�nie�spo�tka�ły
się�z cu�dzo�ziem�ca�mi�i nie�co�onie�śmie�lo�ne�trzy�ma�ły�się�na ubo�czu.�Ewell�z rę�-
ka�mi�w kie�sze�ni�pod�szedł�do tej�grup�ki� i upodo�baw�szy�so�bie�naj�drob�niej�szą
z drob�nych,�trzep�nął�ją�w ple�cy�swą�ol�brzy�mią�dło�nią�z za�chę�ca�ją�cym�okrzy�-
kiem:�„hal�lo,�girls!”.�Bie�du�li� łzy�sta�nę�ły�w oczach,�po�tem�za�szy�ła�się�w ja�kiś
kąt,�z któ�re�go�nie�wyj�rza�ła�przez�resz�tę�wie�czo�ru.�Dźwię�ki�mu�zy�ki�nie�za�głu�-
szy�ły�kla�śnię�cia,�a czci�god�nym�i bar�dzo�ary�sto�kra�tycz�nym�ma�tro�nom�za�wi�ro�-
wa�ło�w oczach.�Mó�wio�no�tak�że�o Ewel�lu,�że�nie�roz�sta�wał�się�z ostro�ga�mi,�że�-
by�mu�się�no�gi�nie�śli�zga�ły,�gdy�je�kładł�na sto�le.
De�le�ga�cji� ame�ry�kań�skiej� to�wa�rzy�szy�li:� se�kre�tarz,� kil�ku�or�dy�nan�sów� i kie�-

row�ca�– syn�pol�skich�ro�dzi�ców.�Póź�niej�przy�łą�czył�się�jesz�cze�słyn�ny�pro�fe�sor
Lor�d101 z dok�to�rem�En�gli�shem.�Pra�sę�ame�ry�kań�ską�re�pre�zen�to�wał�dzien�ni�karz
Czar�nec�ki,�któ�ry�był�nam�już�zna�ny.
Nie�zgłę�bi�li�śmy�jesz�cze�wte�dy�ta�jem�nic�pro�to�ko�łu�dy�plo�ma�tycz�ne�go�– nie�-

wąt�pli�wie�by�ło�by�le�piej,�gdy�by�NRL�zwró�ci�ła�się�o ra�dę�do któ�re�goś�z daw�nych
dwo�rzan�ce�sa�rza�nie�miec�kie�go,�cho�ciaż�by�do hra�bie�go�Hut�ten�-Czap�skie�go�102.

Delegacja włoska Misji Międzysojuszniczej w zamku cesarskim w Poznaniu,
od lewej: 3. gen. Romei, 4. G. C. Montagna, 5. Venturi. Fot. ze zb. rodzinnych.
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Pierw�sze�go�dnia�grzęź�li�śmy�w ga�fach.�Naj�pierw,�gdy�bez�po�śred�nio�po przy�-
jeź�dzie�do�pusz�czo�no�do te�go,�by�ge�ne�rał�Nie�ssel�za�gar�nął�wszyst�kie�ho�no�ry,
nie� ba�cząc� na swych� ko�le�gów�Wło�cha� i Ame�ry�ka�ni�na.�Wjazd� na za�mek� tak
zor�ga�ni�zo�wa�no,�że�ma�szy�nist�ki,�se�kre�tar�ki,�a na�wet�or�dy�nans�de�le�ga�cji�fran�cu�-
skiej� wy�prze�dza�li� sze�fów� de�le�ga�cji� po�zo�sta�łych.� An�gli�cy� wy�ba�czy�li� nam� to
z ła�two�ścią,�ale�Ame�ry�ka�nie�i Wło�si�by�li�obu�rze�ni.�Za�le�d�wie�roz�lo�ko�wa�li�śmy
na�szych�lu�dzi,�Wło�si�rzu�ci�li�się�do Scza�niec�kie�go�z dzi�kim�wrza�skiem,�bo�oka�-
za�ło�się,�że�Do�wbór�-Mu�śnic�ki�po�sta�wił�war�tę�przed drzwia�mi�No�ulen�sa,�a nie
przy�dzie�lił�jej�mi�ni�stro�wi�wło�skie�mu.�Za�tem�– że�by�już�wszy�scy�by�li�za�do�wo�-
le�ni�– po�sta�wi�li�śmy�war�tow�ni�ków�przy drzwiach�sze�fów�wszyst�kich�de�le�ga�cji.
De�le�ga�cja�fran�cu�ska�by�ła�naj�licz�niej�sza.�Am�ba�sa�do�ro�wi�No�ulen�so�wi�i je�go

żo�nie�to�wa�rzy�szył�per�so�nel�am�ba�sa�dy�w peł�nym�skła�dzie�z at�taché�woj�sko�-
wym�i mor�skim.�Ge�ne�rał�Nie�ssel�był�eks�per�tem.�Za�cho�wy�wał�się�jak�„en�fant
ter�ri�ble”,�miał�w ab�so�lut�nej�po�gar�dzie�oby�dwu�ge�ne�ra�łów,�któ�rzy�wraz�z nim
wcho�dzi�li�w skład�mi�sji,�i spra�wiał�nam�ty�sią�ce�kło�po�tów.�Co�praw�da,�w po�-
go�ni�za po�pu�lar�no�ścią�był�on�uprzy�wi�le�jo�wa�ny,�gdyż�NRL�po�sta�ra�ła�się,�by
do�tar�ło�do wia�do�mo�ści�sze�ro�kiej�pu�blicz�no�ści,�że�tyl�ko�Fran�cja�jest�uspo�so�-
bio�na�wo�bec�nas�przy�chyl�nie,�że�Wło�si�od�no�szą�się�do na�szych�spraw�obo�jęt�-
nie,�a An�gli�cy�– po pro�stu�wro�go.�Stąd�też�na uli�cy�wzno�szo�no�czę�sto�okrzy�-
ki�na cześć�Fran�cji,�od cza�su�do cza�su�da�wa�ło�się�sły�szeć�„niech�ży�ją�Wło�chy”.
An�gli�ków� i Ame�ry�ka�nów� przyj�mo�wa�no� ra�czej� chłod�no.� Sy�tu�acja� sta�ła� się
w koń�cu� że�nu�ją�co� nie�przy�jem�na,� do�szło� do te�go,� że� prze�bra�ni� żoł�nie�rze
i agen�ci�mu�sie�li�się�mie�szać�z tłu�mem,�by�od�wrzesz�czeć�od�po�wied�nią�por�cję
„niech�ży�ją!”�Wil�so�no�wi,�An�glii�i Ame�ry�ce.

Przemarsz wojskowych członków Misji Międzysojuszniczej podczas przeglądu wojska
na pl. Wolności, 2 III 1919 r.
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De�le�ga�cja�wło�ska�by�ła�mniej�licz�na�niż�fran�cu�ska.�Na jej�cze�le�stał�mi�ni�ster
Ro�ma�gna�103,� któ�re�mu� to�wa�rzy�szył� ge�ne�rał�Ro�mei� (póź�niej�szy� szef�wło�skiej
mi�sji�woj�sko�wej�w War�sza�wie).�Ad�iu�tant�ge�ne�ra�ła�ka�pi�tan�Ven�tu�ri�zna�ko�mi�cie
mó�wił�po pol�sku,�gdyż�oże�nio�ny�był�z Po�lką�i z mi�ło�ści�do niej�na�uczył�się�bie�-
gle� na�sze�go� ję�zy�ka.�Opo�wia�dał,� że� po śmier�ci� żo�ny�na�uczył� pol�skie�go�oby�-
dwo�je�swo�ich�dzie�ci,�by�– jak�mó�wił�– mia�ły�po mat�ce�pa�miąt�kę.
W skład�de�le�ga�cji�an�giel�skiej�wcho�dził�tyl�ko�sir�Esme�Ho�ward�z dwo�ma�se�-

kre�ta�rza�mi�am�ba�sa�dy�czy�po�sel�stwa�i je�den�przed�sta�wi�ciel�pra�sy.�Rze�czo�znaw�cą
woj�sko�wym�był�ja�kiś�pod�puł�kow�nik.�Je�go�ad�iu�tan�tem�był�ka�pi�tan�Mau�le.�Póź�-
niej�przy�je�chał�jesz�cze�ge�ne�rał�Car�ton�de�Wiar�t104,�o czym�bę�dzie�mo�wa�da�lej.
Pierw�szy�dzień�po�by�tu�go�ście�wy�ko�rzy�sta�li�na roz�lo�ko�wa�nie�się�i na wi�zy�-

ty�ofi�cjal�ne;�wie�czo�rem�wy�da�no�dla�nich�przy�ję�cie.�Przy wy�jeź�dzie�z zam�ku
po�peł�nio�no�ten�sam�błąd,�co�na dwor�cu:�se�kre�tar�ki,�ste�no�ty�pist�ki�i or�dy�nan�si
fran�cu�scy�szli�przed kie�row�ni�ka�mi�in�nych�de�le�ga�cji. I znów�An�gli�cy�po�prze�-
sta�li�na iro�nicz�nych�uśmiesz�kach,�a Wło�si�i Ame�ry�ka�nie�by�li�obu�rze�ni.�Ker�nan
po�czę�sto�wał�mnie�ko�lej�ną�por�cją�nie�wy�bred�nych�epi�te�tów.
Miesz�kań�cy� Po�zna�nia� sta�nę�li� na wy�so�ko�ści� za�da�nia.�Do�my� ude�ko�ro�wa�ne

by�ły�od gó�ry�do do�łu,�trud�no�po�jąć,�kie�dy�lu�dzie�mie�li�czas�i na�de�wszyst�ko,
jak�zdo�by�li�płót�no,�by�wy�pro�du�ko�wać�ta�kie�mnó�stwo�flag.�Bal�ko�ny�przy�stro�-
jo�no�gir�lan�da�mi�i ko�bier�ca�mi�– wi�dok�na�praw�dę�był�wspa�nia�ły.�Mi�mo�ze�bra�-
nych�ogrom�nych� tłu�mów,�wszyst�ko� szło� jak�z płat�ka,� a służ�ba�po�rząd�ko�wa
funk�cjo�no�wa�ła�bez�za�rzu�tu.�Sław�ny�pre�fekt�znad�Se�kwa�ny�pan�Le�pi�ne�105 nie
mógł�by�za�aran�żo�wać�te�go�le�piej�niż�Ka�rol�Rze�pec�ki,�któ�ry�wła�śnie�ob�jął�sta�-
no�wi�sko�sze�fa�po�li�cji.�Zwa�żyw�szy�że�ca�łe�je�go�do�świad�cze�nie�w tym�za�kre�sie
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wy�wo�dzi�ło�się�z cza�sów,�gdy�do�wo�dził�so�ko�ła�mi�106,�trze�ba�przy�znać,�że�je�go
ta�lent�or�ga�ni�za�cyj�ny�był�za�dzi�wia�ją�cy.
Ge�ne�rał�Nie�ssel�za�jął�tak�wy�god�ną�po�zy�cję,�że�by�być�pierw�szym�na pla�cu

przed zam�kiem,�i zro�bił�nam�ten�sam�ka�wał�co�na dwor�cu.�Nie�cze�ka�jąc�na ni�-
ko�go,�prze�biegł�przed fron�tem�od�dzia�łów�woj�ska,�krzy�cząc:�„Czol�lem!”.�Był
on� naj�młod�szy� i ran�gą,� i wie�kiem� spo�śród� trzech� ge�ne�ra�łów� wcho�dzą�cych
w skład�mi�sji.�Za�cho�wał�się�więc�wy�jąt�ko�wo�nie�tak�tow�nie�wo�bec�po�zo�sta�łych
człon�ków�Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�ni�czej.�Ker�nan�za ma�ło�znał�się�na woj�sku,�że�by
za�uwa�żyć,�co�się�sta�ło,�ale�ge�ne�rał�wło�ski�ob�ra�ził�się�tym�ra�zem�na do�bre.�Zi�-
gno�ro�wał� za�pro�sze�nie� ge�ne�ra�ła�Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go,� któ�ry� w tej� sy�tu�acji
tyl�ko�z Nie�sse�lem�i kil�ko�ma�ofi�ce�ra�mi�fran�cu�ski�mi�prze�szedł�przed od�dzia�ła�-
mi�woj�ska.�Włoch�zwró�cił�mu�uwa�gę,�że�od�no�si�się�wra�że�nie,�ja�ko�by�w skład
mi�sji�wcho�dzi�li�wy�łącz�nie�Fran�cu�zi.
Ksiądz�Dy�kie�r107,�daw�ny�pro�boszcz�z Ką�ko�le�wa,�po�świę�cił�no�wą�ba�te�rię�ar�-

ty�le�rii,�za�po�mi�na�jąc�na nie�szczę�ście,�że�ani�Fran�cu�zi,�ani�Wło�si,�An�gli�cy�czy
Ame�ry�ka�nie�nie�ro�zu�mie�ją�po pol�sku�i że�wszyst�kim�jest�zim�no.�W prze�mó�-
wie�niu�nu�dził�do�bre�pół�go�dzi�ny�i bez�prze�sa�dy�moż�na�po�wie�dzieć,�że�wszy�-
scy�bez�wy�jąt�ku�wes�tchnę�li�z ulgą�„Uff!”�na je�go�koń�co�we�„Amen”.
Te�raz�na�stą�pi�ło�wy�da�rze�nie,�któ�re�do dziś�przej�mu�je�mnie�zgro�zą.�Przez�ca�-

ły�czas�trwa�nia�uro�czy�sto�ści�ge�ne�rał�Do�wbór�-Mu�śnic�ki�to�czył�groź�nie�ocza�mi
i przy�gry�zał� wą�sa.� Uwa�ga� zwró�co�na� mu� przez� Wło�chów� wpro�wa�dzi�ła� go
w praw�dzi�wą�fu�rię,�szu�kał�więc�ko�zła�ofiar�ne�go.�Zna�lazł�go�w oso�bie�Bniń�skie�-
go,�któ�re�mu�po�wie�rzo�no�pie�czę�nad trans�por�tem�sa�mo�cho�do�wym.�Uwi�jał�się
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od ra�na,�dwo�ił�się�i tro�ił,�by�wszyst�-
kie�go� do�pa�trzyć,�wszyst�kie�mu� za�-
po�biec,� usu�nąć� naj�ja�skraw�sze� nie�-
do�cią�gnię�cia.�Je�śli�nie�wszyst�ko�mu
się� uda�ło,� to� je�dy�nie� dla�te�go,� że
nikt�nie�sto�so�wał�się�do pro�gra�mu
i każ�dy�ro�bił,�co�chciał.�Nie�mie�li�-
śmy� prze�cież� sze�fa� pro�to�ko�łu� dy�-
plo�ma�tycz�ne�go,�obe�zna�ne�go�z uro�-
czy�sty�mi�oka�zja�mi.
Nie� ba�cząc� na te� oko�licz�no�ści,

bez�żad�ne�go�po�wo�du�ge�ne�rał�Do�w-
bór�-Mu�śnic�ki� we�zwał� Bniń�skie�go
i przez�kil�ka�mi�nut�w obec�no�ści�ca�-
łej�Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�ni�czej�besz�-
tał� go.� Je�go� krzyk� roz�le�gał� się
po ca�łym� pla�cu.� Osłu�pie�li�śmy,
chy�ba�nikt�z nas�nie�był�jesz�cze�ni�-
gdy� świad�kiem� po�dob�nej� sce�ny.
Cóż�miał� ro�bić�nie�szczę�sny�Bniń�-
ski�w ran�dze�za�le�d�wie�pod�po�rucz�-
ni�ka?�Stał�na bacz�ność�i cze�kał,�aż
bu�rza� się� prze�wa�li.� Bla�dy� był� jak
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pa�pier�i są�dzę,�że�sym�pa�tia�wszyst�kich�obec�nych�by�ła�wte�dy�po je�go�stro�nie.
Po prze�glą�dzie�wojsk�pod�szedł�do nie�go�Ven�tu�ri�i po�wie�dział:�„Gdy�by�mój�ge�-
ne�rał�mógł�przy�pusz�czać,�w ja�ki�spo�sób�zo�sta�nie�przy�ję�ta�je�go�uwa�ga,�nie�był�-
by�się�w ogó�le�od�zy�wał”.
De�fi�la�da�wy�pa�dła�bar�dzo�do�brze,�woj�sko�wy�glą�da�ło�do�sko�na�le,�a ka�wa�le�ria

by�ła�wręcz�wspa�nia�ła.�Nie�ste�ty,�by�ła� to� tyl�ko�ar�mia�od pa�ra�dy,�bo�nie�mia�ła
amu�ni�cji�do ka�ra�bi�nów,�a skrzyn�ki�do amu�ni�cji�ar�ty�le�ryj�skiej�by�ły�pu�ste.�Ser�-
ce�ści�ska�ło�się�na myśl,�że�to�zna�ko�mi�te�woj�sko�nie�mo�gło�by�ode�przeć�żad�ne�-
go�ata�ku�Niem�ców,�wła�śnie�z po�wo�du�bra�ku�po�ci�sków,�a tak�że�gra�na�tów.
Róż�ne�są�zda�nia�na te�mat�te�go,�jak�po�wsta�ła�po�znań�ska�ar�mia.�Jed�ni�przy�zna�-

ją�wszyst�kie�za�słu�gi�ge�ne�ra�ło�wi�Do�wbo�ro�wi�-Mu�śnic�kie�mu,�in�ni�znów�twier�dzą,
że�zor�ga�ni�zo�wa�ła�się�sa�mo�rzut�nie,�że�Do�wbór�po pro�stu�ob�jął�do�wódz�two�go�-
to�wej�for�ma�cji.�Wy�da�je�się,�że�oby�dwie�stro�ny�ma�ją�tro�chę�ra�cji.�Nikt�prze�cież
nie�za�prze�czy,�że�ge�ne�rał�do�brze�znał�się�na spra�wach�woj�sko�wych�i woj�sko�wo�-
-or�ga�ni�za�cyj�nych,�jed�no�cze�śnie�jed�nak�na�le�ży�pa�mię�tać,�że�w 1919�ro�ku�każ�dy
pod�ofi�cer�nie�miec�ki,�któ�ry�miał�za so�bą�służ�bę�na wszyst�kich�fron�tach,�wart�był
co�naj�mniej�ty�le,�ile�ka�pi�tan�ro�syj�ski.�Je�śli�na�to�miast�ten�pod�ofi�cer�był�Wiel�ko�-
po�la�ni�nem�– moż�na�by�ło�spo�koj�nie�po�wie�rzyć�mu�ba�ta�lion.
Ge�ne�rał�Do�wbór�-Mu�śnic�ki�dys�po�no�wał�set�ka�mi�ta�kich�wła�śnie�lu�dzi�i bar�-

dzo�zręcz�nie�po�tra�fił�wy�ko�rzy�stać�tę�ka�drę,�re�kru�tu�jąc�no�we�rocz�ni�ki.�Dzię�ki
te�mu� już� po sze�ściu� ty�go�dniach
mógł� za�pre�zen�to�wać� na uli�cach
Po�zna�nia�do�bo�ro�we�woj�sko.
Za�raz� po uro�czy�sto�ści� woj�sko�-

wej�ca�łe�to�wa�rzy�stwo�uda�ło�się�sa�-
mo�cho�da�mi�do ra�tu�sza,�gdzie�cze�-
kał� już� Ja�ro�gniew� Drwę�ski
w oto�cze�niu�Ra�dy�Lu�do�wej�mia�sta
Po�zna�nia,� kil�ku� człon�ków� ra�dy
miej�skiej� i licz�nie� za�pro�sze�ni� go�-
ście.� Raz� jesz�cze� Rze�pec�ki� za�słu�-
żył�na ogrom�ną�po�chwa�łę.�Wiel�ki
plac�Sta�re�go�Ryn�ku�był�cał�ko�wi�cie
za�tło�czo�ny,�lecz�służ�ba�po�rząd�ko�-
wa�dzia�ła�ła�tak�spraw�nie,�jak�by�jej
zwierzch�nik�ni�gdy�w ży�ciu�nie�zaj�-
mo�wał�się�ni�czym�in�nym.
Przed fron�tem� ra�tu�sza� od�dział

Stra�ży�Lu�do�wej�pod ko�men�dą�Ju�-
lia�na� Lan�ge�go�108 pre�zen�to�wał
broń.�By�ła�to�wspa�nia�le�zor�ga�ni�zo�-
wa�na� for�ma�cja� i Lan�ge�mu� na�le�żą
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się�ta�kie�sa�me�po�chwa�ły�jak�Rze�pec�kie�mu.�Lan�ge�był�daw�niej�so�ko�łem�i bar�-
dzo�ak�tyw�nie�uczest�ni�czył�w zda�rze�niach�gru�dnio�wych.�Na wprost�Stra�ży�Lu�-
do�wej�Brac�two�Kur�ko�we�rów�nież�od�da�wa�ło�ho�no�ry�woj�sko�we.
Mi�sję�Mię�dzy�so�jusz�ni�czą�przed�ra�tu���szem�po�wi�tał�Rze�pec�ki,�ubra�ny�po cy�-

wil�ne�mu,�nie�zno�sił�bo�wiem�osten�ta�cji�i po�prze�stał�na bia�ło�-czer�wo�nej�opa�sce
na pra�wym�ra�mie�niu.
U wej�ścia�do ra�tu�sza,�na scho�dach�stał�Drwę�ski�w asy�ście�dok�to�ra�He�lio�do�-

ra� Świę�cic�kie�go�109,� Cze�sła�wa� Me�is�sne�ra,� Bo�le�sła�wa� Kry�sie�wi�cza,� Zyg�mun�ta
Gło�wac�kie�go�110,�Wi�tol�da�He�din�ge�ra�111 i in�nych�pol�skich�no�ta�blów�z Po�zna�nia
i oko�li�cy.�Drwę�ski�w bar�dzo� po�praw�nej� fran�cusz�czyź�nie� po�wi�tał� de�le�ga�tów
Ententy.�W zręcz�nym�prze�mó�wie�niu�od�po�wied�nio�skom�ple�men�to�wał�każ�dy
kraj�– na�wet�Sta�ny�Zjed�no�czo�ne,�któ�re�we�dług�po�wszech�nej�opi�nii�by�ły�na�-
szym�wro�giem,�zo�sta�ły�za�szczy�co�ne�ty�tu�łem�„su�ro�we�go�straż�ni�ka�spra�wie�dli�-
wo�ści”.�By�ło�to�zresz�tą�obo�jęt�ne.�Ame�ry�ka�nie�i tak�nic�nie�ro�zu�mie�li.�Drwę�ski
za�koń�czył�swo�je�prze�mó�wie�nie�po�czwór�nym�„niech�ży�je�Fran�cja,�niech�ży�je
An�glia,� niech� ży�ją� Wło�chy,� niech� ży�je� Ame�ry�ka!”.� Okrzyk� pod�ję�ty� zo�stał
przez�wszyst�kich�obec�nych,�z tym�że�każ�dy�krzy�czał�na cześć�tyl�ko�jed�ne�go
kra�ju.�Trud�no�so�bie�wy�obra�zić�pięk�niej�szą�ka�ko�fo�nię.�Nie�wąt�pli�wie�zwo�len�ni�-
cy�Fran�cji�wy�gra�li�by�w tym�oso�bli�wym�tur�nie�ju,�lecz�No�ulens�prze�rwał�roz�-
gryw�kę:�„Pa�nie,�pa�no�wie�– po�wie�dział�– sły�szę�tu�róż�ne�okrzy�ki�na cześć�róż�-
nych� kra�jów,� jak� gdy�by� Ententa� już� się� roz�pa�dła.� Je�ste�śmy� tu� wy�łącz�nie
Ententą�i tyl�ko�je�den�okrzyk�nam�się�na�le�ży:�Niech�ży�je�Ententa!”.�Tak�nas
wy�ba�wił�z kło�po�tu.�Wszy�scy�zgod�nie�ryk�nę�li:�„Niech�ży�je�Ententa!”.
Na proś�bę� Drwę�skie�go� No�ulens� wy�szedł� na bal�kon,� by� od�po�wie�dzieć

na prze�mó�wie�nie�po�wi�tal�ne.�Ład�ny� to�był�gest�Drwę�skie�go,�dzię�ki�któ�re�mu
No�ulens�po�dzię�ko�wał�rów�no�cze�śnie�miesz�kań�com�Po�zna�nia�i ich�przed�sta�wi�-
cie�lom�za�pro�szo�nym�na przy�ję�cie�do ra�tu�sza.
Sze�fo�wie�de�le�ga�cji�uka�za�li�się�na bal�ko�nie�i zo�sta�li�en�tu�zja�stycz�nie�przy�ję�ci

przez�tłum.�Okrzy�ki�tłu�mu�zla�ły�się�w je�den�ogrom�ny�ryk.�Przy�po�mi�na�ły�mi
się�bu�rze�przy Wy�spach�Sze�tlandz�kich�lub�w Za�to�ce�Bi�skaj�skiej.�A jed�nak,�gdy
tyl�ko�No�ulens�dał�rę�ką�znak,�że�chce�prze�mó�wić,�na�tych�miast�za�pa�no�wa�ła�zu�-
peł�na�ci�sza.�Był�do�brym�mów�cą.�Mi�mo�ma�łe�go�wzro�stu�po�sia�dał�sil�ny,�do�no�-
śny�glos.�Nie�ste�ty,�wo�bec�tłu�mów�za�po�mniał,�że�jest�człon�kiem�mi�sji�dy�plo�-
ma�tycz�nej� i ła�two� się� za�ga�lo�po�wał.� Mó�wił� tyl�ko� po to,� że�by� zro�bić
przy�jem�ność�słu�cha�czom,�nie�bar�dzo�trosz�cząc�się�o sens�i kon�se�kwen�cje�swo�-
jej�prze�mo�wy.�Na�obie�cy�wał�nam�mnó�stwo�rze�czy,�któ�rych�Kon�fe�ren�cja�Po�-
ko�jo�wa�ni�gdy�nie�mia�ła�do�trzy�mać.�Nie�ssel�też�się�chciał�wy�ka�zać,�zdjął�czap�-
kę�i za�wo�łał:�„Vi�ve�la�Po�lo�gne!”,�ale�Ven�tu�ri�krzyk�nął�po pol�sku:�„Niech�ży�je
Pol�ska!”�i od�niósł�suk�ces�naj�więk�szy.�Drwę�ski�czy�nił�ho�no�ry�do�mu�we�wspa�-
nia�łym�ra�tu�szu.�De�le�ga�cja�wło�ska�z za�chwy�tem�przy�ję�ła�wia�do�mość,�że�to�cu�-
do�zo�sta�ło�zbu�do�wa�ne�przez�ich�ro�da�ka.�Ta�in�for�ma�cja�do�peł�ni�ła�suk�ce�su�Ven�-
tu�rie�go�i za�pew�ni�ła�Wło�chom�do�bry�hu�mor�do koń�ca�wie�czo�ru.
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Ostat�nie�sło�wo�mia�ło�jed�nak�na�le�żeć�do Nie�sse�la.�Ko�rzy�sta�jąc�z chwi�li,�gdy
po�zo�sta�li� de�le�ga�ci� oglą�da�li� pa�miąt�ki� hi�sto�rycz�ne� za�byt�ko�we�go� gma�chu,� wy�-
mknął�się�na bal�kon,�by�ze�brać�wi�wa�ty�na wła�sne�kon�to.
W sa�li�po�sie�dzeń�ra�dy�miej�skiej�z wiel�kim�uzna�niem�po�wi�ta�no�su�to�za�sta�-

wio�ny�stół�z zim�ny�mi�prze�ką�ska�mi.�Wi�na�z miej�skiej�piw�ni�cy�sma�ko�wa�ły�wy�-
bor�nie,� to�też�No�ulens,� któ�ry� był�wła�ści�cie�lem�win�ni�cy� i jak� każ�dy�Fran�cuz
wy�traw�nym�znaw�cą�win,�szcze�rze�gra�tu�lo�wał�ra�dzie�miej�skiej�i pre�zy�den�to�wi
mia�sta.
Mia�łem�na�dzie�ję,� że� za po�śred�nic�twem�bu�fe�tu�ob�ła�ska�wię� ja�koś�Ker�na�na,

ale�po�my�li�łem�się.�Wy�naj�dy�wa�łem�dla�nie�go�naj�smacz�niej�sze�ką�ski,�naj�lep�sze
wi�na�– wszyst�ko�na nic.�Pił�i jadł,�i wciąż�był�w fa�tal�nym�hu�mo�rze.�Pró�bo�wa�-
łem�zbu�rzyć�ten�mur,�przed�sta�wia�jąc�mu�pięk�ne�ko�bie�ty,�któ�rych�nie�bra�ko�-
wa�ło�na sa�li�– też�bez�więk�sze�go�efek�tu.�Na�wet�pa�ni�Scza�niec�ka�z Łasz�czy�na112,
któ�rej�wdzię�ko�wi�nikt�nie�mógł�się�oprzeć,�utar�go�wa�ła� le�d�wo�pół�uśmie�chu.
Zda�je� mi� się,� że� je�dy�ną� oso�bą,� któ�ra� tro�chę� za�im�po�no�wa�ła� Ker�na�no�wi,� był
Wła�dzio�Scza�niec�ki,� i to�dzię�ki�swej�ol�brzy�miej�po�sta�wie.�Ker�nan�ra�czył�za�-
mie�nić�z nim�kil�ka�słów�(by�łem�tłu�ma�czem)�i za�pro�sił�go�do USA.�Oznaj�mił
w koń�cu:�„Nie�tyl�ko�jest�pan�naj�więk�szy�w Po�zna�niu,�ale�ma�pan�też�naj�bar�-
dziej�uro�czą�żo�nę”.�Cud�praw�dzi�wy�– na�sze�niedź�wie�dzi�sko�za�czy�na�ło�na�bie�-
rać�ludz�kich�cech.
Śnia�da�nie�trwa�ło�krót�ko.�De�le�ga�ci�wró�ci�li�na bal�kon.�Na ich�wi�dok�tłum�od�-

śpie�wał�Ro�tę i Bo�że�coś�Pol�skę,�po czym�na znak�da�ny�przez�Rze�pec�kie�go�roz�-
szedł�się�spo�koj�nie.
Przed po�wro�tem�na za�mek�na�si�go�ście�prze�je�cha�li�uli�ca�mi�mia�sta.�Rze�pec�ki

wpadł�na świet�ny�po�mysł,�by�tra�sę�po�pro�wa�dzić�dziel�ni�ca�mi�gę�sto�za�miesz�ka�-
ny�mi�przez�ro�bot�ni�ków�i lud�ność�nie�za�moż�ną.�Uj�rze�li�śmy�do�my�ude�ko�ro�wa�-
ne�nie�mniej�niż�w śród�mie�ściu,�a ma�sy�dzie�cia�ków�wi�ta�ły�nas�okrzy�ka�mi�ra�-
do�ści.�Zro�bi�ło�to�na de�le�ga�tach�do�sko�na�łe�wra�że�nie,�był�to�nie�zbi�ty�do�wód,�że
Po�znań�jest�pol�skim�mia�stem�i że�ele�ment�nie�miec�ki�mógł�w nim�eg�zy�sto�wać
tyl�ko�dzię�ki�sil�ne�mu�po�par�ciu�nie�miec�kiej�wła�dzy.
Wró�ci�li�śmy�na za�mek�dość�wcze�śnie,�by�go�ście�mo�gli�wy�po�cząć�i przy�go�to�-

wać�się�do ban�kie�tu�na go�dzi�nę�ósmą�wie�czo�rem.�Wwiel�kiej�sa�li�ban�kie�to�wej�ze�-
sta�wio�no�na pod�ko�wę�sto�ły�dla�dwu�stu�osób.�Obec�ne�by�ły�tyl�ko�dwie�pa�nie:�pa�-
ni�No�ulens� i ma�szy�nist�ka�No�ulen�sa.�Nie�wia�do�mo,� dla�cze�go� nie� za�pro�szo�no
żad�nej�Po�lki,�pew�nie�z bra�ku�miej�sca.�Za�pro�szo�no�wszyst�kich�człon�ków�mi�sji,
kil�ku�ofi�ce�rów� fran�cu�skich�z mi�sji�woj�sko�wej�w Ber�li�nie�oraz�przed�sta�wi�cie�la
Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża.�Ze�stro�ny�pol�skiej�by�li�ko�mi�sa�rze�113,
pre�zy�dent�mia�sta,�wy�żsi�urzęd�ni�cy�NRL,�ar�cy�bi�skup�po�znań�ski�114,�kil�ku�przed�-
sta�wi�cie�li�kle�ru�z mia�sta�i pro�win�cji,�ge�ne�rał�Do�wbór�-Mu�śnic�ki�i pa�ru�ofi�ce�rów
z je�go�szta�bu,�prze�wod�ni�czą�cy�pol�skich�sto�wa�rzy�szeń,�wresz�cie�nie�któ�rzy�no�ta�-
ble�z Po�zna�nia�i z po�wia�tów.�NRL�mia�ła�jak�naj�lep�sze�chę�ci,�nie�mniej�wy�po�mi�-
na�no� jej� po�tem,� że� two�rzy� no�wą� ary�sto�kra�cję.� Za�da�nie� roz�lo�ko�wa�nia� go�ści
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przy sto�łach� przy�pa�dło� Żół�tow�-
skie�mu�115,�Scza�niec�kie�mu,�Szem�be�-
ko�wi,�Osso�wic�kie�mu�i mnie.�Mi�mo
na�szych�usil�nych� sta�rań� i naj�więk�-
szej�dba�ło�ści�o kom�fort�za�pro�szo�-
nych,�nie�ste�ty,�wszy�scy�by�li�nie�za�-
do�wo�le�ni.� Wy�znać� mu�szę,� że� nie
bar�dzo� się� tym�prze�ję�li�śmy,�na�wet
wte�dy,� gdy� ko�mi�sarz� Po�szwiń�ski
ro�bił�nam�gorz�kie�wy�mów�ki.
Hir�sch�berg� po�dał� do�sko�na�ły

obiad� i świet�ne� wi�na� – pod je�go
okiem�służ�ba�rów�nież�funk�cjo�no�wa�-
ła�bez�za�rzu�tu.�Ban�kiet�roz�po�czął�się
z opóź�nie�niem,� sie�dli�śmy� do sto�łu
do�pie�ro� ko�ło� go�dzi�ny� dzie�wią�tej.
Naj�waż�niej�szą�czę�ścią�wie�czo�ru�by�ły
prze�mó�wie�nia.�Mie�li�śmy�na�dzie�ję,�że
usły�szy�my�wresz�cie�co�nie�co�o pla�-
nach,� ja�kie� wo�bec� nas� ma� Ententa.
Naj�pierw�Wła�dy�sław�Sey�da�wy�gło�sił
prze�mó�wie�nie� na cześć� Fran�cji� i opróż�nił� kie�lich� za na�ród� fran�cu�ski.� Kor�fan�ty
wzniósł�po an�giel�sku�to�ast�za An�glię�i Ame�ry�kę,�ja�kiś�ksiądz�– za Ita�lię,�po wło�sku.
Prze�mó�wie�nia�nie�by�ły�cie�ka�we.�Mów�cy�wy�si�la�li� się�na prze�sad�ne�kom�ple�men�ty
pod ad�re�sem�po�szcze�gól�nych�państw.�Or�kie�stra�woj�sko�wa�gra�ła�hym�ny�na�ro�do�we.
Na nie�szczę�ście� hymn� ame�ry�kań�ski� nie� wy�padł� do�brze.� Ja�ko� pierw�szą� za�gra�no
Mar�sy�lian�kę,� z któ�rą�nie�by�ło�żad�ne�go�pro�ble�mu.�Hymn�an�giel�ski�God� sa�ve� the
King ma�tę�sa�mą�me�lo�dię�co�pieśń�nie�miec�ka�He�il�Dir�im�Sie�ger�kranz,�w związ�ku
z czym�ca�ła�or�kie�stra�zna�ła�ją�do�brze,�po�dob�nie�jak�Marsz�Kró�lew�skiWło�chów,�by�-
łych�so�jusz�ni�ków�Rze�szy�Nie�miec�kiej.�Ame�ry�kań�skie�go�hym�nu�Star�span�gled�Ban�-
ner nie�tyl�ko,�że�nikt�z mu�zy�ków�nie�znał,�ale�nie�by�ło�na�wet�do nie�go�nut.�Bied�ny
dy�ry�gent�miał�twar�dy�orzech�do zgry�zie�nia.�Po�dob�no�w koń�cu�zna�lazł�pły�tę�gra�-
mo�fo�no�wą�zGwiaź�dzi�stym�Sztan�da�rem i na tej�pod�sta�wie�prze�pro�wa�dził�kil�ka�prób
z or�kie�strą.�W każ�dym�ra�zie,�gdy�na�de�szła�po�ra�ban�kie�tu,�mu�zy�cy�by�li�w sta�nie�za�-
grać�za�le�d�wie�coś,�co�bar�dzo�sła�bo�przy�po�mi�na�ło�hymn�ame�ry�kań�ski.�Sie�dzia�łem
obok�Ewel�la�zu�peł�nie�nie�zo�rien�to�wa�ny�w sy�tu�acji.�„Co�oni�gra�ją?”�– za�py�tał�mnie,
gdy�po to�a�ście�Kor�fan�te�go�na cześć�Sta�nów�Zjed�no�czo�nych�roz�le�gły�się�dźwię�ki�ja�-
kiejś�me�lo�dii.� „Star� span�gled�Ban�ner” – od�po�wie�dzia�łem.� „Och!� – ro�ze�śmiał� się
Ewell�– zda�wa�ło�mi�się,�że�to�mo�że�być�to,�ale�me�lo�dia�dia�bel�nie�się�zmie�ni�ła�od cza�-
su,�gdy�ją�ostat�ni�raz�sły�sza�łem”.
Na wszyst�kie�prze�mó�wie�nia�i to�a�sty�w imie�niu�ca�łej�mi�sji�od�po�wie�dział�No�u-

lens.�Prze�ho�lo�wał�po�rząd�nie� i na�obie�cy�wał�nam�wię�cej�na�wet,�niż�śmie�li�śmy
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ma�rzyć.�Pol�ska�w daw�nych�gra�ni�cach,�Gdańsk,�Gór�ny�Śląsk,�po�życz�ka,�któ�ra
mia�ła�nam�po�móc�w usu�nię�ciu�znisz�czeń�wo�jen�nych,�to�tyl�ko�część�z te�go,�co
nam�przy�rze�kał.�Za swo�ją�szczo�drość�otrzy�mał�en�tu�zja�stycz�ne�okla�ski,�gdyż
nie�moż�na�ni�ko�mu�spra�wić�więk�szej�przy�jem�no�ści,�jak�przy�zna�jąc�mu�ra�cję.
Po prze�mó�wie�niu�No�ulen�sa�więk�szość�po�zna�nia�ków�uwa�ża�ła�spra�wę�pol�ską

za za�ła�twio�ną�tak,�jak�te�go�pra�gnę�li,�a na scep�ty�ków�pa�trzo�no�nie�chęt�nie.�Jed�-
nak�że�Kor�fan�ty�i Trąmp�czyń�ski�wy�ra�ża�li�się�na te�mat�No�ulen�sow�skich�obiet�-
nic�bar�dzo�scep�tycz�nie,�a przy�szłość�po�ka�za�ła,�że�mie�li�ra�cję.
Po ban�kie�cie� wy�da�nym� przez� NRL� mia�sto� zor�ga�ni�zo�wa�ło� wiel�ki� raut,

na któ�ry� za�pro�szo�no�po�nad�dwa� ty�sią�ce�osó�b116.� Sa�la� tro�no�wa,� cho�ciaż�naj�-
więk�sza�na kon�ty�nen�cie,�by�ła�tak�za�pcha�na,�że�nie�moż�na�się�by�ło�ru�szać.�Za�-
pro�sze�nia�wy�da�no� tro�chę� na oślep.�Ar�chi�tekt�Miecz�kow�ski�117,� któ�re�mu�po�-
wie�rzo�no�opie�kę� nad zam�kiem,� opo�wia�dał�mi,� że� gdy�w tym�dniu�wy�da�wał
per�so�ne�lo�wi�dys�po�zy�cje,�usły�szał�od jed�nej�z po�ko�jó�wek,�iż�nie�bę�dzie�mo�gła
przyjść�do pra�cy,�po�nie�waż�jest�za�pro�szo�na�na przy�ję�cie�w cha�rak�te�rze�go�ścia.
Po�za�licz�ny�mi�przed�sta�wi�cie�la�mi�pra�sy�wśród�za�pro�szo�nych�zna�leź�li�się�de�pu�-

to�wa�ni�do Sej�mu�Dziel�ni�co�we�go,�dzia�ła�cze�NRL,�de�le�ga�cje�wszyst�kich�in�sty�tu�cji
i sto�wa�rzy�szeń�pol�skich.�Ze�wzru�sze�niem�pa�trze�li�śmy�na so�ko�łów,� tak�bar�dzo
prze�śla�do�wa�nych�przez�Niem�ców,�gdy�na�resz�cie�mo�gli�wy�stą�pić�ofi�cjal�nie�w dro�-
gich�na�szym�ser�com�mun�du�rach�i cie�szyć�się�peł�nią�praw,�jak�na to�za�słu�gi�wa�li.
Wśród�go�ści�zna�la�zło�się�tak�że�wie�le�pań�z mia�sta�i oko�li�cy.�Sta�ra�no�się�nie

po�mi�nąć�ni�ko�go,�lecz�mi�mo�to�po�zo�stał�spo�ry�tłum�nie�za�do�wo�lo�nych,�wy�stę�-
pu�ją�cych�z pre�ten�sja�mi,�że�o nich�za�po�mnia�no.�Śmie�szy�ły�mnie�przede�wszyst�-
kim� oso�by� nie� ukry�wa�ją�ce� swych� pro�nie�miec�kich� sym�pa�tii� do ostat�nie�go
mo�men�tu,�gdy�skar�ży�ły�się,�że�NRL�utrud�nia�im�kon�tak�ty�z Mi�sją�Mię�dzy�so�-
jusz�ni�czą.
Co�praw�da�otrzy�ma�li�śmy�rze�czy�wi�ście�in�struk�cje,�aże�by�w mia�rę�moż�no�ści

do de�le�ga�tów�alianc�kich�nie�do�pusz�czać�Niem�ców,�lu�dzi�z kół�kon�ser�wa�tyw�-
nych�oraz�kil�ku�z naj�wyż�szej�ary�sto�kra�cji.�W prak�ty�ce�oka�za�ło�się�to�jed�nak
nie�wy�ko�nal�ne.�Nie�moż�na�by�ło�prze�cież�człon�ków�mi�sji�za�mknąć�w pu�deł�ku
lub�ogra�ni�czyć�swo�bo�dy�ich�ru�chów.�Zresz�tą�ta�da�le�ko�po�su�nię�ta�ostroż�ność
nie�mia�ła�głęb�sze�go�uza�sad�nie�nia,�gdyż�naj�więk�si�przy�ja�cie�le�Niem�ców,�kie�dy
tyl�ko�oka�za�ło�się,�że�nikt�im�za to�gło�wy�nie�urwie,�sta�li�się�dziel�ny�mi�pa�trio�-
ta�mi�pol�ski�mi.
Po rau�cie�więk�szość�de�le�ga�tów�alianc�kich�za�pro�szo�no�jesz�cze�do klu�bów

lub�re�stau�ra�cji,�gdzie�szam�pan�lał�się�stru�mie�nia�mi�do ra�na.�Gdy�by�po�zna�nia�-
cy�wie�dzie�li,�że�Ententa�– co�do�słow�nie�ozna�cza�„po�ro�zu�mie�nie”�– za�słu�gi�-
wa�ła�już�na na�zwę�„nie�po�ro�zu�mie�nie”,�a spra�wa�Pol�ski�jest�dla�przed�sta�wi�cie�-
li�alianc�kich�w Pa�ry�żu�spra�wą�o zna�cze�niu�naj�zu�peł�niej�dru�go�rzęd�nym,�nie
oka�zy�wa�li�by� za�pew�ne� ty�le� en�tu�zja�zmu.� W rze�czy�wi�sto�ści� na�sza� sy�tu�acja
w Pa�ry�żu�wy�glą�da�ła�cał�kiem�od�mien�nie,�niż�to�usi�ło�wał�nam�su�ge�ro�wać�No�-
ulens.�Lloyd�Geo�r�ge�118 był�zde�kla�ro�wa�nym�wro�giem�Pol�ski.�Cze�si,�któ�rzy
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roz�gła�sza�li� pod na�szym� ad�re�sem� naj�bar�dziej� nie�wy�bred�ne� kłam�stwa
i oszczer�stwa,�by�li�w tym�cza�sie,�nie�wia�do�mo�dla�cze�go,�uko�cha�nym�pu�pil�-
kiem�Ententy�(czyż�by�dla�te�go,�że�zdra�dzi�li�i sprze�da�li�Koł�cza�ka�119 bol�sze�wi�-
kom?),� w każ�dym� ra�zie� słu�cha�no� ich� znacz�nie� chęt�niej� ani�że�li� de�le�ga�tów
Pol�skie�go�Ko�mi�te�tu�Na�ro�do�we�go�w Pa�ry�żu.�Od�no�si�się�na�wet�wra�że�nie,�że
nasz�Ko�mi�tet�był�ce�lo�wo�nie�do�sta�tecz�nie� in�for�mo�wa�ny�o prze�bie�gu�wy�da�-
rzeń.�Z ziem�pol�skich�ani�Wiel�ko�pol�ska,�ani�Gór�ny�Śląsk�nie�by�ły�od�po�wied�-
nio�re�pre�zen�to�wa�ne�w Ko�mi�te�cie.�Z Po�zna�nia�wy�sła�li�śmy�dok�to�ra�Ry�dlew�-
skie�go,� któ�ry� ja�dąc� do Fran�cji� przez� te�ry�to�rium� nie�miec�kie,� mu�siał� dla
bez�pie�czeń�stwa�uda�wać�więź�nia�fran�cu�skie�go.�Da�le�ki�je�stem�od pod�wa�ża�nia
od�wa�gi,�uczci�wo�ści�i pa�trio�ty�zmu�za�cne�go�dok�to�ra,�lecz�nie�był�on�czło�wie�-
kiem,�któ�ry�mógł�ode�grać�ja�kąś�ro�lę�w Pa�ry�żu,�dla�te�go�też�ni�cze�go�tam�nie
osią�gnął.�Mo�im�zda�niem,�tyl�ko�trzy�oso�by�w Po�zna�niu�mo�gły�z po�żyt�kiem
dla�spra�wy�re�pre�zen�to�wać�za�bór�pru�ski:�pra�łat�Adam�ski,�Trąmp�czyń�ski�i Le�on
Plu�ciń�ski.�Po�nie�waż�Adam�ski�praw�do�po�dob�nie�nie�zgo�dził�by�się�na wy�jazd,
mia�no�do wy�bo�ru�tyl�ko�dwóch�po�zo�sta�łych.�Jest�dla�mnie�zu�peł�nie�nie�zro�-
zu�mia�łe,� dla�cze�go� żad�ne�go� z nich� nie� wy�sła�no� do Pa�ry�ża.� Tak� je�den,� jak
i dru�gi� po�tra�fi�li�by� za�po�biec�wie�lu� fał�szy�wym�po�su�nię�ciom,� któ�re� ze�mści�ły
się�na nas�póź�niej�w Gdań�sku�oraz�w cza�sie�usta�la�nia�gra�nic�i w okre�sach�ple�-
bi�scy�tów.
Na Gór�nym� Ślą�sku�mia�no� do wy�bo�ru:� Gra�bia�now�skie�go�120,�Wol�ne�go�121,

Ko�by�liń�skie�go�122 lub�Ry�me�ra.�De�le�go�wa�nie�Kor�fan�te�go�– szer�mie�rza�idei�pol�-
sko�ści�na Gór�nym�Ślą�sku�– któ�ry�pierw�szy�roz�bu�dził�w spo�łe�czeń�stwie�drze�-
mią�cą�mi�łość�do Oj�czy�zny,�cho�ciaż�to�się�mo�że�wy�da�wać�pa�ra�dok�sem,�nie�by�-
ło�by�szczę�śli�wym�po�su�nię�ciem.�Kor�fan�ty�ze� swym�wiel�kim�tem�pe�ra�men�tem
z punk�tu�zra�ził�by�so�bie�Lloy�da�Geo�r�ge’a,�Geo�r�ge�sa�Cle�men�ce�au�123,�a nie�wąt�-
pli�wie�tak�że�i pre�zy�den�ta�Wo�odro�wa�Tho�ma�sa�Wil�so�na,�je�dy�ne�go�uspo�so�bio�-
ne�go�do nas�względ�nie�życz�li�wie,�a to�dzię�ki�oso�bi�stej�przy�jaź�ni� łą�czą�cej�go
z Igna�cym�Pa�de�rew�ski�m124.
Nie�szczę�sna� Wiel�ko�pol�ska� nie� mia�ła� rów�nież� wie�lu� przy�ja�ciół� w Sej�mie

Usta�wo�daw�czym.�Za�iste�pięk�ne�przed�sta�wi�ciel�stwo�na�ro�du,�w któ�rym�zna�la�-
zło�się�wię�cej�ka�rie�ro�wi�czów�ani�że�li�uczci�wych�lu�dzi.�NRL�po�cząt�ko�wo�łu�dzi�-
ła�się,�że�jej�de�le�ga�ci�uzna�ni�zo�sta�ną�za de�pu�to�wa�nych�do Sej�mu.�Mo�ra�czew�ski
i je�go�kli�ka�nie�zgo�dzi�li�się�na to,�utrzy�mu�jąc,�że�Sej�mu�Dziel�ni�co�we�go�nie�wy�-
bra�no� w gło�so�wa�niu� po�wszech�nym.� Istot�nie� tak� by�ło,� jed�no�cze�śnie� jed�nak
za bez�czel�ność�z je�go�z stro�ny�trze�ba�uznać�twier�dze�nie,�że�wy�bo�ry�w Ga�li�cji
i w Kon�gre�sów�ce�od�by�ły�się�zgod�nie�z pra�wem.�Je�że�li�tyl�ko�po�ło�wa�z te�go,�co
mó�wio�no,�jest�praw�dą,�to�wy�bo�ry�prze�pro�wa�dzo�ne�na wsiach�by�ły�wiel�ką�gro�-
te�ską.�Szuł�drzyń�ski�125 opo�wia�dał�nam,�że�gdy�na jed�nym�z wie�ców�przed�wy�-
bor�czych�któ�ryś�z chło�pów�pro�sił�o wy�ja�śnie�nie,�kim�jest�ko�mu�ni�sta,�otrzy�mał
od�po�wiedź,� że� to� ta�ki� czło�wiek,� któ�ry� co�dzien�nie� przy�stę�pu�je� do ko�mu�nii
świę�tej.�Sejm�w War�sza�wie�na pew�no�by�nie�stra�cił�au�to�ry�te�tu�przez�do�ko�op�-

60



to�wa�nie�Po�znań�czy�ków.�Wręcz�prze�ciw�nie,�mógł�na tym�tyl�ko�zy�skać.�Mo�ra�-
czew�ski�sprze�ci�wił�się�tak�że�utwo�rze�niu�Na�czel�nej�Ra�dy�Na�ro�du�Pol�skie�go.
Kor�fan�ty�po po�wro�cie�z jed�nej�ze�swo�ich�po�dró�ży�mó�wił�nam,�że�so�cja�li�ści

pol�scy�wo�le�li�by�Pol�skę�mniej�szą,�lecz�so�cja�li�stycz�ną,�i gdy�by�tyl�ko�mo�gli,�od�-
da�li�by�Po�mo�rze�i Po�znań�skie�Pru�som,�nie�ma�jąc�sen�ty�men�tu�do miesz�kań�ców
tych�pro�win�cji,�któ�rych�uwa�ża�li�za kle�ry�ka�łów�i re�ak�cjo�ni�stów.�Kie�dy�ob�ser�-
wo�wa�ło�się�ich�po�su�nię�cia�zmie�rza�ją�ce�do skom�pro�mi�to�wa�nia�Pol�ski�na are�nie
mię�dzy�na�ro�do�wej,�wy�da�wa�ło�się�to�zu�peł�nie�praw�do�po�dob�ne.

***
W ocze�ki�wa�niu� na de�le�ga�cję� nie�miec�ką,� któ�ra� nie� tyl�ko� nie� kwa�pi�ła� się

z przy�by�ciem,� lecz� prze�ciw�nie,�wy�su�wa�ła� ze� swej� stro�ny� sze�reg� za�strze�żeń,
kwe�stio�nu�jąc�wy�bór�Po�zna�nia�– mia�sta�po�wstań�cze�go�– na miej�sce�do pro�wa�-
dze�nia�roz�mów,�alian�ci�sta�ra�li�się,�jak�mo�gli,�przy�jem�nie�spę�dzić�czas.�Wy�cho�-
dzo�no�na�prze�ciw�ich�ży�cze�niom.�Księż�na�Czar�to�ry�ska�126 otwar�ła�sze�ro�ko�po�-
dwo�je� swe�go� do�mu� dla� go�ści.�Miel�żyń�ski�127,�My�ciel�ski�128,� dok�tor�He�lio�dor
Świę�cic�ki�(mia�no�wa�ny�nie�co�póź�niej�rek�to�rem�uni�wer�sy�te�tu)�i ge�ne�rał�Do�w�-
bór�-Mu�śnic�ki�wy�da�wa�li�przy�ję�cia�i urzą�dza�li�spo�tka�nia�to�wa�rzy�skie.
W tym� cza�sie� mia�ła� też� miej�sce� ta�jem�ni�cza� wy�pra�wa� do Krzy�ża�129.

Do udzia�łu�w niej�nie�do�pusz�czo�no�żad�ne�go�Po�la�ka,�na�wet�z ob�słu�gi,�a na wy�-
raź�ne�ży�cze�nie�Ker�na�na�mu�siał�zo�stać�w Po�zna�niu�rów�nież�dok�tor�Zie�liń�ski,
aże�by�przy�pad�kiem�nie�zdra�dził�nam�szcze�gó�łów�wy�jaz�du.�Był�to�le�karz�z Bo�u�-
lo�gne,� ma�jor� ar�mii� fran�cu�skiej,� oże�nio�ny� z Fran�cuz�ką,� oby�wa�tel� fran�cu�ski.
Dok�tor�Krzy�żan�kie�wi�cz130,�praw�dzi�wy�as�w zdo�by�wa�niu�in�for�ma�cji,�na te�mat
wy�pra�wy�zdo�łał�się�do�wie�dzieć�tyl�ko�ty�le,�że�No�ulens�spo�tkał�się�w Krzy�żu
z ba�ro�nem�Re�chen�ber�gie�m131 z Au�swar�ti�ges�Amt,�by�łym�mi�ni�strem�Drew�se�m132

i ge�ne�ra�łem�szta�bo�wym�Dam�me�sem.�By�ły� to�oso�by�wy�so�ko�po�sta�wio�ne�we
wła�dzach�nie�miec�kich,�do�sko�na�le�zo�rien�to�wa�ne�w sy�tu�acji,�cze�go�nie�ste�ty�nie
moż�na� po�wie�dzieć� o No�ulen�sie� i je�go� ko�le�gach.� We�dług� Krzy�żan�kie�wi�cza
ogra�ni�czo�no�się�je�dy�nie�do roz�mów�w spra�wie�wy�mia�ny�więź�niów,�cał�ko�wi�te�-
go� wstrzy�ma�nia� kro�ków� nie�przy�ja�ciel�skich,� rów�no�upraw�nie�nia� Niem�ców
i Po�la�ków,�po�wo�ła�nia�pol�sko�-nie�miec�kiej�Ko�mi�sji�Nad�zo�ru�pod prze�wod�nic�-
twem�ofi�ce�ra�lub�urzęd�ni�ka�w służ�bie�Ententy.�Te�mgli�ste�wia�do�mo�ści�sta�no�-
wi�ły�wszyst�ko,�cze�go�zdo�ła�li�śmy�się�do�wie�dzieć.�Po�czę�ły�nas�ogar�niać�wąt�pli�-
wo�ści� i nur�to�wa�ło� nas� py�ta�nie,� dla�cze�go� ten� ol�brzy�mi� i kosz�tow�ny� apa�rat
zaj�mu�je�się�tyl�ko�spra�wa�mi�dru�go�rzęd�ny�mi.�W rze�czy�wi�sto�ści�te�mat�dys�ku�sji
nie�wy�kra�czał�po�za�wa�run�ki�za�wie�sze�nia�bro�ni�po�dyk�to�wa�ne�przez�mar�szał�ka
Fo�cha� w Tre�wi�rze.� No�ulens� i spół�ka� usi�ło�wa�li� nie�po�rad�nie� wpro�wa�dzić� je
w ży�cie.
Do pra�sy�nie�po�da�no�żad�ne�go�ko�mu�ni�ka�tu�i ni�gdy�nie�do�wie�dzie�li�śmy�się

ca�łej�praw�dy�o tej�ta�jem�ni�czej�wy�pra�wie�i prze�pro�wa�dzo�nych�kon�fe�ren�cjach.
Po�dej�rze�wam,� że� No�ulens,� któ�ry� miał� za�pew�ne� po�waż�ne� wąt�pli�wo�ści,� czy
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zdo�ła�uzy�skać�od Niem�ców�zgo�dę�na swo�je�pro�po�zy�cje,�nie�chciał,�aby�Po�la�-
cy�do�wie�dzie�li�się,�jak�ogra�ni�czo�ne�by�ły�je�go�peł�no�moc�nic�twa.
Dzien�ni�ka�rze�za�gra�nicz�ni�otrzy�ma�li�ze�zwo�le�nie�na to�wa�rzy�sze�nie�wiel�kiej

mi�sji,� lecz�po przy�by�ciu�do Krzy�ża�od�pra�wio�no� ich,�pro�po�nu�jąc�zwie�dza�nia
mia�sta.�Tak�więc�oni�rów�nież�nie�zo�sta�li�wta�jem�ni�cze�ni.�Nie�chcąc�stra�cić�cza�-
su,� re�por�te�rzy� ru�szy�li� w te�ren� w po�szu�ki�wa�niu� sen�sa�cji.� Żoł�nie�rze� Grenz�-
schutz�nie�mie�li�więk�szych�opo�rów�w ich�do�star�cza�niu�za brzę�czą�cą�mo�ne�tę,
speł�nia�jąc�tym�sa�mym�ży�cze�nia�za�gra�nicz�nych�ko�re�spon�den�tów.�Z te�go,�co�się
do�wie�dzia�łem,� opo�wie�ści� żoł�nier�skie� świad�czy�ły� ra�czej� o fan�ta�zji� dziel�nych
wo�ja�ków�ani�że�li�o ich�umi�ło�wa�niu�praw�dy.�Mię�dzy�in�ny�mi�je�den�z nich�sprze�-
dał�dzien�ni�ka�rzo�wi�ame�ry�kań�skie�mu�Czar�nec�kie�mu,�za po�kaź�ną�su�mę,�zwy�kłą
ku�lę� od pa�ra�bel�lum,� opan�ce�rzo�ną,� lecz� ze� stoż�ko�wym� czub�kiem,� ja�ko� ku�lę
dum�-dum.�Czar�nec�ki�po�ka�zał�mi�z du�mą�swo�je�tro�feum,�a po�nie�waż�nie�mia�-
łem�żad�ne�go�po�wo�du,�że�by�wy�pro�wa�dzać�go�z błę�du,�tro�chę�per�fid�nie�nie�od�-
wio�dłem�go�od na�pi�sa�nia�i wy�sła�nia�do Chi�ca�go�praw�dzi�wie�bom�bo�we�go�ar�ty�-
ku�łu.� Gdy�by� by�ło� w nim� choć� odro�bi�nę� praw�dy,� mógł�by� stać� się� nie� la�da
sen�sa�cją.
Oso�bi�ście�nie�bar�dzo�wie�rzę,� aże�by�Niem�cy�uży�wa�li� prze�ciw�ko�Po�la�kom

kul�dum�-dum.�Nie�mam�za�mia�ru�bro�nić�Grenz�schutz.�For�ma�cji�tych�w żad�-
nym�wy�pad�ku�nie�moż�na�by�ło�za�li�czyć�do woj�ska�wy�bo�ro�we�go.�Nie�pod�po�-
rząd�ko�wa�ne�żad�nej�wła�dzy�cen�tral�nej,�ro�bi�ły,�co�chcia�ły.�Na�wet�lud�ność�nie�-
miec�ka� ser�decz�nie� ich� nie�na�wi�dzi�ła� i prze�zy�wa�ła� „grenz�sch�mutz”� (bru�dy
gra�nicz�ne� za�miast� straż� gra�nicz�na).� W sze�re�gach� Grenz�schutz� zna�la�zła� się
pew�na� licz�ba� Po�la�ków� znę�co�nych�wy�so�kim� żoł�dem,� znacz�nie� prze�kra�cza�ją�-
cym�na�sze�moż�li�wo�ści�fi�nan�so�we.�Ofi�ce�ro�wie�stra�ży�gra�nicz�nej�nie�re�pre�zen�-
to�wa�li�wy�so�kie�go�po�zio�mu.�Mia�łem�oka�zję�po�znać�ich�aż�za do�brze�przy oka�-
zji� prze�kra�cza�nia� gra�ni�cy.� Z nie�licz�ny�mi� wy�jąt�ka�mi� re�kru�to�wa�li� się
z mar�gi�ne�su.� Mi�mo� wszyst�ko� by�ło�by� nie�spra�wie�dli�wo�ścią� obar�czać� Grenz�-
schutz�wi�ną�za wszyst�kie�bar�ba�rzyń�stwa�do�ko�na�ne�na ran�nych,�jeń�cach�i cy�-
wil�nej�lud�no�ści�pol�skiej.�Pa�sto�rzy�i urzęd�ni�cy�nie�miec�cy,�nie�mo�gąc�prze�bo�leć
utra�ty� do�dat�ku� wschod�nie�go� (Ost�mar�ke�nve�re�in),� z ze�msty� pod�bu�rza�li� nie�-
miec�ką�lud�ność�cy�wil�ną�prze�ciw�ko�spo�łe�czeń�stwu�pol�skie�mu.�Sio�stry�z Nie�-
miec�kie�go�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�nie�tyl�ko�od�ma�wia�ły�pie�lę�gno�wa�nia�pol�skich
żoł�nie�rzy,� prze�ka�zy�wa�nych� im�przez�woj�sko,� lecz�na�wet� – jak� to� dzia�ło� się
w Ra�wi�czu�– z ca�łą�pre�me�dy�ta�cją� tru�ły�ran�nych�po�wstań�ców.�Za�słu�ży�ły�one
na da�le�ko�więk�sze�po�tę�pie�nie�ani�że�li�żoł�nie�rze,�któ�rzy�ra�bo�wa�li,�co�mo�gli,�lecz
ofia�ra�mi�ich�by�li�za�rów�no�Niem�cy,�jak�i Po�la�cy.
W gra�bie�żach�prym�wie�dli�ofi�ce�ro�wie,�za�chę�ca�jąc�swym�przy�kła�dem�żoł�nie�-

rzy.�Po splą�dro�wa�niu�pa�ła�cu�w Łasz�czy�nie�ka�dra�ofi�cer�ska�po bra�ter�sku�po�-
dzie�li�ła�się�łu�pa�mi�ze�swy�mi�pod�wład�ny�mi.�Je�den�z tych�woj�sko�wych�po�cho�-
dził� na�wet� z ary�sto�kra�tycz�nej� ro�dzi�ny� nie�miec�kiej.� Ten� brak� dys�cy�pli�ny
tłu�ma�czy�wiel�ką�licz�bę�in�cy�den�tów�gra�nicz�nych,�któ�re�skoń�czy�ły�się�do�pie�ro
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po prze�ję�ciu�przez�Pol�skę�przy�dzie�lo�ne�go�jej�te�ry�to�rium.�Przy�zna�ję,�że�w na�-
szych�sze�re�gach�nie�słu�ży�li�wy�łącz�nie�bo�ha�te�ro�wie�i anio�ły. I tu�moż�na�by�ło
zna�leźć� kil�ku� nie�złych� ło�bu�zów,� ale� ge�ne�ral�nie� bio�rąc,� Po�la�cy� od�no�si�li� się
do ran�nych�i jeń�ców�po ludz�ku.
De�le�ga�cja�nie�miec�ka�przy�by�ła�wresz�cie�do Po�zna�nia 7�mar�ca�o dzie�wią�tej�wie�-

czo�rem.�Jej�przy�jazd�zo�stał�pra�wie�nie�zau�wa�żo�ny�przez�miesz�kań�ców,�któ�rzy
nie�przy�wią�zy�wa�li�do te�go�fak�tu�więk�sze�go�zna�cze�nia�i jak�się�oka�za�ło,�nie�bez
ra�cji.�Ko�mi�sa�rze�prze�ciw�nie,�uzna�li�to�wy�da�rze�nie�za spo�sob�ność�do po�msz�cze�-
nia�wszyst�kich�szy�kan,�ja�kich�do�zna�li�Kor�fan�ty�i Adam�ski,�gdy�usi�ło�wa�li�dojść
do po�ro�zu�mie�nia�z rzą�dem�ber�liń�skim.�Po�sta�no�wio�no�w ten�spo�sób�po�trak�to�-
wać�Niem�ców,�a dla�wy�peł�nie�nia�te�go�za�da�nia�od�de�le�go�wa�no�Kra�jew�skie�go.
Są�dząc�po ca�łej�in�sce�ni�za�cji,�funk�cjo�na�riu�sze�NRL�wy�zna�cze�ni�do czu�wa�-

nia�nad przy�by�ły�mi�z Ber�li�na�mu�sie�li�sta�ran�nie�prze�stu�dio�wać�hi�sto�rię�Pin�-
ker�to�na�i Nic�ka�Car�te�ra�133,�gdyż�nie�za�nie�dba�li�ni�cze�go,�co�mo�gło�ich�ośmie�-
szyć.� Taj�ni� agen�ci� po�li�cji� znaj�do�wa�li� się� wszę�dzie� w uni�for�mach� służ�by
ho�te�lo�wej.�Je�den�z Fran�cu�zów�sły�szał�Niem�ców�skar�żą�cych�się,�że�taj�nia�cy
po�prze�bie�ra�li� się� na�wet� za po�ko�jów�ki.�Nie�miec�kich� de�le�ga�tów� pró�bo�wa�no
pil�no�wać� rów�nież� w cza�sie� je�dze�nia.� Przy�go�to�wa�no� jed�ną� sa�lę� ja�dal�ną� dla
wszyst�kich�Niem�ców.�W cza�sie�pierw�sze�go�po�sił�ku�Kra�jew�ski,�czu�jąc�się�re�-
pre�zen�tan�tem�NRL,�za�siadł�rów�nież�do sto�łu.�Niem�cy�sko�rzy�sta�li�skwa�pli�-
wie�z nada�rza�ją�cej�się�oka�zji�da�nia�lek�cji�do�bre�go�wy�cho�wa�nia�czło�wie�ko�wi,
któ�re�go�uwa�ża�li�za zwy�kłe�go�szpic�la.�Wsta�li�osten�ta�cyj�nie�i opu�ści�li�sa�lę,�po�-
zo�sta�wia�jąc�go�sa�me�go.
NRL�w tym�wy�pad�ku�nie�zda�wa�ła�so�bie�zu�peł�nie�spra�wy,�że�sy�tu�acja�Kor�-

fan�te�go�i Adam�skie�go�w Ber�li�nie�róż�ni�ła�się�za�sad�ni�czo�od sy�tu�acji�de�le�ga�cji
nie�miec�kiej�w Po�zna�niu.�Pierw�si�by�li�tyl�ko�par�la�men�ta�riu�sza�mi,�któ�rzy�przy�-
by�li�do nie�przy�ja�ciel�skie�go�kra�ju,�aże�by�per�trak�to�wać�w spra�wie�za�prze�sta�nia
dzia�łań�wo�jen�nych.�Tym�cza�sem�Niem�cy�zja�wi�li�się�w Po�zna�niu�na za�pro�sze�-
nie�mi�sji�No�ulen�sa�dla�pro�wa�dze�nia�roz�mów�na te�mat�sze�re�gu�kwe�stii�i mie�li
pra�wo�do wszyst�kich�przy�wi�le�jów,� ja�kie�przy�słu�gu�ją�dy�plo�ma�tom�w po�dob�-
nych�oko�licz�no�ściach.�Prze�wod�ni�czą�cy�de�le�ga�cji�nie�miec�kiej�od�mó�wił�roz�po�-
czę�cia� roz�mów�do cza�su�usu�nię�cia�nad�zo�ru�po�li�cji� i żan�dar�me�rii,� a No�ulens
przy�znał�mu�ra�cję�i za�żą�dał�od NRL,�aby�jej�agen�ci�za�cho�wy�wa�li�się�bar�dziej
tak�tow�nie.�Po in�ter�wen�cji�No�ulen�sa�wła�dze�po�li�cyj�ne�mu�sia�ły�za�do�wo�lić� się
pil�no�wa�niem�Niem�ców�z da�le�ka,�prze�glą�dać�ko�sze�do pa�pie�rów,�ob�ser�wo�wać
kon�su�mu�ją�cych�w lu�strach�i sto�so�wać�in�ne�sztucz�ki,�któ�re�nie�mo�gły�ni�ko�go
ob�ra�żać,� a któ�rych�moż�na� się� na�uczyć,� czy�ta�jąc� ta�nie� ro�man�se� kry�mi�nal�ne.
Wy�ni�ki�tej�pra�cy�śled�czej�nie�by�ły�wiel�kie�i ni�gdy�nie�sły�sza�łem,�aże�by�ci�przy�-
pad�ko�wi� po�li�cjan�ci�mie�li� coś� na�praw�dę�waż�ne�go� do za�ko�mu�ni�ko�wa�nia�Wy�-
dzia�ło�wi�Po�li�tycz�ne�mu.�Lud�ność�Po�zna�nia�sko�rzy�sta�ła�przy�naj�mniej�w jed�nej
kwe�stii�z przy�jaz�du�Niem�ców.�Dzię�ki�na�dej�ściu�trans�por�tów�wę�gla�z Dą�bro�-
wy� uru�cho�mio�no� na po�wrót� tram�wa�je� elek�trycz�ne.� Do�dat�ko�wym� bodź�cem
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by�ła�tu�jesz�cze�chęć�po�ka�za�nia�Niem�com,�że�urzą�dze�nia�miej�skie�funk�cjo�nu�ją
nie�go�rzej�niż�za cza�sów�ich�pa�no�wa�nia.
Kon�fe�ren�cja�roz�po�czę�ła�się 8�mar�ca.�Nie�wiem,�co�by�ło�przed�mio�tem�ob�rad,

gdyż�Po�la�ków� i tym� ra�zem� ry�go�ry�stycz�nie�wy�klu�czo�no� z po�sie�dzeń.�Na�wet
ko�mi�sa�rzom�nie�udzie�la�no�żad�nych�in�for�ma�cji.�Ewell�chęt�nie�opo�wie�dział�by�mi
co�nie�co�o ich�prze�bie�gu,�lecz�nie�ro�zu�miał�ani�jed�ne�go�sło�wa�z prze�pro�wa�dzo�-
nych�roz�mów.�Zwie�rzał�mi�się�tyl�ko,�że�alian�ci�kłó�cą�się�mię�dzy�so�bą;�Ker�nan,
któ�re�go�na�wia�sem�mó�wiąc,�wszy�scy�nie�zno�si�li,�miał�z re�gu�ły�in�ne�zda�nie�niż
No�ulens,�a Niem�cy�za�cho�wy�wa�li�się�tak�aro�ganc�ko,�że�pa�trząc�na nich,�moż�na
by�ło�na�brać�prze�ko�na�nia,� iż� to�wła�śnie�oni�wy�gra�li�woj�nę.�No�ulens�od cza�su
do cza�su� po�da�wał� krót�kie� ko�mu�ni�ka�ty� przed�sta�wi�cie�lom� pra�sy� an�giel�skiej
i ame�ry�kań�skiej,�któ�re�w rze�czy�wi�sto�ści�nie�za�wie�ra�ły�ni�cze�go�istot�ne�go.
Pra�sę�pol�ską�przez�ca�ły�czas�kon�se�kwent�nie�igno�ro�wa�no.�Ze�mści�ło�się�nie�-

uprzej�me� trak�to�wa�nie� ko�re�spon�den�tów� róż�nych� dzien�ni�ków� za�gra�nicz�nych
przez�NRL.�Gdy�by�tyl�ko�oka�za�no�im�tro�chę�wię�cej�wzglę�dów,�dzien�ni�ka�rze�ci
nie�wąt�pli�wie�chęt�nie�po�dzie�li�li�by�się�swy�mi�szczu�pły�mi�in�for�ma�cja�mi�z ko�le�ga�-
mi�pol�ski�mi.�Lecz�od sa�me�go�po�cząt�ku�pa�trzo�no�na nich�nie�chęt�nie,�od�ma�wia�-
no�wszel�kich�wy�wia�dów�i nie�chcia�no�udzie�lać�im�ja�kich�kol�wiek�in�for�ma�cji.�Re�-
dak�to�rzy� naj�waż�niej�szych� dzien�ni�ków� po�znań�skich� nie� za�cho�wy�wa�li� się
kur�tu�azyj�nie�wo�bec�za�gra�nicz�nych�ko�le�gów.�By�łem�dwu�krot�nie�świad�kiem,�jak
re�dak�to�rzy� „Dzien�ni�ka� Po�znań�skie�go”� i „Ku�rie�ra� Po�znań�skie�go”� nie� ra�czy�li

przy�jąć� raz� Czar�nec�kie�go� z „Chi�-
ca�go� Tri�bu�ne”,� a dru�gi� raz� ko�re�-
spon�den�ta�„As�so�cia�ted�Press”.�Nic
więc� dziw�ne�go,� że� Wiel�ko�pol�ska
mia�ła�w tym� cza�sie� za gra�ni�cą� tak
złą�pra�sę.�Na�to�miast�nie�mo�gę�zro�-
zu�mieć,� dla�cze�go� ko�mi�sa�rzom� nie
za�le�ża�ło�na jak�naj�szer�szym�za�in�te�-
re�so�wa�niu� dzien�ni�ka�rzy� ob�co�kra�-
jow�ców� na�szy�mi� spra�wa�mi� i dla�-
cze�go� wy�sy�ła�li� ich� do wszyst�kich
dia�błów,� gdy� ci� chcie�li� się� cze�goś
do�wie�dzieć.� Tym� dziw�niej�sze� jest
to,� gdy�weź�mie� się� pod uwa�gę,� że
po�mię�dzy� wy�so�ki�mi� urzęd�ni�ka�mi
NRL,�a na�wet�wśród�sa�mych�ko�mi�-
sa�rzy,� znaj�do�wa�ło� się� kil�ku� dzien�-
ni�ka�rzy.
Czar�nec�ki,� nie�uf�ny� z na�tu�ry,

ob�ra�ził�się�za po�dob�ne�trak�to�wa�nie
i bar�dzo� nam� szko�dził.� Na�wet
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po po�wro�cie�do Ame�ry�ki�sta�rał�się
pod�bu�rzać� Po�lo�nię� ame�ry�kań�ską,
a przede� wszyst�kim� mło�dzież,
prze�ciw�ko� Mat�ce� – Oj�czyź�nie.
Chęt�niej� wie�rzy� się� w złe� rze�czy
mó�wio�ne�o kimś�niż�do�bre,� to�też
gdy�wie�lu�Po�la�ków�ame�ry�kań�skich
w cza�sie�de�wa�lu�acji�stra�ci�ło�pie�nią�-
dze�ulo�ko�wa�ne�w pol�skich�po�życz�-
kach,� Czar�nec�ki� miał� wy�jąt�ko�wo
sprzy�ja�ją�cą� at�mos�fe�rę� do rzu��ce�nia
na nas�ka�lum�ni.
Wło�scy� i fran�cu�scy� ko�re�spon�-

den�ci� peł�ni�li� przy swych� de�le�ga�-
cjach� funk�cję� se�kre�ta�rzy� i dzię�ki
te�mu�mo�gli�prze�by�wać�na sa�li�ob�-
rad.�An�gli�cy�i Ame�ry�ka�nie�wpa�da�li
w złość,�wi�dząc�swych�fran�cu�skich
i wło�skich� ko�le�gów� wy�sy�ła�ją�cych
me�tro�we� te�le�gra�my� do ma�cie�rzy�-
stych� re�dak�cji,� pod�czas� gdy� oni
mu�sie�li�za�do�wo�lić�się�tym,�co�No�ulens�od cza�su�do cza�su�ze�chciał�im�za�ko�mu�-
ni�ko�wać.�Ker�nan�z upo�rem�od�ma�wiał�ujaw�nie�nia�cze�go�kol�wiek�na te�mat�prze�-
bie�gu�ne�go�cja�cji.�Przy�pusz�czam,�że�nie�miał�za�ufa�nia�do Czar�nec�kie�go.
Dzien�ni�ka�rze�skar�ży�li�się�rów�nież�na je�dze�nie.�Po�nie�waż�miesz�ka�li�w zam�-

ku� – mo�im� zda�niem� zu�peł�nie� nie�po�trzeb�nie� – tam� też� się� sto�ło�wa�li.� Choć
w teo�rii� wy�glą�da�ło� to� bar�dzo� pięk�nie,� w prak�ty�ce� oka�za�ło� się� nie�zno�śne.
Na każ�dym�kro�ku�przed�sta�wi�cie�le�pra�sy�mu�sie�li�ustę�po�wać�miej�sca�ofi�ce�rom
fran�cu�skim,�an�giel�skim�lub�ame�ry�kań�skim,�któ�rzy�przy�by�wa�li�nie�spo�dzie�wa�-
nie�bez�żad�nej�uza�sad�nio�nej�przy�czy�ny� i żą�da�li,� czę�sto�w spo�sób�aro�ganc�ki,
noc�le�gu� i po�sił�ków.� Przy sto�le� dzien�ni�ka�rzy� po�sa�dzo�no� z se�kre�tar�ka�mi,
na ostat�nich�miej�scach;�do�cie�ra�ły�do nich�pra�wie�pu�ste�pół�mi�ski�i na ogół�wsta�-
wa�li�od sto�łu�głod�ni.
Nie�przy�jem�nym�zwy�cza�jem�prak�ty�ko�wa�nym�przez�ko�mi�sa�rzy�by�ło�za�pra�-

sza�nie�na śnia�da�nie�lub�na obiad�do zam�ku�wszyst�kich�swych�przy�ja�ciół,�bez
uprze�dze�nia�o tym�Hir�sch�ber�ga,�któ�ry�przy�go�to�wy�wał�por�cje�na ści�śle�okre�-
ślo�ną� licz�bę� osób.�Gdy� na przy�kład� za�mó�wio�no� u nie�go� obiad� na 45� osób,
do sto�łu�za�sia�da�ło 60�lub 65�osób.�Ce�lo�wał�w tym�ko�mi�sarz�Po�szwiń�ski,�zja�-
wia�jąc�się�pra�wie�za�wsze�w licz�nym�to�wa�rzy�stwie�lu�dzi�o nie�po�kaź�nej�apa�ry�-
cji,�bar�dzo�wy�gło�dzo�nych,�któ�rzy�w mgnie�niu�oka�opróż�nia�li�pół�mi�ski.�Po�nie�-
waż�sam�Po�szwiń�ski�rów�nież�ja�dał�za dzie�się�ciu,�moż�na�so�bie�wy�obra�zić,�że
dla�sie�dzą�cych�przy koń�cu�sto�łu�nie�wie�le�już�mo�gło�zo�stać.�Hir�sch�berg�wście�-
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kał�się�z te�go�po�wo�du,�lecz�jak�mi�się�zwie�rzał,�nie�był�w sta�nie�te�mu�za�ra�dzić,
gdyż�ko�mi�sa�rze�by�li�wszech�wład�ni.�Twier�dzo�no,�że�Hir�sch�berg�zro�bił�ma�ją�-
tek�na umo�wie�z NRL.�By�łem�obec�ny�w cza�sie�roz�pa�try�wa�nia�przez�ko�mi�sję
je�go�ra�chun�ków�i mo�głem�tyl�ko�stwier�dzić,�że�sto�so�wa�ne�przez�nie�go�ce�ny�by�-
ły�bar�dzo�umiar�ko�wa�ne.
Hir�sch�berg�zwró�cił�mi�uwa�gę�na wan�da�lizm�sze�rzą�cy�się�w zam�ku�134.�By�łą

sie�dzi�bę� ce�sar�ską� opa�no�wa�li� po�wstań�cy� w no�cy 27� grud�nia 1918� ro�ku.� Nie
wiem,�kto�ad�mi�ni�stro�wał�tym�gma�chem�bez�po�śred�nio�po tym�wy�da�rze�niu,�ale
wia�do�mo�by�ło,�że�spo�ro�war�to�ścio�wych�przed�mio�tów�da�ją�cych�się�nie�po�strze�-
że�nie�wy�nieść�znik�nę�ło�z zam�ku.�NRL�prze�zna�czy�ła�za�mek�na ce�le�re�pre�zen�ta�-
cyj�ne�i po�le�co�no�przy�go�to�wać�tam�apar�ta�men�ty�dla�mi�sji�za�gra�nicz�nych.�Z ra�-
mie�nia� NRL� za�rzą�dza�ją�cym� zam�kiem� zo�stał� Scza�niec�ki,� a funk�cję
kon�ser�wa�to�ra�po�wie�rzo�no�Miecz�kow�skie�mu.�Po�peł�nio�no�błąd,�zwal�nia�jąc�ca�ły
per�so�nel�nie�miec�ki�i tak�zre�du�ko�wa�ny�do mi�ni�mum�w okre�sie�woj�ny.�Na je�go
miej�sce�za�an�ga�żo�wa�no�na�tych�miast�Po�la�ków,�czę�sto�przy�pad�ko�wych,�nie�prze�-
szko�lo�nych�w te�go�ro�dza�ju�pra�cy.�By�ły�za�rząd�ca�zam�ku�hra�bia�Hut�ten�-Czap�-
ski,�któ�ry�nad�zo�ro�wał�je�go�bu�do�wę�i do�sko�na�le�wie�dział,�co�się�w nim�znaj�du�-
je,�za�ofe�ro�wał�NRL�swo�je�usłu�gi,�ale�ta�od�rzu�ci�ła�pro�po�zy�cję,�za�rzu�ca�jąc�mu,�że
pia�sto�wał� wy�so�ki� urząd� na dwo�rze� ce�sar�skim.�Mo�im� zda�niem� by�ło� to� dość
śmiesz�ne,�bo�Hut�ten�-Czap�ski�na�le�żał�do lu�dzi�wie�rzą�cych�głę�bo�ko,�że�każ�da
wła�dza�po�cho�dzi� od Bo�ga� i mu�si� być� sza�no�wa�na.�Z ca�łą� pew�no�ścią� słu�żył�by
NRL�z ta�ką�sa�mą�gor�li�wo�ścią� jak�ce�sa�rzo�wi� i mógł�by�za�po�biec�nie�zli�czo�nym
po�tknię�ciom,� a tak�że� znacz�nym� stra�tom� ma�te�rial�nym.� Po�zo�stał� co� praw�da
na miej�scu�kon�ser�wa�tor�nie�miec�ki,�przy�zwo�ity�zresz�tą�czło�wiek,�któ�ry�bar�dzo
po�mógł�w przy�go�to�wa�niach�do przy�ję�cia�alian�tów.�Nie�peł�niąc�jed�nak�już�żad�-
nej�ofi�cjal�nej�funk�cji,�nie�mógł�ni�cze�go�za�bez�pie�czyć.�Wła�dze�pol�skie�po�cząt�-
ko�wo�nie�po�my�śla�ły�o tym.�Nic�więc�dziw�ne�go,�że�kra�dzie�że�brą�zów�i róż�nych
in�nych�war�to�ścio�wych�przed�mio�tów�trwa�ły�w dal�szym�cią�gu�i nie�usta�ły�na�wet
po opusz�cze�niu� zam�ku� przez� nie�re�gu�lar�ne� od�dzia�ły.� Przez� za�po�mnie�nie� lub
nie�wie�dzę�NRL�nie�zle�ci�ła�spo�rzą�dze�nia�in�wen�ta�rza�wy�po�sa�że�nia�zam�ko�we�go,
przez�co�kon�tro�la�by�ła�bar�dzo�utrud�nio�na.�Sy�tu�acja�ule�gła�na krót�ko�po�pra�wie,
kie�dy�ko�men�dan�tem�woj�sko�wym�zam�ku�był�Adam�Chła�pow�ski�135.�Za�bro�nił�on
żoł�nie�rzom� wstę�pu� do re�pre�zen�ta�cyj�nych� po�miesz�czeń,� a ci,� nie� mo�gąc� nic
stam�tąd�wy�nieść,�nie�po�zwo�li�li�na to�rów�nież�cy�wi�lom.�Nie�ste�ty,�ma�ło�for�ma�-
cji� ar�mii� Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go� by�ło� tak� zdy�scy�pli�no�wa�nych� jak� żan�dar�mi
i póź�niej�szy 15.�Pułk�Uła�nów.�Żoł�nie�rze,�któ�rzy�ob�ję�li�służ�bę�po nich,�za�ba�wia�-
li�się�w utrą�ca�nie�no�sów�i uszu�rzeź�bom�sto�ją�cym�w ko�ry�ta�rzach,�a tak�że�nisz�-
czy�li�drzwi,�kłu�jąc�je�ba�gne�ta�mi.�Na szczę�ście�Adam�Chła�pow�ski�za�uwa�żył�to
w po�rę�i za�po�biegł�więk�szej�de�wa�sta�cji.�Rów�nież�skau�ci�na�bro�ili�nie�ma�ło.�By�li�-
śmy�przez�pe�wien�czas�zmu�sze�ni� ich�za�trud�niać� ja�ko�goń�ców� i te�le�fo�ni�stów.
Nie�wie�le�jed�nak�mie�li�śmy�z nich�po�cie�chy,�bo�nie�chcie�li�nas�słu�chać.�Wszy�scy
star�si� skau�ci� po�szli� do woj�ska,� a do na�szej� dys�po�zy�cji� po�zo�sta�ły� dzie�cia�ki
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w wie�ku�od 11�do 13�lat.�Uzbro�jo�no�je�w szty�le�ty�i trze�ba�by�ło�być�tak�na�iw�-
nym,�jak�je�den�z człon�ków�NRL,�aże�by�nie�prze�wi�dzieć,�ja�ki�z nich�zro�bią�uży�-
tek.�Na re�zul�ta�ty� nie� trze�ba� by�ło� dłu�go� cze�kać.�Chłop�cy� nie�mie�li� co� ro�bić
i z nu�dów�po�kra�ja�li�obi�cia�kil�ku�fo�te�li,�znisz�czy�li�kil�ka�sto�łów,�a w koń�cu�za�-
bra�li�się�do wy�dłu�by�wa�nia�dro�gich�ka�mie�ni�z drzwi�ka�pli�cy�w cza�sie,�gdy�pa�ni
No�ulens�słu�cha�ła�mszy�św.�Kon�ser�wa�tor�zła�pał�jed�ne�go�z urwi�sów�na go�rą�cym
uczyn�ku�i do�niósł�o tym�Chła�pow�skie�mu,�któ�ry�ka�zał�chłop�com�od�tąd�sie�dzieć
w po�miesz�cze�niu�straż�ni�ków,�gdzie�już�nie�mie�li�oka�zji�ni�cze�go�znisz�czyć.
Na proś�bę� pa�ni�No�ulens� ar�cy�bi�skup�Dal�bor� do�ko�nał� kon�se�kra�cji� ka�pli�cy

zam�ko�wej,�aże�by�mo�gły�się�tam�od�by�wać�na�bo�żeń�stwa�ka�to�lic�kie.�Eks�ce�sarz,
ośmie�sza�jąc�się�nie�pierw�szy�raz,�wy�słał�w związ�ku�z tym�te�le�gram�pro�te�sta�-
cyj�ny,�któ�ry�zo�stał�przez�wszyst�kich�przy�ję�ty�ze�śmie�chem.
Opi�sa�ne�wy�żej�kło�po�ty�by�ły�tyl�ko�pre�lu�dium�do dal�szych�de�wa�sta�cji.
Praw�dzi�wa�gra�bież�roz�po�czę�ła�się�wraz�z przy�by�ciem�wiel�kiej�mi�sji�No�ulen�-

sa.�Naj�pierw�ofia�rą� jej�pa�dła�por�ce�la�na.�Do wy�po�sa�że�nia�zam�ko�we�go�na�le�ża�ły
trzy�wspa�nia�łe�ser�wi�sy�por�ce�la�no�we�ogrom�nej�war�to�ści.�Je�den�z ser�wi�sów�po�-
cho�dził�z fa�bry�ki�por�ce�la�ny�ce�sa�rza�chiń�skie�go.�Był�to�pre�zent�„Sy�na�Nie�ba”�dla
ce�sa�rza�Wil�hel�ma,�oce�nia�ny�na wa�gę�zło�ta.�Dru�gi�wy�ko�na�ny�zo�stał�w Pru�skiej
Fa�bry�ce�Kró�lew�skiej�na ży�cze�nie�ce�sa�rza�Wil�hel�ma�z oka�zji�dwu�dzie�stej�pią�tej
rocz�ni�cy�je�go�wstą�pie�nia�na tron,�trze�ci�na�to�miast�po�cho�dził�z Kró�lew�skiej�Fa�-
bry�ki�w Me�is�sen,�a wy�pro�du�ko�wa�no�go�na po�le�ce�nie�kró�la�sa�skie�go�– spe�cjal�nie
dla�ce�sa�rza�nie�miec�kie�go�z oka�zji� ja�kiejś�rocz�ni�cy.�Nie�zwa�ża�jąc�na ol�brzy�mią
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war�tość�tej�por�ce�la�ny,�ob�cho�dzo�no�się�z nią�tak,�jak�by�to�by�ły�na�czy�nia�ku�pio�-
ne�na pod�miej�skim�stra�ga�nie�z tan�de�tą.
Or�dy�nan�si�i szo�fe�rzy�ja�da�li�na co�dzień�na ta�ler�zach�z ce�sar�skiej�i kró�lew�-

skich� fa�bryk,� a ko�bie�ty� za�an�ga�żo�wa�ne� do zmy�wa�nia� na�czyń� sto�ło�wych� nie
zda�wa�ły� so�bie� spra�wy� z róż�ni�cy� mię�dzy� cie�niut�ką� por�ce�la�ną� sa�ską,� chiń�ską
i ber�liń�ską�a fa�jan�sa�mi�uży�wa�ny�mi�w pod�rzęd�nych�re�stau�ra�cjach.�Licz�ba�stłu�-
czeń�by�ła�też�ogrom�na.�Już�na czwar�ty�czy�pią�ty�dzień�po przy�by�ciu�mi�sji�Hir�sch-
berg�alar�mo�wał,�że�po�nad 150�sztuk�tej�por�ce�la�ny�zo�sta�ło�zbi�tych.
Spra�wa�ta�nie�na�le�ża�ła�do mnie,�ale�zwró�ci�łem�uwa�gę�Kor�fan�te�mu�na to,�co

się� dzie�je.� Na�tych�miast� z je�go� ple�ce�nia� za�ku�pio�no� bia�łą� za�sta�wę� fa�jan�so�wą
na uży�tek�służ�by.�Tym�cza�sem,�gdy�wieść�o cen�nej�zam�ko�wej�por�ce�la�nie�ro�ze�-
szła�się�po mie�ście,�roz�po�czął�się�praw�dzi�wy�szturm�na za�mek�róż�nych�osób
o za�mi�ło�wa�niach� ko�lek�cjo�ner�skich.�Cho�ciaż� nie�mia�ły� tam�nic� do szu�ka�nia,
wci�ska�ły�się�do bu�dyn�ku�pod wszel�ki�mi�moż�li�wy�mi�pre�tek�sta�mi.�Hir�sch�berg
wy�rzu�cał�je�za drzwi,�wra�ca�ły�jed�nak�wie�lo�krot�nie,�za�chłan�ne�jak�sro�ki.�Bied�-
ny�Hir�sch�berg�nie�mógł�być�rów�no�cze�śnie�wszę�dzie,�a po�za�tym�pil�no�wa�nie
por�ce�la�ny� i sre�bra� nie� by�ło� je�go� obo�wiąz�kiem.�Wej�ście� do zam�ku� nie� by�ło
w ogó�le�pil�no�wa�ne�i każ�dy,�kto�chciał,�mógł�wcho�dzić�do środ�ka.
Znik�nę�ło�w ten�spo�sób�wie�le�cen�nych�przed�mio�tów.�Skra�dły�je�oso�by,�któ�-

re�z ra�cji�swe�go�wy�cho�wa�nia,�po�zy�cji�i po�boż�no�ści�po�win�ny�by�ły�le�piej�zda�wać
so�bie�spra�wę�z te�go,�co�ro�bią.�Je�że�li,�dro�gi�czy�tel�ni�ku,�na�tkniesz�się�w Wiel�ko�-
pol�sce�– gdzie�kol�wiek�by�to�by�ło�– na ta�le�rze�lub�fi�li�żan�ki�chiń�skie�z go�dłem
smo�ka�pię�cio�pal�cza�ste�go�(znak�chiń�skiej�por�ce�la�ny�ce�sar�skiej),�mo�żesz�za�ło�-
żyć�się�o swo�ją�ko�szu�lę,�że�są�one�skra�dzio�ne�z zam�ku�w Po�zna�niu.
Hi�sto�ria�por�ce�la�no�wa�nie�skoń�czy�ła�się�na tym.�Rów�nież�nie�któ�rzy�z na�-

szych� dro�gich� go�ści� za�gra�nicz�nych� szyb�ko� do�szli� do wnio�sku,� że� ta�le�rze,
na któ�rych�je�dli,�i fi�li�żan�ki,�z któ�rych�pi�li,�do�brze�by�ło�by�za�cho�wać�na pa�miąt�-
kę.�Za�czę�to�pro�sić�o przy�no�sze�nie�śnia�dań�do po�koi,�a na�stęp�nie�– że�by�za�osz�-
czę�dzić�lo�ka�jom�tru�du�za�bie�ra�nia�na�czyń�– cho�wa�no�sre�bro�i por�ce�la�nę�do ku�-
frów.� Sztucz�ki� te� zo�sta�ły� do�strze�żo�ne� i za�ka�za�no� po�da�wa�nia� po�sił�ków
do po�koi.�Wy�ją�tek�uczy�nio�no�je�dy�nie�dla�pa�ni�No�ulens.�Dzię�ki�tym�ob�ostrze�-
niom,�nie�bez�tru�du,�zdo�ła�no�ura�to�wać�znacz�ną�część�za�sta�wy�i in�nych�cen�-
nych�przed�mio�tów�o war�to�ści�mu�ze�al�nej�z in�wen�ta�rza�zam�ko�we�go.�Nie�ste�ty,
wie�le�z nich�bez�myśl�nie�znisz�czo�no�lub�skra�dzio�no.
Po wy�jeź�dzie� mi�sji� No�ulen�sa� z wie�lu� po�miesz�czeń� zam�ko�wych� za�bra�no

me�ble,�któ�re�rze�ko�mo�prze�wie�zio�no�do róż�nych�urzę�dów.�Nie�bar�dzo�w to
wie�rzę.�Ja�ko�na�ocz�ny�świa�dek�tych�wy�da�rzeń�po�dej�rze�wam,�że�te�biu�ra�dziw�-
nie�przy�po�mi�na�ły�miesz�ka�nia�pry�wat�ne.
W tym�cza�sie�mia�łem�też�nie�przy�jem�ne�zaj�ście�z ko�men�dan�tem�woj�sko�wym

zam�ku�i przed�sta�wi�cie�lem�Mi�ni�ster�stwa�Spraw�Za�gra�nicz�nych.�Wy�dział�Po�li�-
tycz�ny�po�wie�rzył�mi�mia�no�wi�cie�ma�te�ria�ły�pro�pa�gan�do�we�i ma�py�w ce�lu�do�-
star�cze�nia� ich� człon�kom� po�szcze�gól�nych� de�le�ga�cji�mi�sji�No�ulen�sa.� Ko�men�-
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dant� woj�sko�wy� i przed�sta�wi�ciel
mi�ni�ster�stwa� uzur�po�wa�li� so�bie
pra�wo�do cen�zu�ro�wa�nia�tych�wy�-
daw�nictw.�Oczy�wi�ście,�gdy�przy�-
szli�do mnie�w tej�spra�wie,�zi�gno�-
ro�wa�łem� ich� żą�da�nie,� w efek�cie
cze�go� do�szło� do nie�zbyt� przy�-
jem�nej� wy�mia�ny� zdań.�Oby�dwaj
pa�no�wie� za�po�wie�dzie�li,� że� zło�żą
na mnie� skar�gę� u Kor�fan�te�go.
Uwa�ża�jąc,� że�w tej� roz�gryw�ce� ja
rów�nież� po�wi�nie�nem� wziąć
udział,�uda�łem�się�do Kor�fan�te�go
przed ni�mi,�a ten�nie�tyl�ko�przy�-
znał� mi� cał�ko�wi�tą� ra�cję,� lecz
na mo�ją� proś�bę�wy�dał�mi� na pi�-
śmie� in�struk�cję,� w myśl� któ�rej
mia�łem� pra�wo� i obo�wią�zek� nie
do�pusz�czać� do ja�kiej�kol�wiek� in�-
ge�ren�cji�z ze�wnątrz�pod�czas�wy�-
ko�ny�wa�nia�roz�ka�zów�NRL.
Jak� już�wspo�mnia�no,�nie�do�cie�-

ra�ły� do nas� pra�wie� żad�ne� in�for�ma�cje� o prze�bie�gu� ne�go�cja�cji� z Niem�ca�mi.
Wiem,�że�raz�do�szło�do po�waż�ne�go�in�cy�den�tu,�któ�ry�spo�wo�do�wał�za�wie�sze�-
nie� roz�mów.� Zo�sta�ły� pod�ję�te� do�pie�ro� na dru�gi,� czy� na�wet� na trze�ci� dzień.
Ame�ry�ka�nie�mie�li�o to�pre�ten�sje�do No�ulen�sa.�Tym�cza�sem�we�dług�puł�kow�ni�-
ka�Mont�me�ri�na�za�wi�ni�li�Niem�cy,�któ�rzy�usi�ło�wa�li�na�rzu�cić�swo�je�wa�run�ki�i nie
chcie�li� się�zgo�dzić�na żad�ne�ustęp�stwa.�Ta�ka� sy�tu�acja�by�ła�do prze�wi�dze�nia,
gdyż� człon�ko�wie� mi�sji� No�ulen�sa� nie� orien�to�wa�li� się� zu�peł�nie� w spra�wach
Wiel�ko�pol�ski,�a więk�szość�z nich�ni�gdy�na�wet�o niej�nie�sły�sza�ła.�Mi�mo�to�tak
by�li�pew�ni� swo�jej�nie�omyl�no�ści,�że�nie�uwa�ża�li�za sto�sow�ne�skon�sul�to�wa�nia
za�sad�ni�czych�spraw�z ko�mi�sa�rza�mi�NRL�lub�z by�ły�mi�de�pu�to�wa�ny�mi�do Re�ich�s-
ta�gu,�któ�rzy�mo�gli�im�nie�jed�no�wy�ja�śnić.
Do lu�dzi� tych� jed�nak�że� alian�ci� nie�mie�li� za�ufa�nia.�Od po�cząt�ku� roz�mów

Niem�cy�za�uwa�ży�li�brak�jed�no�myśl�no�ści�wśród�alian�tów,�a dys�po�nu�jąc�da�ny�mi
sta�ty�stycz�ny�mi�– mniej�lub�bar�dziej�na�cią�ga�ny�mi�– urzę�do�wy�mi�do�ku�men�ta�mi
i ak�ta�mi�ar�chi�wal�ny�mi,�by�li�z pew�no�ścią�le�piej�przy�go�to�wa�ni�od swych�prze�-
ciw�ni�ków.�W po�mniej�sze�niu�wy�stą�pi�ło�to�sa�mo,�co�na wiel�ką�ska�lę�ujaw�ni�ło�się
w cza�sie� pa�ry�skiej� kon�fe�ren�cji� po�ko�jo�wej.� Zdy�scy�pli�no�wa�nej� de�le�ga�cji� nie�-
miec�kiej,� re�pre�zen�tu�ją�cej� jed�no� sta�no�wi�sko,� prze�ciw�sta�wi�ła� się� gru�pa� osób
skłó�co�nych�ze�so�bą,�któ�re�nie�bar�dzo�wie�dzia�ły,�o co�wła�ści�wie�cho�dzi,�a ro�-
ści�ły� so�bie�pra�wo�do roz�strzy�ga�nia�kwe�stii� dla�nich�zu�peł�nie�ob�cych.�To�też
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kon�fe�ren�cja�w Po�zna�niu�za�koń�czy�ła�się�klę�ską�No�ulen�sa�i alian�tów�wy�łącz�nie
z ich�wła�snej�wi�ny.�Nędz�ny�oka�zał�się�re�zul�tat�pra�wie�trzy�ty�go�dnio�we�go�po�-
by�tu�w Po�zna�niu�mi�sji� alianc�kiej� i po�nie�sio�nych�w związ�ku� z tym�kosz�tów
w wy�so�ko�ści�ok. 150�ty�się�cy�ma�rek,�któ�re�ze�wzglę�du�na chwie�ją�cy�się�kurs
mar�ki�pol�skiej�moż�na�prze�li�czyć�na bli�sko 28�ty�się�cy�do�la�rów.�Wiel�ka�mi�sja,
uwa�ża�jąc,� że� nie� po�win�na� nad�uży�wać� na�szej� go�ścin�no�ści,� od�da�ła� nam� oko�-
ło 7700�do�la�rów�na po�kry�cie�kosz�tów�miesz�ka�nia�i wy�ży�wie�nia�oraz 770�do�la�-
rów�ja�ko�wy�na�gro�dze�nie�do�dat�ko�we�dla�służ�by.�W ten�spo�sób�po�kry�to�tyl�ko
czwar�tą� część� na�szych� rze�czy�wi�stych� wy�dat�ków,� do któ�rych� nie� wli�czo�no
kosz�tów� po�cią�gów� spe�cjal�nych� i eks�plo�ata�cji� sa�mo�cho�dów,� przy�jęć� ofi�cjal�-
nych,�sub�wen�cji�na przy�ję�cia�pry�wat�ne�wy�da�ne�przez�człon�ków�NRL,�któ�re
trak�to�wa�no�ja�ko�ro�dzaj�pro�pa�gan�dy.�Nie�wli�czo�no�do te�go�rów�nież�strat�spo�-
wo�do�wa�nych�kra�dzie�ża�mi,�znisz�cze�niem�sprzę�tu�itp.�Wiel�ka�mi�sja�kosz�to�wa�-
ła�nas�spo�ro,�a nie�da�ła�ni�cze�go�po�za�prze�dłu�że�niem�za�wie�sze�nia�bro�ni�na�ka�za�-
ne�go� przez� mar�szał�ka� Fo�cha� i po�wo�ła�niem� na proś�bę� NRL� Ko�mi�sji
Mię�dzy�so�jusz�ni�czej,�któ�ra�mia�ła�czu�wać�nad prze�strze�ga�niem�przez�oby�dwie
stro�ny�do�ko�na�nych�usta�leń.
Roz�mo�wy�zo�sta�ły�ze�rwa�ne 19�mar�ca 1919�ro�ku.�Część�de�le�ga�tów�alianc�kich

wy�je�cha�ła�na�tych�miast�do War�sza�wy,�a Niem�cy�– do Krzy�ża.�Ker�nan�opu�ścił
Po�znań� w swo�im� wspa�nia�łym� ca�dil�la�cu,� zwal�nia�jąc� mnie� z funk�cji,� któ�rą
przy nim� peł�ni�łem.� Trze�ba� przy�znać,� że� w ostat�nich� dniach� je�go� sto�su�nek
do mnie�nie�co�się�zmie�nił.�Gdy�do�wie�dział�się�– praw�do�po�dob�nie�od swe�go�se�-
kre�ta�rza�– że�mat�ka�mo�ja�by�ła�Ir�land�ką,�ja�ko�że�sam�był�rów�nież�po�cho�dze�nia
ir�landz�kie�go,�ra�czył�mnie�uwa�żać�pra�wie�za isto�tę� ludz�ką.�Kie�dy�po�pro�si�łem
go� o pa�ro�go�dzin�ny� urlop� na od�wie�dze�nie� cho�rych� dzie�ci,� po�słał� ze� mną
do Bło�ci�sze�wa�swe�go�dok�to�ra.�Mi�mo�że�był�to�czło�wiek�cza�ru�ją�cy,�mo�ja�żo�na
i ja�mie�li�śmy�więk�sze�za�ufa�nie�do dok�to�ra�Kry�sie�wi�cza.
Za�rów�no�Niem�cy,�jak�i Po�la�cy�mo�gli�być�w za�sa�dzie�za�do�wo�le�ni�z te�go,�że

per�trak�ta�cje�nie�do�pro�wa�dzi�ły�do po�wo�ła�nia�Ko�mi�sji�Nad�zo�ru�pod prze�wod�-
nic�twem� ko�goś� z państw� neu�tral�nych.�Niem�cy� wy�su�nę�li� pro�po�zy�cję,� aże�by
prze�wod�ni�czą�ce�go�ko�mi�sji�wy�zna�czył�pa�pież,�na�to�miast�alian�ci�chcie�li�go�mia�-
no�wać�sa�mi�136.�Nie�do�szło�więc�w tej�kwe�stii�do po�ro�zu�mie�nia.�Jak�bar�dzo�nie�-
udol�nym�or�ga�nem�jest�ta�ka�ko�mi�sja�mie�sza�na,�mie�li�śmy�póź�niej�naj�lep�szą�oka�-
zję�prze�ko�nać�się�w Gdań�sku�i na Gór�nym�Ślą�sku,�gdzie�ta�kosz�tow�na�ma�chi�na
słu�ży�ła�przede�wszyst�kim�upra�wia�niu�kon�tra�ban�dy.�Neu�tral�ny�prze�wod�ni�czą�-
cy,�któ�ry�nie�mo�że�za�do�wo�lić�jed�nej�i dru�giej�stro�ny,�sta�ra�się,�aże�by�obie�stro�-
ny�by�ły�nie�za�do�wo�lo�ne.�Re�zul�tat�ta�kiej�po�sta�wy�jest�wte�dy�wła�ści�wie�ze�ro�wy.
Wra�ca�jąc�do dzia�łal�no�ści�NRL,�trze�ba�przy�znać,�że�plan�zruj�no�wa�nia�du�żej

i ma�łej�wła�sno�ści�ziem�skiej�w Wiel�ko�pol�sce�re�ali�zo�wa�ła�zręcz�nie�i ener�gicz�nie.
Nie�za�nie�dba�no�żad�nej�szy�ka�ny,�nie�po�mi�nię�to�żad�nej�oka�zji,�aby�za�truć�ży�cie
rol�ni�kom�i na�ra�zić�ich�na stra�ty.�Przede�wszyst�kim�utwo�rzo�no�De�par�ta�ment
Apro�wi�za�cji�137.�Po�wo�ła�no�do nie�go�lu�dzi,�któ�rych�sam�dźwięk�słów�„rol�nik”
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lub� „zie�mia�nin”� do�pro�wa�dzał� do pa�sji.� By�li� to� prze�waż�nie� drob�ni�mły�na�rze
i han�dla�rze�zbo�żem.�Wie�lu�z nich�by�ło�uprzed�nio�tyl�ko�fak�to�ra�mi�kup�ców�ży�-
dow�skich,�za któ�rych�pie�nią�dze�sku�py�wa�li�pro�duk�ty�rol�ne,�otrzy�mu�jąc�za to
pro�wi�zję.�Trze�ba�pa�mię�tać,�że�chło�pi�pol�scy�uwa�ża�li�za pa�trio�tycz�ny�obo�wią�-
zek�boj�ko�to�wa�nie�han�dla�rzy�ży�dow�skich� i nie�miec�kich.�Kil�ku�z tych�pa�nów
od apro�wi�za�cji� da�ło� się� po�znać� ja�ko� prze�ciw�ni�cy� pol�skich� spół�dziel�ni� rol�ni�-
czych�i nie�cie�szy�ło�się�naj�lep�szą�opi�nią.
De�par�ta�ment�Apro�wi�za�cji�miał�za�stą�pić�róż�ne�in�sty�tu�cje�nie�miec�kie�z okre�-

su�woj�ny,�jak�na przy�kład�Re�ichs�Ge�tre�ide�stel�le,�Re�ichs�Fet�t�stel�le,�Re�ichs�Ge�-
mu�se�stel�le� itp.,� lecz� tym� się� od nich� róż�nił,� że� urzę�dy� te� by�ły� rze�czy�wi�ście
Niem�com� po�trzeb�ne,� pod�czas� gdy� De�par�ta�ment� Apro�wi�za�cji� zaj�mo�wał� się
głów�nie� szy�ka�no�wa�niem� i wy�rzą�dza�niem� krzyw�dy� wie�lu� przy�zwo�itym� lu�-
dziom.�Po�nad�to�po�zwo�lił�się�wzbo�ga�cić�spo�rej�gru�pie�pro�sta�ków,�sta�jąc�się�dla
nich�azy�lem.�Mo�gli�by�oni�uczy�nić�znacz�nie�wię�cej�dla�kra�ju,�wstę�pu�jąc�do woj�-
ska.�Pierw�szym�ich�wy�czy�nem�by�ło�ze�zwo�le�nie�na wy�jazd�z Pol�ski�fi�lii�nie�miec�-
kich�or�ga�nów�apro�wi�za�cyj�nych,�za�dłu�żo�nych�u Po�la�ków�na znacz�ne�mi�lio�ny.
Na�wet�w naj�gor�szych�dla�rol�nic�twa�la�tach�Po�znań�skie�za�wsze�dys�po�no�wa�-

ło�du�żą�nad�wyż�ką�pro�duk�cji�rol�nej.�Plo�ny�w ro�ku 1919,�cho�ciaż�nie�do�rów�ny�-
wa�ły�przed�wo�jen�nym,�nie�by�ły�złe.�Rol�ni�cy,� sły�sząc�o klę�skach�nie�miec�kich
na wszyst�kich�fron�tach,�sta�li�się�ostroż�ni�i nie�kwa�pi�li�się�ze�sprze�da�żą�swych
zbio�rów.�Dzię�ki�te�mu�moż�na�bez�prze�sa�dy�przy�jąć,�że�z cał�ko�wi�tych�zbio�rów
przy�naj�mniej 80%�zbóż�i 90%�ziem�nia�ków�po�zo�sta�ło�na miej�scu.�Do Nie�miec
wy�wie�zio�no�je�dy�nie�nie�wie�le�cu�kru,�a bli�sko�po�ło�wa�bu�ra�ków�cze�ka�ła�na prze�-
rób.�W tej�sy�tu�acji�wpro�wa�dze�nie�re�gla�men�ta�cji�nie�mia�ło�żad�ne�go�uza�sad�nie�-
nia.�Wiel�ko�pol�ska�mo�gła�bez�tru�du�do�star�czyć�do�sta�tecz�ną�ilość�pło�dów�rol�-
nych� na za�opa�trze�nie� więk�szej� czę�ści,� a mo�że� na�wet� ca�ło�ści� ziem� pol�skich
spod�za�bo�ru�ro�syj�skie�go.�W Po�zna�niu�był�po�trzeb�ny�tyl�ko�kie�row�nik�apro�wi�-
za�cji,�któ�ry�utrzy�my�wał�by�kon�takt�ze�spół�dziel�nia�mi�te�re�no�wy�mi,�tak�zwa�ny�-
mi�Rol�ni�ka�mi,�oraz�przed�sta�wi�ciel�Mi�ni�ster�stwa�Apro�wi�za�cji�dla�do�ko�ny�wa�nia
sku�pu.�Aże�by�za�pew�nić�do�sta�tecz�ne�za�opa�trze�nie�Po�znań�skie�go,�wy�star�czy�ło
naj�zwy�czaj�niej�wy�dać�sta�ro�stom�i pre�zy�den�tom�więk�szych�miast�po�le�ce�nie�za�-
ku�pu�i zma�ga�zy�no�wa�nia�od�po�wied�niej�ilo�ści�zbo�ża�i in�nych�pło�dów�rol�nych.
Sta�ty�sty�ki�nie�miec�kie�po�zwa�la�ły�na okre�śle�nie,�ja�kie�go�rzę�du�za�pa�sy�na�le�ża�ło
zgro�ma�dzić.�Pie�nię�dzy,� spi�chle�rzy,� si�lo�sów�nie�bra�ko�wa�ło.�Po�znań�skie,� ja�ko
re�jon� o cha�rak�te�rze� wy�bit�nie� rol�ni�czym,� nie� po�sia�da�ło� zbyt� du�żo� lud�no�ści
miej�skiej,� a więc� nie� za�cho�dzi�ła� ko�niecz�ność� two�rze�nia� ogrom�nych� re�zerw.
Ca�łą�nad�wyż�kę�mo�gło�prze�jąć�Mi�ni�ster�stwo�Apro�wi�za�cji�lub�kon�ce�sjo�no�wa�ni
przez�kie�row�ni�ka�apro�wi�za�cji�w Po�zna�niu�kup�cy.�Ta�kie�roz�wią�za�nie�by�ło�pro�-
ste�i uczci�we.
De�par�ta�ment�Apro�wi�za�cji� przez�bli�sko�dwa� la�ta�miał�mo�no�pol� na kup�no

w Po�znań�skiem�i sprze�daż�w Kon�gre�sów�ce,�Ga�li�cji�lub�za gra�ni�cą�te�go�wszyst�-
kie�go,�co�wy�pro�du�ko�wa�li�rol�ni�cy�wWiel�ko�pol�sce.�Dla�„wiel�kich�wta�jem�ni�czo�-
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nych”,� któ�rzy� po�stę�po�wa�li� zu�peł�nie� po bol�sze�wic�ku,� by�ła� to�wiel�ka� oka�zja.
Spo�so�by�mie�li� nie�skom�pli�ko�wa�ne.�Re�kwi�ro�wa�no� rol�ni�kom�zbo�że,� ziem�nia�ki
i ży�wiec�– pła�co�no�im�śmiesz�nie�ni�skie�ce�ny�i sprze�da�wa�no�te�sa�me�pro�duk�ty
dzie�sięć�ra�zy�dro�żej�w Kon�gre�sów�ce�lub�w Ga�li�cji.�Ten�ha�nieb�ny�pro�ce�der�nie
był�dla�ni�ko�go�ta�jem�ni�cą.�Je�den�z mo�ich�ko�le�gów�z De�par�ta�men�tu�Po�li�tycz�ne�-
go� za�uwa�żył� kie�dyś,� że� trzy�mie�sią�ce� pra�cy� w De�par�ta�men�cie� Po�li�tycz�nym
psu�ją� czło�wie�ko�wi� cha�rak�ter,� ale� już� trzy� ty�go�dnie� dzia�łal�no�ści� w De�par�ta�-
men�cie�Apro�wi�za�cji�kwa�li�fi�ku�ją�lu�dzi�wy�łącz�nie�na ska�za�nie�na cięż�kie�ro�bo�ty.
Moż�na�so�bie�za�dać�py�ta�nie,�gdzie�się�po�dzia�ły�mi�lio�ny�zdo�by�te�w ten�spo�-

sób.�Nie�wie�le�na ten�te�mat�wia�do�mo.�Po uni�fi�ka�cji�prze�pi�sów�rol�nych�De�par�-
ta�ment�Apro�wi�za�cji�znikł�bez�śla�du�i nie�zło�żył�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�ze
swo�jej�dzia�łal�no�ści.�W każ�dym�ra�zie�sze�fo�wie�te�go�apa�ra�tu�od eks�plo�ata�cji�rol�-
ni�ków�mo�gli�być�za�do�wo�le�ni�ze�swej�pra�cy,�bo�wiem�je�śli�nie�zruj�no�wa�li�cał�ko�-
wi�cie�rol�nic�twa�w Po�znań�skiem,�to�przy�naj�mniej�mie�li�tę�sa�tys�fak�cję,�że�w cza�-
sie� swej� dwu�let�niej� dyk�ta�tu�ry� na�ra�zi�li� rol�ni�ków� na stra�tę� kil�ku�dzie�się�ciu
mi�lio�nów� ma�rek� w zło�cie� i spo�wo�do�wa�li� ze�psu�cie� kil�ku� ty�się�cy� wa�go�nów
ziem�nia�ków�i bu�ra�ków.�Wszyst�ko�to�dzia�ło�się�w cza�sie,�gdy�Eu�ro�pa�za kroch�-
mal,� al�ko�hol� i cu�kier� pła�ci�ła� zło�tem,� a lud�ność� wschod�niej� Pol�ski� umie�ra�ła
z gło�du.�Więk�szość� pra�cow�ni�ków� te�go� je�dy�ne�go�w swo�im� ro�dza�ju� de�par�ta�-
men�tu� spra�wia�ła� wra�że�nie,� że� nie�na�wi�dzi�ła� wszyst�kie�go,� co� mia�ło� zwią�zek
z rol�nic�twem,�i usi�ło�wa�ła�wpro�wa�dzić�w błąd�człon�ków�mi�sji�ame�ry�kań�skiej,
ma�ją�cej�za za�da�nie�uru�cho�mić�w Po�znań�skiem�cu�krow�nie,�go�rzel�nie�i kroch�-
mal�nie.�By�łem�przy tym,�jak�je�den�z wyż�szych�urzęd�ni�ków�te�go�de�par�ta�men�-
tu�oświad�czył�puł�kow�ni�ko�wi�Gro�ve`owi,�sze�fo�wi�mi�sji�ame�ry�kań�skiej,�że�wę�-
giel� dla� go�rzel�ni� nie� jest� wca�le� po�trzeb�ny,� gdy� w rze�czy�wi�sto�ści� wszyst�kie
go�rzel�nie�mia�ły�trud�no�ści�z po�wo�du�bra�ku�pa�li�wa.�Twier�dził�rów�nież,�że�nie
wie,� ja�kie� ilo�ści� wę�gla� trze�ba� do�star�czyć� cu�krow�niom,� aże�by� pod�ję�ły� pra�cę.
Puł�kow�nik�był�obu�rzo�ny�i nie�mógł�zro�zu�mieć,�dla�cze�go�NRL�skie�ro�wa�ła�go
do ta�kie�go�igno�ran�ta.�Ża�łu�ję,�że�za�po�mnia�łem�na�zwi�ska�tej�oso�bi�sto�ści.
Niem�cy� ofe�ro�wa�li� nam�w tym� okre�sie� wę�giel� za ziem�nia�ki,� a puł�kow�nik

Gro�ve,�któ�ry�pod�le�gał�bez�po�śred�nio�Ho�ove�ro�wi,�pod�jął�się�za�bez�pie�cze�nia�tej
do�sta�wy.� Z po�wo�du� in�do�len�cji� De�par�ta�men�tu� Apro�wi�za�cji� do�pie�ro� w ma�ju
zde�cy�do�wa�no�się�– za ra�dą�Ame�ry�ka�nów�– na uru�cho�mie�nie�cu�krow�ni�i go�rzel�-
ni,�ale�wte�dy�by�ło�już�za póź�no�na ura�to�wa�nie�bu�ra�ków;�po�dob�nie�du�ża�część
ziem�nia�ków�zgni�ła�i nie�nada�wa�ła�się�już�do ni�cze�go,�na�wet�na pa�szę.
W prze�ci�wień�stwie�do nie�udol�no�ści�wy�ka�zy�wa�nej�w spra�wach�za�sad�ni�czych

prze�ja�wia�no� du�żo� in�wen�cji� w dzia�łal�no�ści� na nie�ko�rzyść� rol�ni�ków.� Ce�ny
za by�dło�i trzo�dę,�bez�wzglę�du�na da�ją�cą�się�od�czu�wać�de�wa�lu�ację,�utrzy�my�-
wa�no�na ta�kim�po�zio�mie,�że�ani�tucz,�ani�ho�dow�la�nie�by�ły�opła�cal�ne.�Ma�sło
by�ło�tań�sze�od sma�rów�do wo�zów.�Na ze�bra�niu�pro�te�sta�cyj�nym�usły�sza�łem,
że�chło�pów,�któ�rzy�nie�chcie�li�dać�się�okraść,�po�li�cja�za�ku�wa�ła�w kaj�da�ny,�a na�-
stęp�nie,�po�bi�tych� i zma�sa�kro�wa�nych,�wtrą�ca�ła�do wię�zie�nia.�Gdy�na tar�gach
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za�czę�to�re�kwi�ro�wać�ar�ty�ku�ły�spo�żyw�cze,�zna�la�zło�się�jed�no�cze�śnie�spo�ro�ama�-
to�rów�te�go�ro�dza�ju�dzia�łań,�któ�rzy�na�stęp�nie�dzie�li�li�się�skon�fi�sko�wa�ny�mi�ar�-
ty�ku�ła�mi.�Wo�bec�ta�kich�prak�tyk�chło�pi�prze�sta�li�do�wo�zić�co�kol�wiek�na ry�nek,
nie�chcąc�się�na�ra�żać�na stra�ty�i przy�kro�ści.
Kie�dy�dzia�łal�ność�De�par�ta�men�tu�Apro�wi�za�cji�za�czę�to�ko�men�to�wać�już�zbyt

gło�śno,� po�sta�no�wio�no� do�ko�op�to�wać� do urzę�du�ją�ce�go� ze�spo�łu� wła�ści�cie�la
ziem�skie�go.�By�ła�to�oczy�wi�ście�ko�me�dia�prze�zna�czo�na�dla�zmy�le�nia�i uspo�ko�-
je�nia�nie�szczę�snych�rol�ni�ków.�Wy�bór�padł�na Kra�jew�skie�go�ze�Sko�ra�cze�wa�138,
któ�ry�do peł�nie�nia�tak�od�po�wie�dzial�nej�funk�cji�zo�stał�za�kwa�li�fi�ko�wa�ny�z ra�cji
swe�go�po�wi�no�wac�twa�z oso�bą�bar�dzo�ce�nio�ną�przez�wła�dze.�Oso�ba�ta�jed�nak
wo�la�ła�pójść�do woj�ska,�aże�by�nie�uczest�ni�czyć�w nie�pięk�nych�po�czy�na�niach
de�par�ta�men�tu.�Jak�by�ło�do prze�wi�dze�nia,�sym�bo�licz�na�obec�ność�zie�mia�ni�na�nie
by�ła�dla�ni�ko�go�z de�par�ta�men�tu�krę�pu�ją�ca� i nad�uży�cia� trwa�ły�na�dal.�Do�pie�ro
pod ko�niec�swej�dzia�łal�no�ści�NRL,�w oba�wie�za�pew�ne�przed nie�dy�skret�ny�mi
py�ta�nia�mi,�po�czu�ła�się�za�nie�po�ko�jo�na�po�stę�po�wa�niem�sze�fów�od wy�ży�wie�nia
i przy�dzie�li�ła� im� ja�ko� zwierzch�ni�ka� czło�wie�ka� o nie�pod�wa�żal�nej� uczci�wo�ści
i du�żej�in�te�li�gen�cji,�znacz�nie�prze�wyż�sza�ją�cej�prze�cięt�ną�mia�rę.�Był�nim�Ste�fan
Po�ni�kiew�ski�z Drob�ni�na.�Nie�ste�ty,�je�go�no�mi�na�cja�przy�szła�przy�naj�mniej�o rok
za póź�no�i Po�ni�kiew�ski�nie�mógł�już�na�pra�wić�szkód�wy�rzą�dzo�nych�przez�lu�-
dzi�za�chłan�nych,�ogra�ni�czo�nych,�nie�prze�bie�ra�ją�cych�w środ�kach,�gdy�cho�dzi�-
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ło�o zdo�by�cie�for�tu�ny.�Jest�to�zu�peł�nie�nie�zro�zu�mia�łe,�dla�cze�go�NRL�uda�wa�ła,
że�nie�wie�o tym,�o czym�ćwier�ka�ły�wró�ble�na da�chach�po�znań�skich,�nie�za�in�-
te�re�so�wa�ła� się� bły�ska�wicz�nym� bo�ga�ce�niem� się� nie�któ�rych� urzęd�ni�ków� i nie
wsz�czę�ła�wo�bec�nich�śledz�twa.�Czło�wiek,�któ�ry�nie�miał�gro�sza�dnia�po�przed�-
nie�go,�w cią�gu�jed�nej�no�cy�sta�wał�się�mi�lio�ne�rem,�i to�nie�wła�ści�cie�lem�zde�wa�-
lu�owa�nych� ma�rek,� lecz� po�sia�da�czem� fa�bry�ki� lub� in�nych� kon�kret�nych� dóbr.
Stwier�dzam� z za�do�wo�le�niem,� że� więk�szość� z tych� hien� już� zban�kru�to�wa�ła,
a miej�my�na�dzie�ję,�że�i po�zo�sta�łych�cze�ka�to�sa�mo.
NRL�w ry�go�ry�stycz�ny�spo�sób�ścią�ga�ła�po�dat�ki�na�kła�da�ne�po czę�ści�zu�peł�-

nie�sa�mo�wol�nie.�Na przy�kład�na utrzy�ma�nie�Stra�ży�Lu�do�wej,�któ�ra�nie�by�ła
już� po�trzeb�na� po zor�ga�ni�zo�wa�niu� ar�mii� i żan�dar�me�rii,� po�bra�no� kil�ka� ra�zy
kwo�tę�od�po�wia�da�ją�cą�wy�so�ko�ści�rocz�ne�go�po�dat�ku�do�cho�do�we�go.�Przez�pe�-
wien�czas�by�łem�ko�men�dan�tem�Stra�ży�Lu�do�wej�w Śre�mie,�jed�nak�ni�gdy�się�nie
do�wie�dzia�łem,�na co�te�pie�nią�dze�zo�sta�ły�prze�zna�czo�ne.
Wie�le� spraw� tłu�ma�czo�no� ko�niecz�no�ścią� za�bez�pie�cze�nia� Wiel�ko�pol�ski

przed in�wa�zją�ży�dow�ską.�Sta�ra,�zna�na�pio�sen�ka�– kie�dy�en�de�cja�nie�wie�dzia�ła,
jak�wyjść�z im�pa�su,�po�ru�sza�ła�kwe�stię�ży�dow�ską.�Gdy�by�pew�ne�go�dnia�wszy�-
scy�Ży�dzi�wy�je�cha�li�do Pa�le�sty�ny,�en�de�cja�by�ła�by�bar�dzo�za�kło�po�ta�na,�nie�ma�-
jąc�na ko�go�zrzu�cić�wi�ny�za wła�sne,�fał�szy�we�po�su�nię�cia.
Je�że�li�ko�mi�sa�rze�dzia�ła�li�rze�czy�wi�ście�w do�brej�wie�rze,�to�tyl�ko�je�den�do�-

wód�wię�cej,�że�nie�nada�wa�li�się�do tej�funk�cji�ze�swym�na�iw�nym�sto�sun�kiem
do ży�cia�na tym�świe�cie.�Le�piej�by�im�by�ło�pójść�do nie�ba�w cha�rak�te�rze�anio�-
łów,�ani�że�li� rzą�dzić�Wiel�ko�pol�ską.�Na�wet�Ży�dzi�nie�by�li�by�w sta�nie�uczy�nić
ty�le�zła,�ile�uczy�ni�li�chrze�ści�ja�nie�z De�par�ta�men�tu�Apro�wi�za�cji.
A oto� jesz�cze� je�den� szcze�gół� na ogół�ma�ło� zna�ny.�W cza�sie� gdy� ar�mia

bol�sze�wic�ka� pod�cho�dzi�ła� pod War�sza�wę,� po�znań�skie� wła�dze� po�sta�no�wi�ły
bez�wie�dzy�Mi�ni�ster�stwa�Woj�ny�w War�sza�wie�prze�zna�czyć�część�za�so�bów
De�par�ta�men�tu�Apro�wi�za�cji�na za�kup�we�Fran�cji�bro�ni�i amu�ni�cji�dla�ochot�-
ni�czej�ar�mii,�któ�rą�chcia�no�zor�ga�ni�zo�wać�w Po�zna�niu.�Nie�by�ło�ta�jem�ni�cą,
że� za�mia�rem� tej� ar�mii�mia�ła� być� ra�czej� wal�ka� z rzą�dem�war�szaw�skim� niż
z bol�sze�wi�ka�mi.�By�łem�w tym�cza�sie�kon�su�lem�ge�ne�ral�nym�Pol�ski�w Opo�-
lu,�gdy�zwró�co�no�się�do mnie�przez�jed�ne�go�z wy�so�kich�urzęd�ni�ków,�abym
na�kło�nił�ge�ne�ra�ła�Le�Ron�da�139 do wspar�cia�u rzą�du�fran�cu�skie�go�ini�cja�ty�wy
za�ku�pu�przez�NRL�bro�ni�w za�mian�za cu�kier.�Nie�bar�dzo�wie�dzia�łem,�co
zro�bić,�na wszel�ki�wy�pa�dek�wspo�mnia�łem�o tym�ge�ne�ra�ło�wi,�któ�ry�od�po�-
wie�dział:
– A co� oni� chcą� zro�bić� z tą� bro�nią?� Jest� prze�cież� Mi�ni�ster�stwo�Woj�ny

w War�sza�wie,�któ�re�zaj�mu�je�się�ta�ki�mi�spra�wa�mi.�Czy�my�śli�pan,�że�rząd�fran�-
cu�ski,�któ�ry�wy�słał�mi�sję�woj�sko�wą�do War�sza�wy,�bę�dzie�per�trak�to�wał�z ja�ki�-
miś�lo�kal�ny�mi�ko�mi�te�ta�mi,�o któ�rych�nic�nie�wie�i któ�rych�ce�lów�nie�zna?
– Co�mam�od�po�wie�dzieć?�– za�py�ta�łem.
– Niech�pan�im�po�wie,�że�na�pi�szę.
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Od�po�wie�dzia�łem�tak�rze�czy�wi�ście�i wię�cej�już�o tym�pro�jek�cie�nie�sły�sza�-
łem.� Bi�twę� pod War�sza�wą� wy�grał� mar�sza�łek� Pił�sud�ski,� za�pa�ły� wo�jow�ni�cze
przy�ga�sły�i pro�jekt�stwo�rze�nia�ochot�ni�czej�ar�mii�nie�zo�stał�zre�ali�zo�wa�ny.
Bę�dąc�w Po�zna�niu,�kil�ka�krot�nie�by�łem�zmu�szo�ny�prze�kra�czać�li�nię�de�mar�-

ka�cyj�ną�dla�za�ła�twie�nia�spraw�De�par�ta�men�tu�Apro�wi�za�cji.�Ra�zu�pew�ne�go�to�wa�-
rzy�szył� mi� urzęd�nik� te�go� de�par�ta�men�tu� – Urbań�ski,� któ�ry� chciał� oso�bi�ście
prze�pro�wa�dzić�pew�ne�roz�mo�wy�z przed�sta�wi�cie�la�mi�Dy�rek�cji�Ko�lei�w Lesz�nie.
Żoł�nie�rze�nie�miec�cy�przy�ję�li�nas�bar�dzo�nie�grzecz�nie.�Z za�wią�za�ny�mi�ocza�-

mi�mu�sie�li�śmy�ma�sze�ro�wać 1500�me�trów,�po�ty�ka�jąc�się�o zwrot�ni�ce� i szy�ny
ko�le�jo�we.� By�łem� przy�zwy�cza�jo�ny� do te�go� ro�dza�ju� nie�uprzej�mo�ści,� lecz
Urbań�skie�go�opa�no�wał�bla�dy�strach.�Po po�wro�cie�opo�wia�dał�hi�sto�rie�z ty�sią�-
ca�i jed�nej�no�cy�o swo�ich�prze�ży�ciach.�O ile�wiem,�wy�jazd�Urbań�skie�go�był�je�-
dy�ną� pró�bą� pa�nów� z apro�wi�za�cji� na�wią�za�nia� bez�po�śred�nie�go� kon�tak�tu
z Niem�ca�mi,�któ�rzy�mie�li�przy�sy�łać�nam�wę�giel�w za�mian�za ziem�nia�ki.
Lu�dzie� urzę�du�ją�cy� w de�par�ta�men�cie� od�tąd� ni�gdy� już� nie� mie�li� cza�su

na wzię�cie�udzia�łu�w po�dob�nych�wy�pra�wach.�Pew�nie,�że�przy�jem�niej�by�ło�sie�-
dzieć�w przy�tul�nym�biu�rze�w Po�zna�niu,�niż�na�ra�żać�swo�je�zdro�wie�pod�czas
prze�cho�dze�nia�li�nii�de�mar�ka�cyj�nej.�Z te�go�po�wo�du�naj�czę�ściej�wy�sy�ła�li�mnie
w ce�lu�za�ła�twie�nia� ich�spraw.�Ry�zy�ko�by�ło�po�dwój�ne.�Ze�stro�ny�bru�tal�nych
żoł�nie�rzy�nie�miec�kich�moż�na�by�ło�się�spo�dzie�wać�naj�gor�sze�go,�a po�wstań�cy
pol�scy� strze�gą�cy� gra�ni�cy� by�li� zu�peł�nie� nie�zdy�scy�pli�no�wa�ni� i strze�la�li
do wszyst�kie�go,� co� się� ru�sza�ło.� Ci� dziel�ni� lu�dzie� mo�gli� być� roz�go�ry�cze�ni
i wście�kli.�Gdy�z po�cząt�kiem�stycz�nia�chcie�li�za�jąć�Lesz�no,�NRL�zmu�si�ła�ich
do po�nie�cha�nia� wszel�kich� ak�cji� bo�jo�wych� przed pod�pi�sa�niem� ro�zej�mu.
Do wy�da�nia� ta�kie�go� po�le�ce�nia� skło�ni�ło� NRL� kil�ku� miesz�kań�ców� Lesz�na.
Drżąc�o wła�sną� skó�rę,� zja�wi�li� się�w Po�zna�niu� i,� nie�ste�ty,�wpły�nę�li� na NRL,
któ�ra�nie�do�pu�ści�ła�do ata�ku�po�wstań�ców�na mia�sto.�Moż�na�to�uwa�żać�za jaw�-
ną�zdra�dę,�gdyż�w tym�cza�sie�zdo�by�cie�Lesz�na�nie�przed�sta�wia�ło�więk�szych
trud�no�ści.�Lud�ność�cze�ka�ła�na przy�łą�cze�nie�do Pol�ski,� a nie�miec�ki�gar�ni�zon
był�sła�by�i ogar�nię�ty�pa�ni�ką.
Wła�dze�nie�miec�kie�mia�ły�do tych�spraw�zu�peł�nie�in�ny�sto�su�nek�niż�na�sze.

Kie�dy�puł�kow�nik�Gers�dorff,�ka�pi�tan�Grom�bach�i dy�rek�tor�Franc�ke�pró�bo�wa�li
uzy�skać�w Ber�li�nie�po�zwo�le�nie�na wy�co�fa�nie�się,�zo�sta�li�po pro�stu�wy�rzu�ce�ni
za drzwi.�Spra�wa�Lesz�na�jest�jed�nym�z licz�nych�przy�kła�dów,�jak�nie�udol�ność
ko�mi�sa�rzy�z Po�zna�nia�mar�no�wa�ła�ini�cja�ty�wy�po�wstań�cze.�Ana�li�zu�jąc�wy�da�rze�-
nia�tych�cza�sów,�moż�na�za�uwa�żyć�pew�ną�pra�wi�dło�wość.�We�wszyst�kich�wy�-
pad�kach,�w któ�rych�wła�dze�Po�zna�nia� in�ter�we�nio�wa�ły�na fron�cie,�po�wstań�cy
po�no�si�li�po�raż�ki,�wy�co�fu�jąc�się�ze�znacz�ny�mi�stra�ta�mi.�Kie�dy�na�to�miast�po�le�-
ce�nia�władz�by�ły�przez�po�wstań�ców�igno�ro�wa�ne�– od�no�szo�no�suk�ce�sy.�Ak�cje
pod Zbą�szy�niem�i Lesz�nem�skoń�czy�ły�się�nie�po�wo�dze�niem.�WOstro�wie,�Ino�-
wro�cła�wiu� i Gnieź�nie�po�wstań�cy�od�nie�śli� peł�ny� suk�ces.�Zwłasz�cza�zdo�by�cie
Gnie�zna� za�słu�gu�je� na spe�cjal�ne� pod�kre�śle�nie.� Niem�cy� skie�ro�wa�li� ba�te�rię
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na mia�sto�i gro�zi�li,�że�zbom�bar�du�ją�ka�te�drę,�je�że�li�po�wstań�cy�na�tych�miast�nie
ska�pi�tu�lu�ją.�Wy�słan�ni�cy�NRL�już�by�li�skłon�ni�od�dać�gród�pia�stow�ski,�gdy�zu�-
peł�nie�nie�spo�dzie�wa�nie�przed ra�tu�szem,�w któ�rym�wła�śnie�roz�po�czę�to�ob�ra�dy,
po�ja�wi�ły�się�ar�ma�ty.�Oka�za�ło�się,�że�bo�ha�ter�scy�miesz�kań�cy�Gnie�zna,�sły�sząc,
że�Niem�cy�chcą�znisz�czyć�ka�te�drę,� ru�szy�li�na ba�te�rię�nie�miec�ką,�no�kau�tu�jąc
ar�ty�le�rzy�stów�i za�bie�ra�jąc�im�dzia�ła.�Na ta�kie�po�su�nię�cie�NRL�nie�po�tra�fi�ła�by
się�ni�gdy�zdo�być.
W okrę�gu�lesz�czyń�skim�przez�dłu�gi�czas�pa�no�wa�ło�bez�pra�wie,�a kil�ku�ofi�-

ce�rów� i żoł�nie�rzy� stra�ci�ło� tam� ży�cie.� Spo�kój� i bez�pie�czeń�stwo� za�pa�no�wa�ły
w tej�czę�ści�Wiel�ko�pol�ski�do�pie�ro�po ra�ty�fi�ka�cji�trak�ta�tu�wer�sal�skie�go.
Aby�od�wró�cić�uwa�gę�od swych�nie�for�tun�nych�po�czy�nań,�NRL�za�ini�cjo�wa�ła

kam�pa�nię�pra�so�wą�prze�ciw�ko�rol�ni�kom,�szcze�gól�nie�zaś�prze�ciw�wiel�kim�wła�-
ści�cie�lom�ziem�skim.�Po�ja�wi�ło� się�w pra�sie� kil�ka�kłam�li�wych� ar�ty�ku�łów.�Naj�-
obrzy�dliw�szy� z nich� był� ar�ty�kuł� za�ty�tu�ło�wa�ny�Ofiar�ność� i od�por�ność� pol�ska
a na�si�ma�gna�ci.�Uka�zał�się 25� lu�te�go 1919�ro�ku,�nie�pa�mię�tam�już�w któ�rym
dzien�ni�ku.�Po cię�tej�i bar�dzo�rze�czo�wej�od�po�wie�dzi�Żół�tow�skie�go�140 au�tor�pró�-
bo�wał�– bez�więk�sze�go�skut�ku�– się�wy�co�fać.�Nie�god�na�kam�pa�nia�trwa�ła�da�lej.
Wła�ści�cie�le�ziem�scy�zo�sta�li�oskar�że�ni�o brak�po�czu�cia�oby�wa�tel�skie�go,�spe�ku�-
la�cję�pło�da�mi�rol�ny�mi,�nie�sub�skry�bo�wa�nie�po�życz�ki,�uchy�la�nie�się�od po�mo�cy
dla�wal�czą�ce�go�Lwo�wa�i od służ�by�woj�sko�wej.�Po�wta�rza�ły�się�mniej�wię�cej�te
sa�me�za�rzu�ty,�któ�re�zo�sta�ły�już�sfor�mu�ło�wa�ne�w ar�ty�ku�le�wspo�mnia�nym�wy�-

żej.�W „Ku�rie�rze�Po�znań�skim”�za�-
miesz�czo�no� od�po�wiedź� Ka�zi�mie�-
rza� Browns�for�da�141,� w któ�rej
wy�ka�zy�wał,�że�oskar�że�nia�wy�su�wa�-
ne�pod ad�re�sem�rol�ni�ków�przez�lu�-
dzi�złej�wo�li�po�zba�wio�ne�są�wszel�-
kich� pod�staw.� Wia�do�mo� by�ło
po�wszech�nie,� że� wszy�scy� miesz�-
kań�cy�wsi�zdol�ni�do no�sze�nia�bro�ni
cho�dzi�li� w mun�du�rach,� że� w jed�-
nym�tyl�ko�dniu�człon�ko�wie� to�wa�-
rzystw�rol�ni�czych�wy�sła�li�do Lwo�-
wa�pięć�dzie�siąt�wa�go�nów�żyw�no�ści
ja�ko� dar� od lud�no�ści� wiel�ko�pol�-
skiej,�że�w sa�mym�tyl�ko�Po�zna�niu
rol�ni�cy� utrzy�my�wa�li� pięć� kuch�ni
wy�da�ją�cych� bez�płat�ne� po�sił�ki.� Je�-
że�li� cho�dzi� o sub�skry�bo�wa�nie� po�-
życz�ki�na�ro�do�wej,�to�wieś�za�de�kla�-
ro�wa�ła� znacz�nie� wię�cej,� ani�że�li� się
od niej� spo�dzie�wa�no.� We�dług
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Brows�for�da� bar�dzo� du�że� kwo�ty
zo�sta�ły�za�de�kla�ro�wa�ne�na po�życz�-
kę� wła�śnie� przez� wiel�kich� wła�ści�-
cie�li� ziem�skich.� Browns�ford� miał
cał�ko�wi�tą�ra�cję,�a za�rzu�ty�i oszczer�-
stwa� roz�gła�sza�ne� przez� lu�dzi� nie�-
uczci�wych�za przy�zwo�le�niem�NRL
by�ły� nie�zwy�kle� krzyw�dzą�ce.� Jest
praw�dą,� że� na po�cząt�ku� wieś� za�-
cho�wy�wa�ła� re�zer�wę,� nie� ufa�jąc
zbyt�nio� ży�wio�ło�wym� ru�chom� lu�-
do�wym.� Od�po�wie�dzial�ność� za to
po�no�si�wy�łącz�nie�NRL,�któ�ra�by�ła
prze�ciw�na� wszel�kim� pró�bom
oswo�bo�dze�nia�na�szych�ziem�z bro�-
nią�w rę�ku.�Rol�ni�cy�przy�zwy�cza�je�-
ni� do śle�pe�go� słu�cha�nia� swych
przy�wód�ców� po�li�tycz�nych� by�li
po pro�stu�za�nad�to�zdy�scy�pli�no�wa�-
ni� i po�słusz�ni.� A kie�dy� wresz�cie
NRL,�wbrew�swej�wo�li,� zmu�szo�na
zo�sta�ła� do ogło�sze�nia� mo�bi�li�za�cji,
sta�wi�li�się�wszy�scy�agra�riu�sze�wiel�cy�i ma�li,�nie�oszczę�dza�jąc�sie�bie�ani�swych
ma�jąt�ków.�Pa�mię�tam�sta�re�go�hra�bie�go�Kur�na�tow�skie�go�142,�gdy�w ho�lu�Ba�za�ru
że�gnał�zna�kiem�krzy�ża�swo�ich�trzech�sy�nów�wy�ru�sza�ją�cych�na front.�On�tak�-
że�pierw�szy�sub�skry�bo�wał�po�życz�kę�na ar�mię,�ofia�ro�wu�jąc�na ten�cel 50�ty�się�-
cy�ma�rek�(ok. 7�ty�się�cy�do�la�rów).�Ze�wzru�sze�niem�wspo�mi�nam�rów�nież�sta�re�-
go�chło�pa,�któ�ry�przy�pro�wa�dził�do mnie�swe�go� je�dy�ne�go�sy�na�w mo�men�cie,
gdy�w Śre�mie�za�ła�do�wy�wa�łem�do po�cią�gu�ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we.�Pro�sił�o przy�-
ję�cie�go�do na�szej�kom�pa�nii�i po�że�gnał�je�dy�na�ka�sło�wa�mi:�„Spi�suj�się�dziel�nie,
mój�chłop�cze,�tu�cho�dzi�o Pol�skę”.�Ta�kich�to�wła�śnie�lu�dzi�śmie�li�oczer�niać�ci,
któ�rzy�nie�wzię�li�udzia�łu�w wal�ce,�nie�na�ra�ża�li�się�na nie�bez�pie�czeń�stwa�i praw�-
do�po�dob�nie�nie�ru�szy�li�się�na�wet�z Po�zna�nia.
Ar�cy�bi�skup�Teo�do�ro�wi�cz143 przy�je�chał�do Po�zna�nia�na po�cząt�ku�mar�ca,�że�-

by�za�bie�gać�w Wiel�ko�pol�sce�o po�moc�dla�Lwo�wa.�Dwa�ra�zy�po�cią�gi�z Po�zna�-
nia�wio�zą�ce�za�pa�sy�żyw�no�ści�do�tar�ły�do te�go�mia�sta�dzię�ki�sku�tecz�ne�mu�dzia�-
ła�niu� je�go� obroń�ców,� któ�rzy� śmia�ły�mi� i uda�ny�mi� wy�pa�da�mi� prze�ry�wa�li
okrą�że�nie�wro�ga.�Nie�ste�ty,�Ukra�iń�cy�otrzy�my�wa�li�cią�gle�no�we�po�sił�ki�i pier�-
ścień�ob�lę�że�nia�za�ci�skał�się�co�raz�bar�dziej�wo�kół�bo�ha�ter�skie�go�gro�du.�Wszy�-
scy�zdol�ni�do no�sze�nia�bro�ni�zna�leź�li�się�w oko�pach:�pen�sjo�nar�ki,�skau�ci,�so�-
ko�ły,� stu�den�ci,� rze�mieśl�ni�cy� i ro�bot�ni�cy� wy�peł�nia�li� swój� obo�wią�zek.
Wy�gło�dzo�na�lud�ność�z reszt�ka�mi�amu�ni�cji�sta�wia�ła�czo�ło�wro�gom�za�har�to�wa�-
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nym�w bo�jach,�do�brze�uzbro�jo�nym�i przy�naj�mniej�dzie�się�cio�krot�nie�licz�niej�-
szym.�Obro�na�Lwo�wa�po�zo�sta�nie�na za�wsze�jed�nym�z naj�pięk�niej�szych�czy�-
nów�na�sze�go�orę�ża,�po�mi�mo�że�na�sza�hi�sto�ria�peł�na�jest�bo�ha�ter�skich�po�czy�-
nań�i wznio�słych�po�świę�ceń.
Ar�cy�bi�skup�ze�łza�mi�w oczach,�ła�mią�cym�się�ze�wzru�sze�nia�gło�sem�przed�-

sta�wił�kry�tycz�ną�sy�tu�ację�swo�ich�owie�czek,�bła�ga�jąc�NRL�o ra�tu�nek.�Sztab�woj�-
sko�wy�pa�trzył�na to�nie�chęt�nie.�W rze�czy�wi�sto�ści�wo�bec�ist�nie�ją�ce�go�za�gro�że�-
nia� ze� stro�ny� Niem�ców� by�ło�by� du�żą� nie�roz�wa�gą� wy�sy�łać� z Wiel�ko�pol�ski
naj�lep�sze�re�zer�wy�wraz�z reszt�ka�mi�amu�ni�cji.�Po�sta�no�wio�no�więc�za�ape�lo�wać
do człon�ków�Stra�ży�Lu�do�wej,�któ�rzy�prze�szli� służ�bę�woj�sko�wą�w ar�mii�nie�-
miec�kiej,�aby�za�cią�gnę�li�się�ochot�ni�czo�i przy�szli�z po�mo�cą�obroń�com�Lwo�wa.
Zgła�sza�li�się�dość�licz�nie,�i już 10�mar�ca�ba�ta�lion�ochot�ni�ków�ru�szył�w dro�gę.
Kor�fan�ty,�Sey�da�i Do�wbór�-Mu�śnic�ki�że�gna�li�ich�na dwor�cu.�Za�ję�ty�bez�resz�ty
mo�imi�Ame�ry�ka�na�mi,�nie�wie�le�mia�łem�cza�su�na śle�dze�nie�wia�do�mo�ści�o tym,
co�się�dzie�je�we�Lwo�wie,�ale�nie�mo�głem�nie�sły�szeć,�że�Po�znań�czy�cy�raz�jesz�-
cze�udo�wod�ni�li,�iż�za�słu�gu�ją�na mia�no�naj�lep�szych�żoł�nie�rzy�w Eu�ro�pie.
Na�tych�miast�po opusz�cze�niu�po�cią�gu�od�par�li� atak�Ukra�iń�ców� i przy�stą�pi�li

do kontr�ata�ku,�w któ�rym�od�rzu�ci�li�nie�przy�ja�cie�la�da�le�ko�po�za�pierw�sze� li�nie,
po�no�sząc�jed�nak�dość�cięż�kie�stra�ty.�W mię�dzy�cza�sie�Sey�da�i Adam�ski�nie�za�-
prze�sta�li�sta�rań�i w koń�cu�prze�ko�na�li�ge�ne�ra�ła�Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go�do wy�-
sła�nia�re�gu�lar�ne�go�woj�ska�do wschod�niej�Ga�li�cji.�Ge�ne�rał�an�giel�ski�Car�ton�de
Wiart�ze�swy�mi�ofi�ce�ra�mi�Cro�okiem�i Mau�lem�po�pie�ra�li�ich�ak�cję�i osta�tecz�nie
po dość�burz�li�wym�po�sie�dze�niu,�w cza�sie�któ�re�go�An�gli�cy�oświad�czy�li,�że�by�-
ło�by�hań�bą�wie�czy�stą�dla�Po�zna�nia,�gdy�by�z je�go�wi�ny�Lwów,�a w kon�se�kwen�-
cji�ca�ła�Ga�li�cja�wschod�nia�do�sta�ła�się�w rę�ce�Ukra�iń�ców,�ge�ne�rał�ustą�pił�i zde�-
cy�do�wał� się� wy�słać� część� ar�mii� pod wo�dzą� ge�ne�ra�ła� Ko�na�rzew�skie�go�144

na od�siecz�Lwo�wo�wi.�En�tu�zjazm�opa�no�wał�żoł�nie�rzy�i lud�ność�cy�wil�ną.�Wy�da�-
je�się,�że�gdy�by�to�tyl�ko�by�ło�moż�li�we,�ca�ła�Wiel�ko�pol�ska�wzię�ła�by�udział�w tej
wy�pra�wie,� któ�rą� uwa�ża�no� za no�wą� woj�nę� krzy�żo�wą.� Woj�sko� za�ła�do�wa�no
do wa�go�nów�na dwor�cu�w Po�zna�niu 16�mar�ca 1919�ro�ku.�Po�wszech�nie�uzna�-
no,�że�żoł�nie�rze�wy�glą�da�li�dziar�sko.�Obec�ni�by�li�ko�mi�sa�rze,�ge�ne�rał�Do�wbór�-
-Mu�śnic�ki,�wy�żsi�urzęd�ni�cy�NRL,�ma�gi�stra�tu�i wo�je�wódz�twa.�Wy�gło�szo�no�kil�-
ka�prze�mó�wień�i po�ciąg�ru�szył�wśród�en�tu�zja�stycz�nych�okrzy�ków�lud�no�ści.
Już 18�mar�ca�od�dzia�ły�po�znań�skie,�pod sil�nym�ogniem�nie�przy�ja�ciel�skim,

opu�ści�ły�po�ciąg�nie�da�le�ko�Gród�ka�Ma�ło�pol�skie�go,�zwa�ne�go�tak�że�Gród�kiem
Ja�giel�loń�skim, 60� ki�lo�me�trów� na za�chód� od Lwo�wa.� Na�tych�miast� ru�szo�no
do ata�ku,�któ�ry�zmu�sił�Ukra�iń�ców�do co�fa�nia�się.�Ści�ga�no�ich�aż�do Lwo�wa.
Woj�ska�na�sze�we�szły�tam�zwy�cię�sko,�przyj�mo�wa�ne�z nie�by�wa�łą�ra�do�ścią�i ser�-
decz�no�ścią�przez�miesz�kań�ców.�Po�moc�przy�szła�w sa�mą�po�rę.�Sły�sza�łem,�że
ge�ne�rał�Si�kor�ski�145,�do�wód�ca�gar�ni�zo�nu�lwow�skie�go,�opo�wia�dał,�iż�w mo�men�-
cie�gdy�za�grzmia�ła�ar�ty�le�ria�po�znań�ska,�ob�lę�że�ni�zja�da�li�reszt�ki�chle�ba�i zu�ży�-
wa�li� ostat�nią� amu�ni�cję.�Puł�kow�nik�Bu�ko�wiec�ki,� póź�niej�szy�ge�ne�rał�bry�ga�dy,
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opo�wia�dał� mi,� że� żoł�nie�rzy� nie� moż�na� by�ło� po�wstrzy�mać� w cza�sie� po�go�ni
za roz�gro�mio�ny�mi�Ukra�iń�ca�mi.�Ro�bio�no�rze�czy�naj�bar�dziej�nie�praw�do�po�dob�-
ne:�pie�cho�ta�ata�ko�wa�ła�sta�no�wi�ska�ka�ra�bi�nów�ma�szy�no�wych,�ar�ty�le�ria�szar�żo�-
wa�ła�na rów�ni�z ka�wa�le�rią�i tyl�ko�pod groź�bą�su�ro�wych�kar�zdo�ła�no�po�wstrzy�-
mać�ta�bo�ry�i służ�bę�sa�ni�tar�ną�od przy�łą�cze�nia�się�do po�ści�gu.�Ar�ty�le�ria�pę�dzi�ła
ga�lo�pem�za ucie�ka�ją�cy�mi�od�dzia�ła�mi�ukra�iń�ski�mi,�a do�ści�gnąw�szy�je�na od�le�-
głość� strza�łu,� roz�gro�mi�ła� do resz�ty� ogniem� kar�ta�czów.� Ukra�iń�cy� po�nie�śli
ogrom�ne�stra�ty.�Moż�na�mó�wić�o wiel�kim�szczę�ściu,�że�mi�mo�sza�lo�nej�bra�wu�-
ry�Po�znań�czy�cy�nie�po�nie�śli�więk�szych�strat.�Wła�śnie�ten�nie�spo�dzie�wa�ny�atak
puł�kow�ni�ka,� a póź�niej�sze�go� ge�ne�ra�ła� Ko�na�rzew�skie�go� zdez�o�rien�to�wał� nie�-
przy�ja�cie�la,�któ�ry�są�dził,�że�ma�do czy�nie�nia�ze�znacz�nie�więk�szy�mi�si�ła�mi,�gdy
w rze�czy�wi�sto�ści�na jed�ne�go�Po�la�ka�przy�pa�da�ło�czte�rech�Ukra�iń�ców.�Cho�ciaż
do�bre�uczyn�ki�rzad�ko�by�wa�ją�na�gra�dza�ne,�wy�sła�nie�po�mo�cy�do Lwo�wa�oka�za�-
ło�się�ko�rzyst�ne�dla�Po�znań�skie�go.�Wia�do�mość�o no�wym�zwy�cię�stwie�Po�la�-
ków� za�sko�czy�ła� ob�ra�du�ją�cych�w Pa�ry�żu.�Na�wet� sta�ry� gał�gan�Lloyd�Geo�r�ge
do�szedł�do prze�ko�na�nia,�że�Po�znań�skie�jest�na�praw�dę�zie�mią�pol�ską.�Wkrót�ce
po�tem� po�wró�cił� z Pa�ry�ża� dok�tor� Ry�dlew�ski� i za�pew�nił� nas,� że� zwy�cię�stwo
pod Lwo�wem�ura�to�wa�ło�Po�znań�skie� i Po�mo�rze�przed ple�bi�scy�tem,�któ�re�go
prze�pro�wa�dze�nia�do�ma�gał�się�uprzed�nio�Lloyd�Geo�r�ge.�Spo�ra�część�na�szych
obec�nych�te�ry�to�riów,�z wi�ny�nie�zde�cy�do�wa�nej�po�sta�wy�NRL,�znaj�do�wa�ła�się
jesz�cze� w rę�kach� nie�miec�kich,� a ple�bi�scyt� prze�pro�wa�dzo�ny� w Pru�sach
Wschod�nich�po�ka�zał,�ile�war�te�jest�ta�kie�gło�so�wa�nie.

Delegacja angielska Misji Międzysojuszniczej w zamku cesarskim w Poznaniu,
pośrodku sir Esme Howard. Fot. ze zb. rodzinnych.



15�mar�ca�dwóch�lu�dzi�po�da�ją�cych�się�za chło�pów�ze�Spi�szu�i Ora�wy�przy�-
by�ło�do Po�zna�nia�146,�aby�do�rę�czyć�Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�ni�czej�pe�ty�cję�pod�pi�sa�-
ną�przez�ty�sią�ce�miesz�kań�ców�tych�dwóch�re�gio�nów,�do�ma�ga�ją�cych�się�przy�-
łą�cze�nia�do Pol�ski.�No�ulens�nie�wie�le�mógł�w tej�spra�wie�uczy�nić,�bo�jak�już
wspo�mnia�łem,�pu�pil�ka�mi�Ententy�by�li�Cze�si,�za�tem�nie�trud�no�się�by�ło�do�my�-
ślić,�ko�mu�Lloyd�Geo�r�ge,�Cle�men�ce�au�i spół�ka�przy�zna�ją�ra�cję�w spo�rze�pol�-
sko�-cze�skim.�Do�pie�ro�znacz�nie�póź�niej�wiel�kie�mo�car�stwa�zda�ły�so�bie�spra�wę,
z ja�ki�mi�to�oszu�sta�mi�mie�li�do czy�nie�nia.�No�ulens�swo�im�zwy�cza�jem�nie�ską�-
pił�obiet�nic,�któ�re�go�nic�nie�kosz�to�wa�ły,�a po�zwa�la�ły�sku�tecz�nie�po�zbyć�się
przy�by�szów.�Sir�Esme�Ho�ward�i Ker�nan�zro�bi�li�znacz�nie�wię�cej.�Je�den�z wy�-
słan�ni�ków�mó�wił�wy�jąt�ko�wo�do�brze�po an�giel�sku;�utrzy�my�wał,�że�na�uczył�się
te�go�ję�zy�ka�w Ame�ry�ce,�gdzie�przez�pe�wien�czas�pra�co�wał.�Dzię�ki�te�mu�obaj
Ora�wia�nie�zdo�by�li�sym�pa�tię�de�le�ga�tów�an�giel�skie�go�i ame�ry�kań�skie�go.�Po�sta�-
no�wio�no� ich�wy�słać� do Pa�ry�ża� po�cią�giem�dy�plo�ma�tycz�nym�kur�su�ją�cym� już
mię�dzy�War�sza�wą�a Pa�ry�żem.�W ten�spo�sób�umoż�li�wio�no�im�przed�sta�wie�nie
spra�wy�or�ga�nom�naj�bar�dziej�kom�pe�tent�nym.�Ker�nan�dał�im�list�do Ho�ove�ra,
a sir�Esme�Ho�ward�do lor�da�Bal�fo�ura�147.�Nie�ste�ty,�sta�ra�nia�Ora�wian�nie�zo�sta�-
ły� uwień�czo�ne� suk�ce�sem.� Fran�cu�zi� już� się� zwią�za�li� z Cze�cha�mi,� a An�gli�cy
za spra�wą�Lloy�da�Geo�r�ge`a zaj�mo�wa�li� sta�no�wi�sko� an�ty�pol�skie.�Osta�tecz�nie
Wil�son�prze�for�so�wał�swo�ją�kon�cep�cję,�aże�by�o lo�sie�spor�nych�te�ry�to�riów�za�-
de�cy�do�wał� ple�bi�scyt.� Gdy�by� do nie�go� do�szło,� tam�tej�sze� spo�łe�czeń�stwo
na pew�no�opo�wie�dzia�ło�by�się�po stro�nie�Pol�ski.�Na�wet�Niem�cy,�do�syć�licz�nie
za�miesz�ku�ją�cy� te� re�jo�ny,�któ�rzy�za cza�sów�au�striac�kich�ży�li�w do�brych�sto�-
sun�kach�z Po�la�ka�mi,�praw�do�po�dob�nie�gło�so�wa�li�by�za Pol�ską,�bo�jąc�się�agre�-
syw�nej�bru�tal�no�ści�Cze�chów.�Pol�ska�zo�sta�ła�zmu�szo�na�przy�jąć�de�cy�zję�puł�-
kow�ni�ka� fran�cu�skie�go,� prze�ku�pio�ne�go� przez� Cze�chów,� sprzecz�ną� ze
zdro�wym�roz�sąd�kiem�i po�czu�ciem�spra�wie�dli�wo�ści.�De�cy�zję�tę�wszy�scy�zna�-
my.�Cze�si,�do�wie�dziaw�szy�się�o ce�lu�po�dró�ży�Ora�wian�do Po�zna�nia�i o ich�wy�-
jeź�dzie� do Pa�ry�ża,� nie� omiesz�ka�li� na�tych�miast� ska�zać� obu� za�ocz�nie� na ka�rę
śmier�ci.�Czy�wy�rok�ten�zo�stał�z cza�sem�anu�lo�wa�ny,�nie�wia�do�mo.�W każ�dym
ra�zie�wy�pa�dek�ten�nie�naj�le�piej�świad�czy�o na�szych�po�łu�dnio�wych�są�sia�dach.
19�mar�ca�był�dniem�bar�dzo�waż�nym�w hi�sto�rii�NRL.�Nie�tyl�ko�dla�te�go,�że

osta�tecz�nie�ze�rwa�no�per�trak�ta�cje�z Niem�ca�mi,�lecz�rów�nież�z ra�cji�te�go,�że�ge�-
ne�rał�Do�wbór�-Mu�śnic�ki�– de�kre�tem�NRL�– zo�stał�mia�no�wa�ny�do�wo�dzą�cym
na�szej�ar�mii�148.�Śmiesz�nym�tro�chę�by�ło,�że�cho�ciaż�ko�mi�sarz�Po�szwiń�ski�za�ka�-
zał�uży�wa�nia�ty�tu�łów,�w de�kre�cie�no�mi�na�cyj�nym�ge�ne�ra�ła�ty�tu�ło�wa�no�„ja�śnie
wiel�moż�nym”.�Czyż�by�nie�wszy�scy�wśród�nich�by�li�de�mo�kra�ta�mi?�Spo�łe�czeń�-
stwo�po�znań�skie,�z wy�jąt�kiem�kil�ku�san�ki�lo�tów,�nie�wy�śmie�wa�ło�się�spe�cjal�nie
z ty�tu�łów,�cho�ciaż�so�bie�z nich�ni�gdy�wie�le�nie�ro�bi�ło.�Oso�bi�ście�spo�tka�łem�się
z ne�ga�tyw�nym�przy�ję�ciem,�kie�dy�po oswo�bo�dze�niu�Śre�mu,�na po�sie�dze�niu�Ra�-
dy� Po�wia�to�wej,� zwa�nej� póź�niej� Ra�dą� Lu�do�wą,� za�pro�po�no�wa�łem� za�rzu�ce�nie
zwro�tu� „pan”� i „pa�ni”� i za�stą�pi�łem�go� sło�wem�„oby�wa�tel”.� Je�den�z chło�pów
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oko�licz�nych� wstał� wte�dy� i rzekł:
„To� są� wy�my�sły� so�cja�li�stycz�ne,
któ�re�nam�nie�od�po�wia�da�ją.�Te�raz,
kie�dy�je�ste�śmy�wszy�scy�rów�ni,�żą�-
dam,�że�by�mó�wio�no�do mnie:�pa�-
nie”.�Mój�wnio�sek�zo�stał�jed�no�gło�-
śnie�od�rzu�co�ny.
19�mar�ca�od�by�ła�się�też�bar�dzo

wzru�sza�ją�ca,�choć�smut�na�uro�czy�-
stość.�Je�den�z żoł�nie�rzy�wło�ski�ch149,
wzię�ty�do nie�wo�li�przez�Niem�ców,
zna�lazł� się� ja�ko� ro�bot�nik� rol�ny
w jed�nej� z wsi� wiel�ko�pol�skich.
Uwa�ża�no�go�za przy�ja�cie�la� i trak�-
to�wa�no� jak� naj�le�piej.� Gdy� wy�bu�-
chło�po�wsta�nie,�Włoch�wstą�pił�na�-
tych�miast�do jed�ne�go�z od�dzia�łów
pol�skich.�Cięż�ko�ran�ne�go�w cza�sie
wal�ki�z Grenz�schutz,�ode�sła�no�go
do Szpi�ta�la�Woj�sko�we�go�w Po�zna�-
niu,�gdzie�or�dy�na�to�rem�był�sław�ny
chi�rurg�Paw�lic�ki�150 (zmarł�na fron�-
cie� pol�sko�-bol�sze�wic�kim� w ro�-
ku 1920�na ty�fus�pla�mi�sty).�Nie�po�mo�gły�wiel�kie�sta�ra�nia,�któ�rych�nie�ską�pio�-
no� te�mu� skrom�ne�mu,� lecz� praw�dzi�we�mu� przy�ja�cie�lo�wi.� Ra�na� oka�za�ła� się
śmier�tel�na�i nie�da�ło�się�go�ura�to�wać.�Nie�ste�ty,�nie�uda�ło�się�speł�nić�je�go�ostat�-
nie�go�ży�cze�nia.�Pro�sił�o po�ma�rań�cze,�a w ca�łej�Pol�sce�nie�moż�na�by�ło�zna�leźć
ani� jed�nej.� Ge�ne�rał� Do�wbór�-Mu�śnic�ki� wy�pra�wił� mu� wspa�nia�ły� po�grzeb.
Trum�nę�przy�kry�tą�dwo�ma�sztan�da�ra�mi�pol�skim�i wło�skim�umiesz�czo�no�na la�-
we�cie,�cią�gnio�nej�przez�sześć�ko�ni,� a eskor�to�wał� ją�od�dział� strzel�ców,�szwa�-
dron�uła�nów�i kom�pa�nia�pie�cho�ty.�Za trum�ną�po�stę�po�wa�ła�de�le�ga�cja�wło�ska,
ofi�ce�ro�wie�pol�scy,�ko�mi�sa�rze,�de�le�ga�ci�mi�sji�za�gra�nicz�nych�i ty�sią�ce�po�zna�nia�-
ków.�Po�li�cja�tym�ra�zem�nie�sta�nę�ła�na wy�so�ko�ści�za�da�nia.�Kor�don�zo�stał�prze�-
rwa�ny� przed cmen�ta�rzem� i kon�dukt� zmie�szał� się� z na�pie�ra�ją�cym� tłu�mem.
To�ro�wa�no�so�bie�dro�gę�pię�ścia�mi�i na�wet�kil�ku�wy�so�kich�urzęd�ni�ków�NRL�po�-
waż�nie�po�tur�bo�wa�no.�Mnie�oso�bi�ście�nic�złe�go�nie�spo�tka�ło.�Prze�ciw�nie,�chęt�-
nie� ustę�po�wa�no� mi,� gdy� po an�giel�sku� pro�si�łem� o prze�pusz�cze�nie� mnie.
Nad gro�bem�ksiądz�Ba�je�ro�wi�cz151 wy�gło�sił�mo�wę�po pol�sku� i wło�sku.�Kil�ka
słów� po�wie�dział� Do�wbór�-Mu�śnic�ki,� a prze�mó�wie�nie� wło�skie�go� ge�ne�ra�ła
Ro�mei�tłu�ma�czył�od ra�zu�na pol�ski�ka�pi�tan�Ven�tu�ri.�Or�kie�stra�woj�sko�wa�wy�-
ko�na�ła�marsz�ża�łob�ny�Cho�pi�na.�Po trzech�sal�wach�od�da�nych�nad gro�bem�tłu�-
my� po�wo�li� się� ro�ze�szły.� Nie�ste�ty,� nie�zdy�scy�pli�no�wa�ne� za�cho�wa�nie� tłu�mu
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unie�moż�li�wi�ło�fo�to�gra�fo�wi�zro�bie�nie�zdjęć,�któ�re�moż�na�by�by�ło�prze�słać�ro�-
dzi�com�zmar�łe�go�bo�ha�te�ra.

***
No�ulens�wraz�z ko�le�ga�mi�opu�ścił�Po�znań�po 20�mar�ca.�Cho�ciaż�niż�szy�per�-

so�nel�już�wy�je�chał,�dy�gni�ta�rze�zo�sta�li,�aby�przed od�jaz�dem�zło�żyć�jesz�cze�licz�-
ne�wi�zy�ty.�NRL�urzą�dzi�ła�ban�kiet�po�że�gnal�ny,�w cza�sie�któ�re�go�Kor�fan�ty�po�-
dzię�ko�wał� de�le�ga�tom� (nie� wiem� do�praw�dy� za co)� w ję�zy�ku� an�giel�skim
i fran�cu�skim�oraz�wzniósł�to�ast�za po�wo�dze�nie�państw�Ententy.�No�ulens�od�-
po�wie�dział�w tym�mniej�wię�cej�sen�sie,�bla�gu�jąc�jak�zwy�kle:�„To�nic,�że�Niem�-
cy�nie�przy�ję�li�na�szych�pro�po�zy�cji,�zo�ba�czy�cie,�że�za kil�ka�dni�bę�dą�zmu�sze�ni
pod�pi�sać�wa�run�ki�znacz�nie�dla�sie�bie�gor�sze�od tych,�któ�re�my�im�sta�wia�li�śmy.
O Gdańsk�mo�że�my�być�zu�peł�nie�spo�koj�ni.�Mój�rząd�po�wia�do�mił�mnie�dzi�siaj
te�le�gra�ficz�nie�o osta�tecz�nym�przy�zna�niu�te�go�mia�sta�Pol�sce”.�Oczy�wi�ście�sło�-
wa�ta�kie�wy�wo�ła�ły�bu�rzę�okla�sków,�po�mi�mo�że�tym�ra�zem�nikt�już�nie�miał
wąt�pli�wo�ści,�że�No�ulens�upięk�sza�rze�czy�wi�stość,�i to�praw�do�po�dob�nie�tyl�ko
po to,�aże�by�za�pew�nić�so�bie�ser�decz�ne�po�że�gna�nie.
Ostat�ni� człon�ko�wie�wiel�kiej�mi�sji�wy�je�cha�li� z Po�zna�nia 22�mar�ca.�By�łem

wte�dy� za�ję�ty� in�sta�lo�wa�niem�Ko�mi�sji�Nad�zo�ru�w Ba�za�rze� i or�ga�ni�zo�wa�niem
tam�mo�je�go�biu�ra,�to�też�nie�wi�dzia�łem�mo�men�tu�wy�jaz�du.�Od�był�się,�jak�mi
opo�wia�da�no,�bar�dzo�zwy�czaj�nie,�ze�sto�so�wa�nym�w ta�kich�oka�zjach�ce�re�mo�-
nia�łem,�ze�znacz�nie�mniej�szą�pom�pą�od tej,�któ�rą�przy�go�to�wa�no�w dniu�przy�-
jaz�du�No�ulen�sa.
Alianc�ka�Ko�mi�sja�Nad�zo�ru�roz�po�czę�ła�urzę�do�wa�nie�na�tych�miast�po wy�jeź�-

dzie�Niem�ców.�Fran�cję�re�pre�zen�to�wał�w jej�skła�dzie�pod�puł�kow�nik�Ma�rqu�et,
któ�ry�nie�wia�do�mo�dla�cze�go,�zna�lazł�się�wła�śnie�w Po�zna�niu.�Miał�do po�mo�cy
or�dy�nan�sa� i se�kre�ta�rza.�Ma�rqu�et� był� dziel�nym,�do�świad�czo�nym�żoł�nie�rzem,
po�sia�dał�licz�ne�wy�so�kie�od�zna�cze�nia:�Wo�jen�ny�Krzyż�Fran�cu�ski�z gwiaz�da�mi
i pal�ma�mi,� Krzyż� Ofi�cer�ski� Le�gii� Ho�no�ro�wej,� An�giel�ski� Krzyż� Woj�sko�wy
i kil�ka�in�nych�oraz�sze�reg�me�da�li.�Nie�ule�ga�ło�wąt�pli�wo�ści,�że�na fron�cie�dziel�-
nie�się�spi�sy�wał.�Na nie�szczę�ście�ten�za�słu�żo�ny�żoł�nierz�był�rów�nie�do�brym
mów�cą� i od�zna�czał�się�próż�no�ścią�prze�cho�dzą�cą�wszel�kie�gra�ni�ce.�Prze�pa�dał
za brzmie�niem�wła�sne�go�gło�su,�a żąd�ny�po�kla�sku,�chęt�nie�mó�wił�swo�im�słu�-
cha�czom�to,�co�pra�gnę�li�usły�szeć.
Dzię�ki�tej�me�to�dzie�zdo�był�sym�pa�tię�po�zna�nia�ków�i cie�szył�się�nie�za�słu�żo�-

ną�po�pu�lar�no�ścią.�Wtrą�cał�się�do wszyst�kie�go,�nie�wy�łą�cza�jąc�ad�mi�ni�stra�cji�cy�-
wil�nej,� o któ�rej� nie� miał� naj�mniej�sze�go� po�ję�cia.� Nie�na�wi�dził� An�gli�ków,
a do Wło�chów�od�no�sił�się�po�gar�dli�wie,�i je�go�ra�dy,�któ�rych�nie�ską�pił�ko�mi�sa�-
rzom,�mia�ły�za�wsze�ostrze�skie�ro�wa�ne�prze�ciw�ko�jed�ne�mu�z tych�państw.�Po�-
zo�sta�li�człon�ko�wie�ko�mi�sji�nie�lu�bi�li�go,�a ofi�ce�ro�wie�fran�cu�scy�przy�sy�ła�ni�mu
nie�kie�dy�do po�mo�cy�mie�li�do nie�go�licz�ne�pre�ten�sje.�Am�bi�cją�Ma�rqu�eta�by�ło
zo�stać�prze�wod�ni�czą�cym�ko�mi�sji,�lecz�ani�An�gli�cy,�ani�Wło�si�nie�chcie�li�o tym
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sły�szeć.�Sta�ło�się�to�przed�mio�tem�nie�koń�czą�cych�się�dys�put�i zda�rza�ło�się�nie�-
raz,� że� alian�ci� ca�ły�mi� dnia�mi� ze� so�bą� nie� roz�ma�wia�li.� Szcze�gól�ną� sym�pa�tią,
zresz�tą�cał�ko�wi�cie�od�wza�jem�nio�ną,�Fran�cuz�da�rzył�ko�mi�sa�rza�Sey�dę,�mó�wią�-
ce�go�świet�nie�po fran�cu�sku.�Ma�rqu�et�wy�ko�rzy�stał�swój�wpływ�na ko�mi�sa�rza,
aby�prze�dłu�żyć�swój�po�byt�w Po�zna�niu,�choć�dla�nas�nie�by�ło�w tym�żad�nej
ko�rzy�ści.�Ge�ne�rał�Hen�ry�s152 miał�za�miar�ode�słać�go�do Pa�ry�ża,�są�dząc�nie�bez
ra�cji,�że�obec�ność�puł�kow�ni�ka,�kosz�tu�ją�ca�pań�stwo�pol�skie 75�fran�ków�dzien�-
nie,� nie� li�cząc� je�go�miesz�ka�nia,� jest� zu�peł�nie� zbęd�na�po pod�pi�sa�niu� trak�ta�tu
wer�sal�skie�go.� Przy�jeż�dża�jąc� do Po�zna�nia� na prze�gląd� woj�sko�wy,� Hen�rys
chciał�sko�rzy�stać�z oka�zji�i od�pra�wić�Ma�rqu�eta.�Ten,�uprze�dzo�ny�o za�mia�rach
ge�ne�ra�ła� przez� jed�ne�go� ze� swych� przy�ja�ciół� z fran�cu�skiej� mi�sji� woj�sko�wej
w War�sza�wie,� zwró�cił� się� z proś�bą� do Sey�dy� o szcze�gól�nie� de�mon�stra�cyj�ne
oka�za�nie�swe�go�przy�ja�ciel�skie�go�sto�sun�ku�do nie�go�w cza�sie�prze�glą�du�woj�-
sko�we�go.�Sey�da,�któ�ry�rze�czy�wi�ście�bar�dzo�lu�bił�Ma�rqu�eta�i nie�wie�dział,�co
się�kry�je�z je�go�proś�bą,�był�za�chwy�co�ny,�że�mo�że�przy�ja�cie�lo�wi�spra�wić�w ten
spo�sób�przy�jem�ność.�To�też�zo�ba�czyw�szy�puł�kow�ni�ka�przed fron�tem�żoł�nie�-
rzy,�pod�szedł�do nie�go�z okrzy�kiem:�„Oto�nasz�dro�gi�puł�kow�nik�Ma�rqu�et!”
i ser�decz�nie�go�uści�skał.�Po�dob�ne�za�ma�ni�fe�sto�wa�nie�przy�jaź�ni�zro�bi�ło�wiel�kie
wra�że�nie�na wszyst�kich�obec�nych�Fran�cu�zach.�Hen�rys�do�szedł�do prze�ko�na�-
nia,� że� le�piej� po�zo�sta�wić�w Po�zna�niu� tak� po�pu�lar�ną� po�stać.� Ko�re�spon�den�ci
dzien�ni�ków�fran�cu�skich�prze�sła�li�de�pe�sze�o tym�wy�da�rze�niu�do Pa�ry�ża�i dwie
ga�ze�ty,�o ile�się�nie�my�lę,�„L’Echo�de�Pa�ris”�i „Le�Ma�tin”,�wy�dru�ko�wa�ły�tę�wia�-
do�mość�na pierw�szej�stro�nie.�Tak�więc�ko�me�dia�zna�ko�mi�cie�się�uda�ła�i Ma�r�qu�et
mógł�w dal�szym�cią�gu�po�bie�rać�w Po�zna�niu�swo�je 75�fran�ków.�O ca�łej�tej�hi�-
sto�rii�do�wie�dzia�łem�się�od słu�żą�ce�go�w ar�mii�ge�ne�ra�ła�Jó�ze�fa�Hal�le�ra�ofi�ce�ra
fran�cu�skie�go�Lu�ca�sa,�przy�dzie�lo�ne�go�do po�mo�cy�Ma�rqu�eto�wi�na je�go�ży�cze�-
nie.� Lu�cas� przy�wiózł� do Pol�ski� swo�ją� żo�nę,� prze�ślicz�ną�mło�dą� da�mę,� któ�ra
ogrom�nie�po�do�ba�ła�się�Ma�rqu�eto�wi.�Chcąc�się�do niej�za�le�cać�bez�prze�szkód,
po�słał�jej�mę�ża�na pięt�na�ście�dni�do aresz�tu.�Jak�wi�dać,�dziel�ny�puł�kow�nik�nie
był�czło�wie�kiem�bez�ska�zy,�a usłu�gi�od�da�ne�nam�przez�nie�go�nie�by�ły�wprost
pro�por�cjo�nal�ne�do te�go,�ile�nas�kosz�to�wał.�Usi�łu�jąc�pod�nieść�zna�cze�nie�de�le�-
ga�cji�fran�cu�skiej,�sta�le�do�po�mi�nał�się�o przy�dzie�le�nie�mu�do po�mo�cy�ofi�ce�rów
fran�cu�skich,�któ�rych�po ich�przy�jeź�dzie�do Po�zna�nia�nie�jed�no�krot�nie�za�my�kał
w aresz�cie.�Wy�sy�łał�do Pa�ry�ża�sąż�ni�ste�ra�por�ty,�praw�do�po�dob�nie�ni�gdy�przez
ni�ko�go�nie�czy�ta�ne,�gdyż�z re�gu�ły�nie�mia�ły�żad�ne�go�od�dźwię�ku.�Le�piej�zresz�-
tą,�że�ich�nie�czy�ta�no,�bo�je�śli�zda�rzy�ło�się,�że�Po�la�cy�nie�chcie�li�tań�czyć�w takt
je�go�mu�zy�ki,�pi�sał�pod na�szym�ad�re�sem�róż�ne�go� ro�dza�ju�zło�śli�wo�ści.�Lu�cas
po�ka�zał�mi�je�den�ta�ki�ela�bo�rat�spo�rzą�dzo�ny�przez�Ma�rqu�eta,�gdy�NRL�nie�za�-
sto�so�wa�ła�się�do je�go�za�le�ceń:�„Po�la�cy�są�nie�wie�le�war�ci�i Fran�cja�sta�le�ma�z ni�-
mi�kło�po�ty.�Sko�ro�w spo�sób�nie�sły�cha�nie�dla�nas�za�szczyt�ny�od�zy�ska�li�śmy�Al�-
za�cję�i Lo�ta�ryn�gię,�dla�cze�go�ma�my�się�kom�pro�mi�to�wać�dla�ta�kich�bła�znów?”.
W związ�ku�z tym�pi�smem�spo�rzą�dzi�łem�ra�port,�któ�ry�ode�sła�łem�Jan�cie�-Po�łczyń�-
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skie�mu�153.�Nie�wiem,�co�się�z nim
da�lej�sta�ło,�gdyż�wkrót�ce�mu�sia�łem
się�udać�do Ber�li�na,�a stam�tąd�wy�-
je�cha�łem�już�na Gór�ny�Śląsk.
Przed�sta�wi�cie�lem�An�glii�był�ko�-

men�dant�Camp�bell�Kro�ok,�po�cho�-
dzą�cy� ze� sta�rej� ro�dzi�ny� szkoc�kiej.
W cza�sie�woj�ny�słu�żył�w sław�nym
od�dzia�le�Black�Watch.�Da�rzył�nas
praw�dzi�wą� sym�pa�tią.� Jest� to� fakt
dość� zna�mien�ny,� bo�wiem� nie�jed�-
no�krot�nie� za�ob�ser�wo�wa�łem,� że
ary�sto�kra�ci� szkoc�cy,� bez� żad�ne�go
wi�docz�ne�go�po�wo�du,�bar�dzo�in�te�-
re�so�wa�li� się� Pol�ską� i oka�zy�wa�li
nam�du�żo�przy�jaź�ni.� Je�den�z nich
wy�ja�śnił� mi� kie�dyś,� że� Szko�cja
szczy�ci� się,� iż� jest� pierw�szym� so�-
jusz�ni�kiem�Fran�cji,�a po�nie�waż�Po�-
la�cy�są�rów�nież�przy�ja�ciół�mi�Fran�-
cji,�Szko�ci�uwa�ża�ją�nas�tym�sa�mym
tro�chę� za swo�ich� sprzy�mie�rzeń�-
ców.� Jak� wszy�scy� je�go� ro�da�cy,
Kro�ok� był� czło�wie�kiem� zrów�no�-
wa�żo�nym,�opi�nie�wy�da�wał�i przyj�-

mo�wał�po głę�bo�kim�na�my�śle,�lecz�kie�dy�raz�po�wziął�ja�kąś�de�cy�zję,�trud�no�go
by�ło�od niej�od�wieść.�Na po�cząt�ku�swe�go�urzę�do�wa�nia�po�pro�sił�mnie�o spo�-
rzą�dze�nie�wy�ka�zu�wszyst�kich�ma�te�ria�łów�po�trzeb�nych�do uru�cho�mie�nia� fa�-
bryk,�wy�ekwi�po�wa�nia�żoł�nie�rzy,�jak�rów�nież�do oca�le�nia�przed znisz�cze�niem
ty�się�cy�ton�ziem�nia�ków�i bu�ra�ków.�Od�wie�dzał�fa�bry�ki�pro�du�ku�ją�ce�dla�woj�-
ska.�By�ły�to�za�kła�dy�Ce�giel�skie�go,�Mit�sche�go�i in�ne.�W jed�nej�z tych�fa�bryk
pro�du�ko�wa�no�po�ci�ski�do dział�po�lo�wych�(ka�li�ber 77�mm).�Ro�bio�no�to�w spo�-
sób�prze�dziw�ny,�a mia�no�wi�cie�po�ci�ski 90 mm,�któ�rych�mie�li�śmy�spo�ry�za�pas,
zmniej�sza�no�do wy�mia�ru 77 mm.�Nie�zna�łem�się�wca�le�na tych�spra�wach,�lecz
Kro�ok�utrzy�my�wał,�że�ta�ką�amu�ni�cją�moż�na�znacz�nie�wię�cej�szko�dy�wy�rzą�-
dzić�wła�snym�żoł�nie�rzom�niż�nie�przy�ja�cie�lo�wi.�Nie�wiem,�czy�te�po�ci�ski�zo�-
sta�ły�kie�dy�kol�wiek�uży�te.�Kro�ok�sta�rał�się�tak�że�prze�ko�nać�War�Of�fi�ce,�że�by
An�gli�cy�prze�ka�za�li�nam�część�uzbro�je�nia�i amu�ni�cji�po�nie�miec�kiej�prze�zna�czo�-
nej�do znisz�cze�nia.�Je�go�sta�ra�nia�nie�da�ły� jed�nak�re�zul�ta�tu.�Alian�ci�by�li�zbyt
za�ję�ci�kłót�nia�mi�o po�dział�zdo�by�tych�łu�pów�i nie�in�te�re�so�wa�li�się�na�mi�szcze�-
gól�nie,�a ta�ki�na przy�kład�Lloyd�Geo�r�ge�ze�swo�ją�kli�ką�naj�chęt�niej�wi�dzie�li�by
nas�po�gnę�bio�nych�przez�Niem�ców.�W pierw�szych�mie�sią�cach�po woj�nie�je�dy�-
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ną� po�mo�cą,� któ�rej� udzie�li�li� Pol�sce,� by�ło� przy�sła�nie� swych� przed�sta�wi�cie�li:
Raw�ling�sa,�Bo�sia�i Ten�ni�nie�go,�bla�gie�rów�w ro�dza�ju�No�ulen�sa�i Ma�rqu�eta�czy
we�so�łe�go�ka�wa�la�rza�Bas�set�ta.
W War�sza�wie� sy�tu�acja�wy�glą�da�ła� zu�peł�nie� ina�czej� – tam�mi�sje�mię�dzy�so�-

jusz�ni�cze�pra�co�wa�ły�na�praw�dę. I tak�ge�ne�rał� an�giel�ski�Ham�mond�za�ję�ty�był
spra�wa�mi�ko�lej�nic�twa,�in�na�mi�sja�an�giel�ska�po�ma�ga�ła�w zor�ga�ni�zo�wa�niu�po�li�-
cji�na wzór�an�giel�skiej.�W skład�fran�cu�skiej�mi�sji�woj�sko�wej�wcho�dzi�ło�wie�lu
ofi�ce�rów,�z któ�rych�kil�ku�zo�sta�ło�na�wet�ran�nych�na fron�cie�pol�skim.�Dla�za�-
opa�trze�nia�kra�ju�w żyw�ność�naj�więk�sze�zna�cze�nie�mia�ła�mi�sja�ame�ry�kań�ska.
Kro�ok�w więk�szo�ści�kwe�stii�nie�zga�dzał�się�z Kor�fan�tym,�zwłasz�cza�od cza�-

su�gdy�ten�na przy�ję�ciu�u Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go,�oko�ło�trze�ciej�nad ra�nem,
za�czął�mu�ro�bić�gorz�kie�wy�rzu�ty�za sto�su�nek�An�glii�do Pol�ski,�oświad�cza�jąc:
„Pol�ska�jest�kra�jem�su�we�ren�nym�i je�śli�An�glia�bę�dzie�się�mie�szać�do na�szych
spraw�we�wnętrz�nych,�doj�dzie�mię�dzy�na�mi�do woj�ny”.�Kro�ok�po�wtó�rzył�mi
tę�roz�mo�wę�na dru�gi�dzień.�Z naj�więk�szym�tru�dem�uda�ło�mi�się�wy�tłu�ma�czyć
mu,�że�w Pol�sce�po dzie�sią�tym�kie�lisz�ku�i po pół�no�cy�nikt�nie�bie�rze�na se�rio
te�go,�co�się�mó�wi,�a przede�wszyst�kim,�że�Kor�fan�ty�prze�tłu�ma�czył�na an�giel�-
ski�zwrot�pol�ski�o zna�cze�niu�zu�peł�nie�nie�win�nym.�Szkot�był�upar�ty�i po�cząt�-
ko�wo�nie�chciał�przy�jąć�żad�ne�go�uspra�wie�dli�wie�nia,�lecz�w koń�cu�zgo�dził�się
nie�spo�rzą�dzać�z te�go�zaj�ścia�urzę�do�we�go�ra�por�tu.�Opi�sał�tyl�ko�ten�in�cy�dent
w pry�wat�nym�li�ście�do Car�to�na�de�Wiar�ta,�co�nam�zu�peł�nie�nie�za�szko�dzi�ło,
bo�Car�ton�de�Wiart�prze�pa�dał� za na�mi.�Kor�fan�ty� rze�czy�wi�ście� twier�dził,� że
Kro�ok� go� źle� zro�zu�miał,� co� by�ło� zu�peł�nie�moż�li�we,� ja�ko� że� an�gielsz�czy�zna
Kor�fan�te�go�nie�na�le�ża�ła�do naj�po�praw�niej�szej.
Kro�ok�nie�zno�sił�Ma�rqu�eta.�Uwa�żał�go�za szar�la�ta�na�i twier�dził,�że�ce�lo�wo

udzie�lał� złych� rad�ko�mi�sa�rzom�NRL,�z po�bu�dek� czy�sto� ego�istycz�nych.�Po�-
moc�ni�kiem�Kro�oka�był�Raw�lings,�po�rucz�nik�ko�man�dor,�któ�ry�przy�był�do Po�-
zna�nia�już 26�grud�nia 1918�ro�ku�ra�zem�z Pa�de�rew�skim.�Wspa�nia�ły�typ�ma�ry�-
na�rza,�ubó�stwia�ją�cy� ta�niec.�Więk�szość� cza�su� spę�dzał�na ucze�niu� się�no�wych
ste�pów�i kro�ków�ta�necz�nych�oraz�na flir�to�wa�niu�z pięk�ny�mi�po�zna�nian�ka�mi.
Mia�łem�z nim�od cza�su�do cza�su�dość�gwał�tow�ne�star�cia�o sa�mo�cho�dy.�Bra�ko�-
wa�ło� nam� sta�le� opon� i ben�zy�ny,� mu�sia�łem� więc� czu�wać� nad naj�bar�dziej
oszczęd�ną�go�spo�dar�ką�po�jaz�da�mi.�Tym�cza�sem�Raw�lings�nie�po�tra�fił�od�mó�wić
ni�cze�go�ko�bie�tom,�któ�re�przy�cho�dzi�ły�go�o coś�pro�sić�ze�wnie�sio�ny�mi�w gó�rę
ocza�mi�i bu�zią�w ciup.�Chęt�nie�po�ży�czał�na�sze�au�ta�pa�niom,�któ�re�mia�ły�ocho�-
tę� na prze�jażdż�kę.� Ro�bi�łem,� co� mo�głem,� że�by� te�mu� prze�szko�dzić.� Do�szło
do te�go,�że�nie�któ�re�au�ta�trze�ba�by�ło�unie�ru�cho�mić�i w ten�spo�sób�ha�mo�wać
ape�ty�ty�mi�ło�śni�ków�ta�nich� i przy�jem�nych�prze�jaż�dżek.�Raw�lings� szyb�ko�się
zo�rien�to�wał,�że�jest�na�bie�ra�ny,�i czuł�się�bar�dzo�ura�żo�ny.�Nie�wpły�nę�ło�to�jed�-
nak�na zmia�nę�na�sze�go�po�stę�po�wa�nia,�a An�glik�nie�był�na ty�le�nie�roz�sąd�ny,�by
się�na nas�skar�żyć,�gdyż�wie�dział,�że�ra�cja�jest�po na�szej�stro�nie.�Raw�lings�zro�-
bił�też�nie�przy�jem�ny�dow�cip�pa�nu�Grzy�bow�skie�mu�z Po�zna�nia.�Po�ży�czo�nym
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od nie�go� sa�mo�cho�dem,� już� po wy�jeź�dzie� Pa�de�rew�skie�go� do War�sza�wy,
w stycz�niu 1919�ro�ku�udał�się�do Ber�li�na.�W imie�niu�rzą�du�an�giel�skie�go�zo�bo�-
wią�zał�się�do zwro�tu�au�ta�lub�za�pła�ce�nia�je�go�rów�no�war�to�ści�w ra�zie�ja�kie�goś
nie�szczę�ścia�lub�kon�fi�ska�ty.�Niem�cy�za�bra�li�wóz,�a Grzy�bow�ski�mi�mo�re�kla�-
ma�cji� i zo�bo�wią�za�nia�na�pi�sa�ne�go�przez�Raw�ling�sa�nie�otrzy�mał�za nie�go�ani
gro�sza.�Raw�lings�mógł�z ła�two�ścią�za po�śred�nic�twem�mi�sji�an�giel�skiej�w Ber�-
li�nie�uzy�skać�zwrot�sa�mo�cho�du�te�go�lub�in�ne�go;�je�śli�te�go�nie�zro�bił,�to�tyl�ko
z le�ni�stwa�i nie�dbal�stwa.
Woj�sko�wa� mi�sja� an�giel�ska� w War�sza�wie� przy�sła�ła� do Po�zna�nia� ofi�ce�rów

na prak�ty�kę.�W więk�szo�ści�by�li�to�praw�dzi�wi�dżen�tel�me�ni�z czyn�nej�ar�mii.�Nie
mo�gli�nam�ani�po�móc,�ani�za�szko�dzić,�lecz�cie�szy�li�się�po�pu�lar�no�ścią�i chęt�nie
ich�wszę�dzie�za�pra�sza�no.
De�le�ga�tem� wło�skim� był� ko�men�dant� Sta�bi�le� z ber�sa�lie�ró�w154.� Otrzy�mał

wkrót�ce� przy�do�mek� „Mo�bi�le”� z po�wo�du� swych� eks�tra�wa�ganc�kich� ge�stów
i nie�zwy�kłej� ru�chli�wo�ści.�Na fron�cie� fran�cu�skim� był� do�wód�cą�wy�bo�ro�we�go
ba�ta�lio�nu�i po�dob�nie�jak�Ma�rqu�et�za swo�je�czy�ny�wo�jen�ne�otrzy�mał�wie�le�od�-
zna�czeń�wło�skich,�fran�cu�skich�i an�giel�skich.�W cza�sie�dzia�łań�w po�bli�żu�Che�-
min�des�Da�mes�za�ło�żył�się�z ko�le�ga�mi�fran�cu�ski�mi,�że�przed ni�mi�znaj�dzie�się
przy po�zy�cjach�nie�miec�kich,�i za�kład�wy�grał.�Jo�wial�ny,�do�brze�tań�czą�cy,�zy�-
skał�du�żą�po�pu�lar�ność�wśród�pań,�a po�za�tym�był�ogrom�nie�za�zdro�sny�o puł�-
kow�ni�ka�Ma�rqu�eta.�Ten�ostat�ni�przy by�le�oka�zji�wy�stę�po�wał�w peł�nej�ga�li,�co
nad wy�raz�de�ner�wo�wa�ło�Sta�bi�le�go,�któ�ry�miał�ze�so�bą�tyl�ko�mun�dur�po�lo�wy.
Chcąc� rów�nież� im�po�no�wać,� po�słał� spe�cjal�nie� do Rzy�mu� po strój� ga�lo�wy
i wspa�nia�ły�ka�pe�lusz�z ko�gu�ci�mi�piór�ka�mi.�„No!�– po�wie�dział�do mnie�– zo�ba�-
czy� pan� w nie�dzie�lę,� gdy� wło�żę� mój� no�wy� uni�form� z wiel�kim� ka�pe�lu�szem
i wszyst�kie� od�zna�cze�nia� – puł�kow�nik� Ma�rqu�et� w cie�niu� zo�sta�nie”.� Trze�ba
przy�znać,�że�rze�czy�wi�ście�wy�glą�dał�im�po�nu�ją�co�i bar�dzo�mu�by�ło�do twa�rzy
w ma�low�ni�czym�mun�du�rze�swe�go�puł�ku.�Ry�wa�li�za�cja�mię�dzy�dwo�ma�dy�gni�ta�-
rza�mi�trwa�ła�jed�nak�da�lej.�Gdy�puł�kow�nik�uzy�skał�me�dal�ko�lo�nial�ny�dla�por�-
tie�ra�z Ba�za�ru,�któ�ry�kie�dyś�słu�żył�w le�gii�cu�dzo�ziem�skiej,�Sta�bi�le�zro�bił�wię�-
cej,�bo�wy�sta�rał�się�dla�Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go�o kra�wat�jed�ne�go�z od�zna�czeń
wło�skich.�Nie�zwy�kle� uro�czy�sta� de�ko�ra�cja� od�by�ła� się�w au�li� uni�wer�sy�tec�kiej
w obec�no�ści� ca�łej� eli�ty�po�znań�skiej.� Jed�na� far�sa�wię�cej!�Wło�cho�wi�za�ję�te�mu
po�dob�ny�mi� dzie�ci�na�da�mi� nie� star�czy�ło� już� cza�su� na po�waż�ną� pra�cę� i je�go
obec�ność�w Po�zna�niu�by�ła�cał�ko�wi�cie�zby�tecz�na.
Sta�bi�le�mu� do po�mo�cy� przy�dzie�lo�no� Jac�ka� Bo�sio,� pod�po�rucz�ni�ka� ar�ty�le�rii.

Nie�wie�le�wię�cej�moż�na�o nim�po�wie�dzieć�po�za� tym,�że�był�mło�dym,� ład�nym
chłop�cem.�Z je�go�po�by�tem�w Po�zna�niu�wią�że�się�nie�zbyt�ja�sna�hi�sto�ria.�Pod je�-
go�opie�ką�znaj�do�wa�ły�się�fun�du�sze�de�le�ga�cji�wło�skiej.�Pew�ne�go�dnia�oznaj�mił,
że�z ku�fra�w je�go�po�ko�ju�skra�dzio�no 10�ty�się�cy�fran�ków.�Gdy�Sta�bi�le�prze�ka�zał
mi� tę�wia�do�mość,�po�wie�dzia�łem�mu�wprost,�że� to� jest�nie�moż�li�we.�De�le�ga�cje
po wy�jeź�dzie�No�ulen�sa�miesz�ka�ły�w Ba�za�rze,�gdzie�ca�la�służ�ba�ho�te�lo�wa�skła�da�-
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ła�się�ze�sta�rych�pra�cow�ni�ków,�któ�rych�uczci�wość�by�ła�po�za�wszel�kim�po�dej�rze�-
niem.�Lu�dzie�ci�w okre�sie�wiel�kich�przy�jęć�czę�sto�znaj�do�wa�li�wa�la�ją�ce�się�po po�-
ko�jach�port�fe�le� i bi�żu�te�rię�o znacz�nie�więk�szej�war�to�ści,�by�li� też�z pew�no�ścią
za ma�ło�spryt�ni,�aże�by�otwo�rzyć�ku�fer�o za�mknię�ciu�tro�chę�bar�dziej�skom�pli�ko�-
wa�nym.�Ko�ry�ta�rza�pro�wa�dzą�ce�go�do po�koi�go�ści�sta�le�pil�no�wa�ło�dwóch�żan�dar�-
mów,�któ�rzy�od wszyst�kich�nie�zna�jo�mych�osób�po�ja�wia�ją�cych�się�w tej�czę�ści
gma�chu�żą�da�li�wy�ja�śnień,�po czym�skie�ro�wy�wa�li� je�naj�pierw�do mo�je�go�biu�ra
i do�pie�ro�stam�tąd�mo�gli�oni�udać�się�do de�le�ga�ta,�z któ�rym�się�chcie�li�zo�ba�czyć.
Opo�wiast�ka�o kra�dzie�ży�by�ła�prze�to�zu�peł�nie�nie�praw�do�po�dob�na�i wła�śnie�tak
na�świe�tli�łem�ca�łe�zda�rze�nie�w urzę�do�wym�ra�por�cie�zło�żo�nym�mo�im�wła�dzom.
NRL�ogra�ni�czy�ła�się�je�dy�nie�do za�wia�do�mie�nia�po�li�cji�i wy�ra�że�nia�swe�go�ubo�le�-
wa�nia�Sta�bi�le�mu,�któ�ry�wię�cej�już�do tej�spra�wy�nie�po�wró�cił.
Sta�bi�le�go� po pew�nym� cza�sie� za�stą�pił� puł�kow�nik� dra�go�nów� Tan�ni�ni.� Ten

zno�wu�jeź�dził�świet�nie�kon�no�i nie�zaj�mo�wał�wła�ści�wie�ni�czym�in�nym.�Przy�-
dzie�lo�ny�póź�niej�do Ko�mi�sji�Wy�zna�cza�nia�Gra�ni�c155,�oka�zał�się�wro�giem�Po�-
la�ków�i jak�wiem�od hra�bie�go�Szem�be�ka,�prze�wod�ni�czą�ce�go�de�le�ga�cji�pol�skiej,
we�wszyst�kich�kwe�stiach�spor�nych�glo�so�wał�za�wsze�prze�ciw�ko�Pol�sce.�Przy�-
ja�ciół�ką� je�go�zo�sta�ła�by�ła� ro�bot�ni�ca�hu�ty� „Go�du�la”,� któ�ra�ni� stąd,�ni� zo�wąd
wy�pły�nę�ła� ja�ko� gwiaz�da� miej�sco�we�go� pół�świat�ka.� Bar�dzo� ja�sna� blon�dyn�ka,
chu�da�jak�pa�tyk,�o któ�rej�mó�wio�no,�że�na�wet�spo�ra�do�za�sal�wer�sa�nu�wca�le�by
jej� nie� za�szko�dzi�ła.� Tan�ni�ni� sza�lał� za nią� i znaj�do�wał� się� cał�ko�wi�cie� pod jej
wpły�wem.�Po�dob�no� za�brał� ją� do Włoch� i po�ślu�bił.�Ko�bie�ta� ta� po�da�wa�ła� się
za Po�lkę,�w rze�czy�wi�sto�ści�by�ła�na usłu�gach�Cen�tra�li�Szpie�gow�skiej�we�Wro�-
cła�wiu�i otrzy�my�wa�ła�stam�tąd�dy�rek�ty�wy�i pie�nią�dze.
Nie�mniej�kło�po�tów�spra�wiał�nam�Ame�ry�ka�nin�Earl�Bas�sett.�Po�kpi�wał�ze

wszyst�kie�go,�co�wi�dział,�i wy�pi�jał�nie�zli�czo�ne�ilo�ści�whi�sky.�Gdy�zda�rza�ło�się,
że�mu�siał�wy�gło�sić�prze�mó�wie�nie,�pro�sił�mnie�o na�pi�sa�nie�tek�stu,�po�zo�sta�wia�-
jąc�cał�ko�wi�tą�swo�bo�dę�w wy�bo�rze�te�ma�tu,�co�uprasz�cza�ło�zna�ko�mi�cie�spra�wę.
Na 4�lip�ca�przy�go�to�wa�łem�mu�mo�wę�sła�wią�cą�pol�skie�mat�ki�i pa�triot�ki,�któ�rą
za�chwy�cił�wszyst�kich� słu�cha�ją�cych� (po prze�tłu�ma�cze�niu� jej� przez�Ta�de�usza
Mosz�czeń�skie�go).�Bas�set�ta�od�wo�ła�no�z koń�cem�lip�ca�i ni�ko�go�już�nie�przy�sła�-
no�na je�go�miej�sce.
Po�za�Ma�rqu�etem� ża�den� z de�le�ga�tów� nie� gar�dził� al�ko�ho�lem.�Kil�ka�krot�nie

prze�ży�wa�li�śmy�przy�go�dy,�któ�re�mo�gły� się� tra�gicz�nie� skoń�czyć,�bo�za�rów�no
Raw�lings,�jak�i Bas�sett�po pi�ja�ne�mu�by�li�zu�peł�nie�nie�po�czy�tal�ni.�Pew�ne�go�ra�-
zu,� gdy� wra�ca�li�śmy� z przy�ję�cia� wy�da�ne�go� przez� zie�mia�ni�na� miesz�ka�ją�ce�go
pod Po�zna�niem,� Raw�lings� usu�nął� szo�fe�ra� zza� kie�row�ni�cy� i sam� za�brał� się
do pro�wa�dze�nia�au�ta.�Wy�glą�da�ło�to�tak,�że�co�chwi�la�pusz�czał�z rąk�kie�row�ni�-
cę� i ob�ra�cał� się�do nas,� za�pew�nia�jąc�bez�tro�sko,�że�nic�nam�nie�gro�zi,�bo� lu�-
dziom�nie�trzeź�wym�nic�złe�go�stać�się�nie�mo�że.�Kie�dy�szo�fer�pró�bo�wał�in�ter�-
we�nio�wać,� za�gro�ził,� że� go� za�strze�li.�Co� praw�da� pi�sto�le�tu� ni�gdy� ze� so�bą� nie
no�sił,�ale�kie�row�ca�o tym�nie�wie�dział,�więc�za�czął�się�gło�śno�mo�dlić.�Mo�dli�-

87



88

twy�je�go�zo�sta�ły�wy�słu�cha�ne,�bo�to,�że�do�je�cha�li�śmy�zdro�wi�i ca�li�przed Ba�zar,
moż�na�uznać�za cud.�In�ną�za�ba�wą�po�pu�lar�ną�wśród�de�le�ga�tów�by�ło�ob�le�wa�nie
się� pły�na�mi� prze�ciw�po�ża�ro�wy�mi� z ga�śnic� wi�szą�cych� w ko�ry�ta�rzach� ho�te�lo�-
wych.�Do dow�ci�pów�mniej�wy�bred�nych�na�le�ża�ło�wy�sta�wie�nie�przed drzwia�mi
puł�kow�ni�ka�Ma�rqu�eta�je�go�bu�tów�z ostro�ga�mi,�a obok�nich�trze�wi�ków�sta�rej,
sie�dem�dzie�się�cio�let�niej�pan�ny,�któ�ra�miesz�ka�ła�na dru�gim�pię�trze.�Tak�to�osta�-
tecz�nie�pa�no�wie�ro�bi�li,�co�mo�gli,�że�by�ja�koś�spę�dzić�czas.
Kie�dy� spo�tka�ła�mnie�wąt�pli�wa�przy�jem�ność�w po�sta�ci�no�mi�na�cji�na sze�fa

łącz�no�ści�przy Ko�mi�sji�Nad�zo�ru,�za�in�sta�lo�wa�łem�się�w Ba�za�rze.�Peł�ni�łem�jed�-
no�cze�śnie� funk�cję� biu�ra� po�dró�ży,� prze�wod�ni�ka,� tłu�ma�cza,� te�le�fo�ni�sty,� spra�-
woz�daw�cy,�sze�fa�pro�pa�gan�dy,�sze�fa�ofi�cjal�nych�za�baw,�sze�fa�ob�słu�gi�sa�mo�cho�-
do�wej�(bez�opon,�ben�zy�ny,�z wo�za�mi,�z któ�rych�wszyst�kie�by�ły�we�te�ra�na�mi
wo�jen�ny�mi)� i cen�zo�ra� nie�zli�czo�nych� stert� pa�pie�rów,� skarg� i próśb� kie�ro�wa�-
nych�do ko�mi�sji.�Z po�wo�du�na�tło�ku�za�jęć�po�pro�si�łem�o po�moc.�Przy�dzie�lo�no
mi�pa�na�Grześ�ko�wia�ka�z Po�zna�nia,�czło�wie�ka�in�te�li�gent�ne�go�i bar�dzo�od�da�ne�-
go�swej�pra�cy.�Po�je�chał�w ślad�za mną�na Gór�ny�Śląsk,�gdzie�peł�nił�funk�cję�se�-
kre�ta�rza� Pol�skie�go�Kon�su�la�tu�Ge�ne�ral�ne�go�w Opo�lu.�Obec�nie� jest� se�kre�ta�-
rzem�Pol�skie�go�Kon�su�la�tu�Ge�ne�ral�ne�go�w By�to�miu.
Za�raz� po wy�jeź�dzie� de�le�ga�tów�wiel�kiej�mi�sji,�NRL�na�ka�za�ła� zmie�nić� nie�-

miec�kie� na�zwy� ulic� na pol�skie�156 i po�le�ci�ła� jed�ne�mu� z ar�chi�tek�tów� za�jąć� się
usu�nię�ciem�po�mni�ków�ce�sa�rza�i Bi�smarc�ka.�Na�stęp�nie�mia�ły�być�ode�sła�ne�po�-
cią�giem� do Ber�li�na.� Ten� wspa�nia�ło�myśl�ny� gest� był� zu�peł�nie� nie�po�trzeb�ny.
Niem�cy,�wy�jeż�dża�jąc,� nie� za�pła�ci�li� nam� se�tek� ty�się�cy�ma�rek� za do�star�czo�ne
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pro�duk�ty,�ta�kie�jak�spi�ry�tus,�zbo�że,�ziem�nia�ki.�Dla�przy�kła�du�mo�gę�po�dać,�że
tyl�ko� jed�ne�mu� „Rol�ni�ko�wi”� (dom� han�dlo�wy)� w Śre�mie� Re�ichs�ge�mu�se�stel�le
win�ne�by�ło�po�nad 150�ty�się�cy�ma�rek.
Za�rzą�dze�nie�o zmia�nie�nazw�nie�miec�kich�na pol�skie�NRL�wy�da�ło�oczy�wi�-

ście�zbyt�póź�no.�Cze�si,�znacz�nie�od nas�spryt�niej�si,�za�czę�li�swo�je�rzą�dy�wła�-
śnie�od te�go.�Cu�dzo�ziem�com�przy�by�wa�ją�cym�do Po�zna�nia�już�na dwor�cu�rzu�-
ca�ły�się�w oczy�nie�miec�kie�na�pi�sy,�nie�miec�kie�na�zwy�ulic,�a Bi�smarck�w bu�tach
ki�ra�sjer�skich�i ka�sku�wy�cią�gał�do nich�rę�kę�w po�wi�tal�nym�ge�ście,�jak�gdy�by�ży�-
czył� przy�by�wa�ją�cym�mi�łe�go� po�by�tu�w sto�li�cy�Wiel�ko�pol�ski.�Od Niem�ców
ob�co�kra�jow�cy�sły�sze�li,�że�to�woj�ska�Pił�sud�skie�go�na�je�cha�ły�na Wiel�ko�pol�skę
i za�ję�ły�Po�znań,�a przez�lu�dzi�Mo�ra�czew�skie�go�by�li�za�pew�nia�ni,�że�w rze�czy�-
wi�sto�ści� po�zna�nia�cy�wca�le�nie� są�Po�la�ka�mi.�W tej� sy�tu�acji�wy�raź�ne�do�wo�dy
nie�miec�ko�ści�Po�zna�nia�ro�bi�ły�bar�dzo�złe�wra�że�nie,�któ�re�tyl�ko�czę�ścio�wo�za�-
tar�ło�wy�sła�nie�wojsk�na od�siecz�Lwo�wo�wi.�Wła�dze�utrzy�my�wa�ły,� iż�in�ten�cją
ich� by�ło� po�ka�za�nie� en�ten�cie,� że� nie�ma�ją� za�mia�ru� stwa�rzać� fak�tów�do�ko�na�-
nych,�lecz�ca�łą�na�dzie�ję�po�kła�da�ją�w słusz�no�ści�pol�skiej�spra�wy�i w bez�stron�-
nym�sta�no�wi�sku�pa�ry�skiej�kon�fe�ren�cji�po�ko�jo�wej.�Je�że�li�tak�by�ło�na�praw�dę,�to
trud�no�wy�ro�bić� so�bie� po�chleb�ną� opi�nię� o in�te�li�gen�cji� pew�nych�osób.�Wie�lu
z nas� po�dej�rze�wa�ło,� że� praw�dzi�wą� przy�czy�ną� ta�kie�go� po�stę�po�wa�nia� nie�któ�-
rych�wy�so�ko� po�sta�wio�nych� osób� był� strach� przed Niem�ca�mi.� Jak�że� ina�czej
pod�cho�dził�do tych�spraw�Pa�de�rew�ski.�Roz�sta�jąc�się�na gra�ni�cy�Księ�stwa�Po�-
znań�skie�go�i Kon�gre�sów�ki�z to�wa�rzy�szą�cy�mi�mu�Wiel�ko�po�la�na�mi,�po�wie�dział
na po�że�gna�nie:�„Pa�mię�taj�cie,�że�wa�sze�gra�ni�ce�się�gną�tak�da�le�ko,� jak�wy�zna�-
czy�cie�je�sza�blą”.
Po�zna�nia�cy�z wła�ści�wym�so�bie�po�czu�ciem�hu�mo�ru�sko�men�to�wa�li�ogło�szo�-

ny�de�kret�NRL.�Pro�po�no�wa�no,�aże�by�zmie�nić�na�zwę�pla�cu�Tar�go�wi�ca�Świń�-
ska�na Tar�go�wi�cę�Po�szwiń�ską�na cześć�ko�mi�sa�rza�Po�szwiń�skie�go,�a na�zwę�pla�-
cu�Wol�no�ści� prze�krę�ca�no�w dow�ci�pach�na plac�Wol�nej�Mi�ło�ści,� ja�ko�że�był
bar�dzo�po�pu�lar�ny�wśród�mło�dzie�ży�płci�oboj�ga�i ca�łe�go�pół�świat�ka.
Z li�kwi�da�cją�po�mni�ków�by�ło�jesz�cze�we�se�lej.�Mło�dzież,�usły�szaw�szy,�że�ar�-

chi�tekt�za�żą�dał 50�ty�się�cy�ma�rek�za ich�usu�nię�cie,�po�sta�no�wi�ła�oszczę�dzić�pań�-
stwu�te�go�wy�dat�ku.�W je�den�z wie�czo�rów�oko�ło�set�ki�mło�dych�lu�dzi�za�opa�-
trzo�nych� w moc�ne� sznu�ry� przy�stą�pi�ło� do dzie�ła.�W cią�gu� nie�ca�łej� go�dzi�ny
zrzu�ci�li�wszyst�kie�po�mni�ki�z ich�co�ko�łów�i za�cią�gnę�li�je�przed okna�ofi�ce�rów
alianc�kich.�Przy tej�oka�zji�wy�szło�na jaw,�dla�cze�go�rząd�pru�ski,�któ�ry�re�kwi�ro�-
wał�w Wiel�ko�pol�sce�klam�ki�z brą�zu�i mo�sią�dzu,�za�bie�rał�mie�dzia�ne�ko�tły�z fa�-
bryk,�a na�wet�ko�cioł�ki�i ron�dle�go�spo�dy�niom�do�mo�wym,�nie�ru�szył�po�są�gów
rze�ko�mo�wy�ko�na�nych� z brą�zu.� Zdej�mo�wa�nie� rzeźb� i cią�gnię�cie� przez� uli�ce
tro�chę�je�nad�we�rę�ży�ło.�Któ�ryś�z Wil�hel�mów�stra�cił�gło�wę,�a Bi�smarck�– rę�kę.
Oglą�da�jąc�miej�sca�uszko�dzeń,� stwier�dzo�no,� że� fi�gu�ry�nie�by�ły� z brą�zu,� lecz
z wy�pa�la�nej�gli�ny�po�kry�tej� cie�niut�ką�war�stwą�ma�sy�we�wnątrz�bia�łej,� a tyl�ko
z ze�wnętrz�nej�stro�ny�imi�tu�ją�cej�brą�z157.�Pie�nią�dze�na po�mni�ki�by�ły�zbie�ra�ne
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po�przez�sub�skryp�cję.�Ze�bra�ne�tym�spo�so�bem�fun�du�sze�wy�star�czy�ły�by�nie�wąt�-
pli�wie�na po�kry�cie�kosz�tów�wy�ko�na�nia�po�mni�ków�z brą�zu.�Za ta�kie�zresz�tą
ucho�dzi�ły.�Są�dzę,�że�ktoś�zro�bił�na tym�nie�zły�in�te�res.�Jak�wi�dać,�na�wet�słyn�-
na�ze�swej�do�kład�no�ści�ad�mi�ni�stra�cja�pru�ska�nie�gar�dzi�ła�ro�bie�niem�drob�nych
kan�tów,�gdy�nada�rzy�ła�się�ku�te�mu�oka�zja.
Wszyst�kie�sta�tuy�by�ły�w wy�jąt�ko�wo�złym�gu�ście,�cha�rak�te�ry�stycz�nym�dla

po�mni�ków�i bu�dyn�ków�sta�wia�nych�na te�re�nie�Prus�za cza�sów�ostat�nie�go�ce�sa�-
rza.�Po ich�usu�nię�ciu�mia�sto�od ra�zu�zy�ska�ło�na wy�glą�dzie.�Po�znań�scy�Niem�-
cy�pod�nie�śli�krzyk�i zwró�ci�li�się�do puł�kow�ni�ka�Ma�rqu�eta�z za�py�ta�niem,�ja�kie
środ�ki�za�mie�rza�on�przed�się�wziąć,�aby�uchro�nić�ar�cy�dzie�ła�sztu�ki�nie�miec�kiej
przed pol�skim�wan�da�li�zmem.�W rze�czy�sa�mej�trze�ba�by�ło�mieć�nie�zgor�szy�tu�-
pet,�że�by�zwró�cić�się�z po�dob�ną�spra�wą�do żoł�nie�rza,�któ�ry�wi�dział�roz�myśl�-
ne�de�wa�sta�cje�do�ko�na�ne�w pół�noc�nej�Fran�cji�i Bel�gii.�Za jesz�cze�więk�szy�tu�pet
moż�na�uznać�na�zwa�nie�tych�szka�ra�dzieństw�dzie�ła�mi�sztu�ki.�Niem�cy�zwró�ci�li
się�do Ma�rqu�eta�ja�ko�do prze�wod�ni�czą�ce�go�Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�ni�czej,�ty�tu�łu�-
jąc� go� eks�ce�len�cją.�Ma�rqu�et� jed�nak�nie� sta�nął� po ich� stro�nie.� Po�pro�sił�mnie
do sie�bie,�po�ka�zał�pi�smo�nie�miec�kie�i rzekł:�„Niech�pan�prze�ka�że�swo�im�prze�-
ło�żo�nym�treść�pi�sma�i to,�co�z nim�zro�bi�łem”.�Przy tych�sło�wach�po�darł�kart�-
kę�i wrzu�cił�do ko�sza.
De�mon�stra�cja�mło�dzie�ży�nie�zo�sta�ła�źle�przy�ję�ta,�tym�bar�dziej�że�jej�uczest�-

ni�cy�po przy�wle�cze�niu�przed Ba�zar�dwóch�ce�sa�rzy�i Bi�smarc�ka�naj�spo�koj�niej
ro�ze�szli�się�do do�mów.�Nie�ste�ty,�jak�czę�sto�by�wa�przy po�dob�nych�oka�zjach,
rów�nież� mę�ty� spo�łecz�ne� chcia�ły� mieć� coś� do po�wie�dze�nia.� Po�przew�ra�ca�no
bez�myśl�nie� po�mni�ki� Schil�le�ra� i Go�ethe�go�158,� nie� po�zba�wio�ne� na�wet� pew�nej
war�to�ści� ar�ty�stycz�nej.� Po�psu�ło� to� tro�chę� efekt� tam�tej,� do�brze� po�my�śla�nej
i wy�ko�na�nej�ak�cji.
Wbrew�za�pew�nie�niom�No�ulen�sa� oka�za�ło� się�wkrót�ce,� że� spra�wa�Gdań�ska

da�le�ka�by�ła�od za�ła�twie�nia�po my�śli�Po�la�ków.�Na�de�szły�nie�po�ko�ją�ce�wia�do�mo�-
ści,�że�na�wet�Wil�son�za�czy�na�się�skła�niać�do uzna�nia�ra�cji�nie�miec�kich.�Jak�wia�-
do�mo,�pierw�sze�pro�po�zy�cje�Cam�bo�na�159 do�ty�czą�ce�gra�nic�Pol�ski,�za�ak�cep�to�-
wa�ne�po�cząt�ko�wo�przez�pa�ry�ską�kon�fe�ren�cję�po�ko�jo�wą,�uwzględ�nia�ły�w peł�ni
na�sze� hi�sto�rycz�nie� uza�sad�nio�ne� po�stu�la�ty.� Do Pol�ski� mia�ły� po�wró�cić� Pru�sy
Wschod�nie,�zwa�ne�Ma�zu�ra�mi,�Gór�ny�Śląsk�i Gdańsk.�Spra�wa�zie�mi�oraw�skiej
bez�praw�nie�oku�po�wa�nej�przez�Cze�chów,�któ�rzy�wy�ko�rzy�stu�jąc�na�sze�trud�ne
po�ło�że�nie,�przy�własz�czy�li�so�bie�tro�chę�cu�dze�go�do�bra,�by�ła�w za�wie�sze�niu.�Za�-
ła�twie�nie�jej�uza�leż�nio�no�od spra�woz�da�nia�ko�mi�sji�an�giel�sko�-fran�cu�skiej,�wy�de�-
le�go�wa�nej� na Ora�wę� dla� po�ło�że�nia� kre�su� to�czą�cym� się� tam�wal�kom.� Trze�ba
wie�dzieć,�że�jesz�cze�przed przy�by�ciem�bry�ga�dy�pol�skiej�pod do�wódz�twem�ge�-
ne�ra�ła�Fran�cisz�ka�La�ti�ni�ka�160 Ora�wia�nie�wspo�ma�ga�ni�przez�ochot�ni�ków�z Gór�-
ne�go�Ślą�ska�sa�mi�chwy�ci�li�za broń�i wy�par�li�Cze�chów�na dość�znacz�nej�prze�-
strze�ni.�Niem�cy,� do�wie�dziaw�szy� się� o przy�zna�nych� nam� te�ry�to�riach,�wnie�śli
pro�test,� wy�stę�pu�jąc� z kontr�pro�po�zy�cja�mi.� Gdy�by� mi�sja� No�ulen�sa� wró�ci�ła
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w tym� cza�sie� do Pa�ry�ża,�mo�że� by�-
śmy�wy�gra�li�spra�wę.
Na nie�szczę�ście� prze�by�wa�ła� zbyt

dłu�go� w War�sza�wie,� któ�rą� opu�ści�ła
do�pie�ro 31� mar�ca.� W tym� sa�mym
dniu� od Pol�skie�go�Ko�mi�te�tu�Na�ro�-
do�we�go�w Pa�ry�żu�otrzy�ma�li�śmy� te�-
le�gra�ficz�ną� wia�do�mość,� że� Wil�son
przy�znał� ra�cję�Niem�com�w spra�wie
Gdań�ska,�mi�mo�że 27�mar�ca�Pol�ska
zo�sta�ła� for�mal�nie� uzna�na� za jed�no
z państw� alianc�kich.�Przy�pusz�czam,
że� to� Ker�na�no�wi� za�wdzię�cza�my� tę
na�głą�zmia�nę�sta�no�wi�ska�pre�zy�den�ta
Ame�ry�ki.� O ile� pa�mię�tam,� Ker�nan
wró�cił� do Pa�ry�ża� jesz�cze�przed wy�-
jaz�dem�No�ulen�sa� z War�sza�wy,�miał
więc� do�syć� cza�su,� aże�by� od�po�wied�-
nio� na�sta�wić� swo�je�go� sze�fa.� A że
w Pa�ry�żu�nie�by�ło�wów�czas�ni�ko�go,
kto�mógł�by�pod�wa�żyć�je�go�twier�dze�-
nia,� nic� więc� dziw�ne�go,� że� Wil�son
oparł�się�na opi�nii�rad�cy�praw�ne�go�ar�-
mii�ame�ry�kań�skiej�i wy�dał�ta�ką,�a nie�in�ną�de�cy�zję.�Tym�cza�sem�No�ulens�nie�spie�-
szył�się�z po�wro�tem.�Po dro�dze�od�wie�dził�jesz�cze�Kra�ków�i do�pie�ro 7�kwiet�nia
zło�żył�przed uczest�ni�ka�mi�kon�fe�ren�cji�w Pa�ry�żu�spra�woz�da�nie�ze�swe�go�po�by�tu
w Pol�sce.�Wy�ra�żał�się�o nas�bar�dzo�po�chleb�nie�i pró�bo�wał�uza�sad�nić�słusz�ność
rosz�czeń�pol�skich�doWar�mii�i Ma�zur�oraz�Gór�ne�go�Ślą�ska,�jak�rów�nież�wska�zy�-
wał�na ko�niecz�ność�przy�zna�nia�swo�bod�ne�go�do�stę�pu�do mo�rza�pań�stwa�z 30�mi�-
lio�na�mi�miesz�kań�ców.�Trud�no� jed�nak�prze�ko�nać�obo�jęt�nych� lu�dzi,� któ�rzy�nie
chcie�li�ni�cze�go�zro�zu�mieć,�a ta�cy�znaj�do�wa�li�się�wśród�„wiel�kich�wta�jem�ni�czo�-
nych”�na kon�fe�ren�cji�po�ko�jo�wej.�Igno�ran�cja�nie�któ�rych�z tych�pa�nów�by�ła�szo�-
ku�ją�ca.�Po�dob�no�Lloyd�Geo�r�ge,�sły�sząc,�że�Po�la�cy�do�ma�ga�ją�się�Gór�ne�go�Ślą�ska
(Hau�te�Si�le�sie),�są�dził,�że�cho�dzi�o Cy�li�cię,�pro�win�cję�tu�rec�ką�nad Za�to�ką�Alek�-
san�dryj�ską.�To�też�gdy�spra�wa�ta�zo�sta�ła�po�ru�szo�na�na jed�nym�z po�sie�dzeń,�wy�-
krzyk�nął�ze�zło�ścią:�„Za�chłan�ność�tych�Po�la�ków�jest�do�praw�dy�nie�do znie�sie�nia,
ja�kież�pra�wo�ro�ścić�mo�gą�do pro�win�cji�tu�rec�kiej,�któ�ra�ni�gdy�do nich�nie�na�le�ża�-
ła�i gdzie�nie�ma�ani�jed�ne�go�Po�la�ka!”.�Na próż�no�usi�ło�wa�no�mu�tłu�ma�czyć,�że
Śląsk�i Ci�li�cia�to�dwa�zu�peł�nie�róż�ne�kra�je,�od�le�głe�od sie�bie�o oko�ło 1500�ki�lo�-
me�trów.
Niem�cy� na�tych�miast� zo�rien�to�wa�li� się�w nie�do�sta�tecz�nym� przy�go�to�wa�niu

alian�tów� od stro�ny� me�ry�to�rycz�nej� oraz� w sprzecz�no�ści� in�te�re�sów� państw
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alianc�kich,�i po�tra�fi�li�to�od�po�wied�-
nio�wy�ko�rzy�stać.�Naj�pierw�zor�ga�-
ni�zo�wa�li� atak�w spra�wie�Gdań�ska.
Gdy 25�mar�ca�ge�ne�rał�Nu�dant�za�-
wia�do�mił� wła�dze� nie�miec�kie,� że
zgod�nie� z wa�run�ka�mi� za�wie�sze�nia
bro�ni�ar�mia�ge�ne�ra�ła�Hal�le�ra�zo�sta�-
nie� wy�sła�na� do Pol�ski� mo�rzem
i wy�lą�du�je�w Gdań�sku,�Niem�cy�za�-
pro�te�sto�wa�li.� Prze�ko�na�li� Wil�so�na
i Lloy�da�Geo�r�g’a,�ar�gu�men�tu�jąc,�że
przy�by�cie� Pa�de�rew�skie�go� do Po�-
zna�nia�do�pro�wa�dzi�ło�do po�wsta�nia
zbroj�ne�go� Po�la�ków�w Wiel�ko�pol�-
sce.� Te�go� sa�me�go� – twier�dzi�li
– moż�na� ocze�ki�wać� w Gdań�sku,
gdy� tyl�ko� po�ka�że� się� tam�Hal�ler.
Ar�gu�ment� ten� był� oczy�wi�stym
kłam�stwem,� bo 27� grud�nia 1918
ro�ku� Niem�cy� pierw�si� roz�po�czę�li
strze�la�ni�nę� w Po�zna�niu,� a Pa�de�-

rew�ski�nie�miał�żad�ne�go�związ�ku�z od�pra�wą,�ja�ką�im�da�li�Po�la�cy.�W mo�men�-
cie�gdy�Niem�cy�ata�ko�wa�li�Ba�zar,�le�żał�on�cho�ry,�i zo�stał�by�z pew�no�ścią�zma�-
sa�kro�wa�ny,� gdy�by�Lan�ge� i Rze�pec�ki� nie� usta�wi�li�w po�go�to�wiu� uzbro�jo�nych
lu�dzi,� ukry�tych� przy ul.� św.�Mar�ci�na,� któ�rzy� nad�bie�gli�w de�cy�du�ją�cym�mo�-
men�cie�i za�ję�li�ho�tel.�Do ostat�niej�chwi�li�ko�mi�sa�rze�pró�bo�wa�li�za�że�gnać�wal�kę
i wła�ści�wie�cał�ko�wi�cie�wbrew�ich�wo�li�wy�pę�dzo�no�gar�ni�zon�nie�miec�ki.�Do�pie�-
ro�9�stycz�nia 1919�ro�ku�ko�mi�sa�rze�po�da�li�ofi�cjal�nie�do wia�do�mo�ści,�że�przej�-
mu�ją�wła�dzę�w swo�je�rę�ce.
Na�czel�na�Ra�da�Lu�do�wa�w Gdań�sku�by�ła�nie�mniej�god�na�po�li�to�wa�nia.�Za�-

czę�ła� od wy�da�nia� pro�kla�ma�cji� wzy�wa�ją�cej� Po�la�ków� do po�wstrzy�ma�nia� się
od wszel�kich�ra�do�snych�ma�ni�fe�sta�cji,�gdy�przy�bę�dzie�do Gdań�ska�ar�mia�ge�ne�-
ra�ła�Hal�le�ra.
Po oświad�cze�niu�ge�ne�ra�ła�Nu�dan�ta�wy�sła�no�do Gdań�ska�mi�sję,�któ�ra�zo�sta�-

ła�bar�dzo�źle�przy�ję�ta.�Nie�miec�kie�wła�dze�woj�sko�we�nie�zgo�dzi�ły�się�na żad�ne
roz�mo�wy,�oświad�cza�jąc�krót�ko,�że�w żad�nym�wy�pad�ku�nie�do�pusz�czą�do lą�-
do�wa�nia�Hal�le�ra�i w ra�zie�po�trze�by�uży�ją�si�ły.�Je�dy�ną�od�po�wie�dzią�na ta�ką�bez�-
czel�ność�by�ło�by�wy�sła�nie�krą�żow�ni�ka�z groź�bą�zbom�bar�do�wa�nia�mia�sta,�lecz
są�dzę,�że�nie�szczę�śni�cy�wcho�dzą�cy�w skład�mi�sji�nie�mie�li�na�wet�moż�li�wo�ści
po�ro�zu�mie�nia� się� ze� swy�mi�mo�co�daw�ca�mi� i po�in�for�mo�wa�nia� ich� o sy�tu�acji,
w któ�rej�się�zna�leź�li.�Są�dzę,�że�sam�skład�mi�sji�naj�le�piej�do�wo�dził,�że�Ententa
nie�mia�ła�za�mia�ru�do�pro�wa�dzić�spra�wy�do koń�ca.�Mi�sja�skła�da�ła�się�z ofi�ce�rów
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pol�skich,�któ�rym�prze�wod�ni�czył�ka�pi�tan�fran�cu�ski�Le�ril�lard.�O ka�pi�ta�nie�tym
ża�den�z je�go�ko�le�gów,�któ�rych�spo�tka�łem,�nie�po�tra�fił�po�wie�dzieć�nic�po�zy�-
tyw�ne�go.�Wprost�prze�ciw�nie,�za�pew�nia�no�mnie,�że�był�to�czło�wiek�o wy�jąt�ko�-
wej�nie�udol�no�ści.�Po przy�by�ciu�do Gdań�ska�po�zwo�lił�się�in�ter�no�wać�w ho�te�-
lu,� a po pię�ciu�dniach,� choć�ni�cze�go� jesz�cze�nie� zdo�łał� do�ko�nać,� pod pre�sją
nie�miec�ką�opu�ścił�mia�sto.
W tym�cza�sie�na te�re�nie�Nie�miec�i Pol�ski�by�ło�co�naj�mniej�dwu�na�stu�ge�ne�-

ra�łów�Ententy,�któ�rym�moż�na�by�ło�po�wie�rzyć�za�ła�twie�nie�tej�spra�wy,�z peł�-
nym�prze�ko�na�niem,�że�sfi�na�li�zu�ją�ją�w cią�gu 24�go�dzin.
2�kwiet�nia 1919�ro�ku�mar�sza�łek�Foch�wy�słał�do Rze�szy�ul�ti�ma�tum.�Żą�dał

w nim�od Niem�ców�po�sza�no�wa�nia�wa�run�ków�za�wie�sze�nia�bro�ni�i nie�stwa�rza�-
nia�dal�szych�trud�no�ści.�Niem�cy�nie�od�po�wie�dzie�li�wprost,�lecz�w no�cie�skie�-
ro�wa�nej�do uczest�ni�ków�kon�fe�ren�cji�w Pa�ry�żu�wy�ra�zi�li�go�to�wość�prze�wie�zie�-
nia�do Pol�ski�woj�ska�ge�ne�ra�ła�Hal�le�ra�ko�le�ją�przez�swo�je�te�ry�to�rium. 7�kwiet�nia
otrzy�ma�li�śmy�wia�do�mość,�że�dla�unik�nię�cia�dal�szej�zwło�ki�w wy�sła�niu�żoł�nie�-
rzy� Hal�le�ra� na front� pol�ski� mar�sza�łek� Foch� przy�jął� pro�po�zy�cje� nie�miec�ką
i woj�sko�zo�sta�nie�prze�trans�por�to�wa�ne�lą�dem.
Po ko�niec�mar�ca,�w nie�dzie�lę,�po�rucz�nik�Mo�es�z mi�sji�Gro�ve`a,�któ�ry�wła�-

śnie�po�wró�cił�z Wro�cła�wia,�po�pro�sił�mnie�do sie�bie.�Gdy�da�łem�mu�sło�wo�ho�-
no�ru�i przy�sią�głem�nawszyst�kie�świę�to�ści,�że�go�nie�zdra�dzę,�za�czął�swą�opo�wieść:
„Ce�lem�mo�je�go�wy�jaz�du�do Wro�cła�wia�by�ło�ure�gu�lo�wa�nie�spra�wy�opóź�nie�nia
trans�por�tów�wę�gla�do Pol�ski�i ziem�nia�ków�do Nie�miec.�We�Wro�cła�wiu�po�sze�-
dłem�do ofi�ce�ra�kon�tro�lu�ją�ce�go�ko�le�je.�Chcia�łem�mu�wy�tłu�ma�czyć,�że�by�wpły�-
nął�na po�ste�run�ki�gra�nicz�ne,�aże�by�na�resz�cie�da�ły�spo�kój�trans�por�tom�ko�le�jo�-
wym� ja�dą�cym� tak� w jed�ną,� jak� i w dru�gą� stro�nę.� W cza�sie� gdy� cze�ka�łem
na przy�ję�cie�przez�ofi�ce�ra,�przez�nie�do�mknię�te�drzwi�do jed�ne�go�z po�ko�jów�są�-
sied�nich�usły�sza�łem�ko�goś�dyk�tu�ją�ce�go�przez�te�le�fon:�„Niem�cy�pod�pi�szą�umo�-
wę,�ale�Wed�ding�w Pru�sach�Wschod�nich�i Hörsin�g161 na Gór�nym�Ślą�sku�wy�po�-
wie�dzą� Pol�sce� woj�nę.� Ofi�cjal�nie� Niem�cy� po�zo�sta�ną� neu�tral�ne,� nie�ofi�cjal�nie
wszyst�ki�mi�środ�ka�mi�bę�dą�po�pie�ra�ły�Wed�din�ga�i Hor�sin�ga.�Hof�f�man�n162 za�-
te�le�gra�fo�wał�do Ber�li�na�– „przy�sy�łaj�cie�mi�mo�ją�wiel�ką�pa�kę”.�My�śla�łem�po�cząt�-
ko�wo,�że�Mo�es�bla�gu�je,�wi�dząc�jed�nak�z jed�nej�stro�ny�je�go�ab�so�lut�ną�pew�ność
sie�bie,�a z dru�giej�oba�wę,�aby�nikt�nie�do�wie�dział�się,�że�to�od nie�go�otrzy�ma�li�-
śmy�tę�in�for�ma�cję,�uwie�rzy�łem.�Po�spie�szy�łem�nie�zwłocz�nie�do Wy�dzia�łu�Po�li�-
tycz�ne�go,�któ�ry�miał�swo�ją�sie�dzi�bę�w zam�ku.�Szczę�śli�wym�zbie�giem�oko�licz�-
no�ści� w tym� dniu� dy�żu�ro�wał� Jan�ta�-Po�łczyń�ski,� czło�wiek� nie� oba�wia�ją�cy� się
od�po�wie�dzial�no�ści�i szyb�ko�orien�tu�ją�cy�się�we�wszyst�kich�sy�tu�acjach.�Opo�wie�-
dzia�łem�mu,�co�przed chwi�lą�usły�sza�łem�od Mo�esa.�Po�cząt�ko�wo�skłon�ny�był
uwa�żać�to�za bzdu�ry,�jed�nak�po za�sta�no�wie�niu�się�po�dzie�lił�mo�ją�opi�nię,�że�in�-
for�ma�cja�mo�że�być�praw�dzi�wa.
Mo�es�był�Ame�ry�ka�ni�nem�mó�wią�cym�po pol�sku.�Są�dzo�no�na�wet,�że�jest�po�-

cho�dze�nia� pol�skie�go.� Praw�do�po�dob�nie� wy�wo�dził� się� z pol�skich� Ży�dów.
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W każ�dym�ra�zie�oka�zy�wał�nam�za�wsze�du�żo�życz�li�wo�ści,�a w cza�sie�kon�flik�-
tów� gra�nicz�nych,� zda�rza�ją�cych� się� czę�sto� przy oka�zji� wspo�mnia�nych� już
trans�por�tów�wę�gla�i ziem�nia�ków,�po�tra�fił�roz�strzy�gać�je�obiek�tyw�nie.�Mo�gli�-
śmy�więc�mieć�do nie�go�za�ufa�nie.
Nie� by�ło� wy�klu�czo�ne,� że� wy�ko�rzy�stu�jąc� ba�ła�gan� pa�nu�ją�cy� w tym� cza�sie

na wschód�od Od�ry,�obe�rpre�zy�den�ci�Prus�Wschod�nich�i Gór�ne�go�Ślą�ska�po�ku�-
szą�się�o nie�spo�dzie�wa�ne�ude�rze�nie�na na�sze�te�ry�to�ria,�aby�spo�wo�do�wać�pod�ję�-
cie�od no�wa�dys�ku�sji�na pa�ry�skiej�kon�fe�ren�cji�po�ko�jo�wej�nad przy�na�leż�no�ścią
pań�stwo�wą�tych�te�re�nów.�Plan�ten�nie�był�wca�le�tak�nie�do�rzecz�ny,�że�by�weń
nie�uwie�rzyć.�Na Gór�nym�Ślą�sku�i w Pru�sach�Wschod�nich�sta�cjo�no�wa�ło�spo�ro
woj�ska,�któ�re�mo�gło�być�po�więk�szo�ne�od ra�zu�o ty�sią�ce�ochot�ni�ków,�pra�gną�-
cych�zdo�być�znacz�ne�za�pa�sy�żyw�no�ści�znaj�du�ją�cej�się�w ma�ga�zy�nach�po�znań�-
skich.�Wiel�ko�pol�ska�by�ła�prze�cież�w tym�cza�sie�je�dy�nym�kra�jem�w Eu�ro�pie�nie
do�tknię�tym� klę�ską� gło�du.� Ca�łe� Po�mo�rze� i część� Po�znań�skie�go� na pół�noc
od Ino�wro�cła�wia� pod�le�ga�ły� nie�miec�kiej� obro�nie� te�ry�to�rial�nej� (He�im�wehr)
i Stra�ży�Gra�nicz�nej� (Grenz�schutz).�Obe�rpre�zy�dent� Prus�Wschod�nich�Wed�-
ding�mógł�więc�z ła�two�ścią�wzmoc�nić�swo�je�woj�sko�rów�nież�ty�mi�for�ma�cja�mi,
a na�stęp�nie�wtar�gnąć�od pół�no�cy� i od pół�noc�ne�go�za�cho�du�do Wiel�ko�pol�ski,
gdzie�Niem�cy� zaj�mo�wa�li� jesz�cze�waż�ny�wę�zeł� ko�le�jo�wy�w Zbą�szy�niu,� sil�nie
przez�nich�ufor�ty�fi�ko�wa�ny.�Na po�łu�dniu�w rę�kach�nie�miec�kich�znaj�do�wa�ło�się
Kęp�no�i Ra�wicz,�a tym�sa�mym�li�nie�ko�le�jo�we�łą�czą�ce�Gór�ny�i Dol�ny�Śląsk�z Po�-
zna�niem.�Obe�rpre�zy�dent�Hor�sing�mógł�bez�tru�du�prze�su�nąć�woj�ska�z Wro�cła�-
wia�na Gór�ny�Śląsk�i za�ata�ko�wać�zie�mie�pol�skie�od stro�ny�Klucz�bor�ka.�Tym�-
cza�sem� więk�szą� część� ar�mii� po�znań�skiej� skie�ro�wa�no� pod wo�dzą� ge�ne�ra�ła
Ko�na�rzew�skie�go�na od�siecz�Lwo�wo�wi.�Po�zo�sta�ła,�po�zba�wio�na�za�pa�sów�amu�ni�-
cji,� nie� by�ła�by�w sta�nie� dłu�go� sta�wiać� opo�ru.�W tej� sy�tu�acji,� po ewen�tu�al�nej
agre�sji,�kon�fe�ren�cja�po�ko�jo�wa�mu�sia�ła�by�za�ak�cep�to�wać�fakt�do�ko�na�ny,�któ�ry
Niem�cy�przed�sta�wi�li�by�bez�wąt�pie�nia�ja�ko�ży�wio�ło�we�po�wsta�nie�au�to�chto�nicz�-
nej� lud�no�ści.�De�le�ga�cja�Pol�ska�w Pa�ry�żu�zna�la�zła�by�się�wte�dy�w nie�sły�cha�nie
trud�nym� po�ło�że�niu,� nie� mia�ła�by� bo�wiem� żad�nych� ar�gu�men�tów� prze�ciw�ko
Niem�com,�utra�ciw�szy�łącz�ność�z Po�znań�skiem.�Spo�łe�czeń�stwo�pol�skie�po�zo�-
sta�wio�ne�sa�mo�so�bie�ogar�nę�ła�by�pa�ni�ka,�gdyż�je�go�przy�wód�cy�mu�sie�li�by�ra�to�-
wać�się�uciecz�ką�przed nie�chyb�nym,�na�tych�mia�sto�wym�po�wie�sze�niem.�De�le�ga�-
cja� nie�miec�ka� z po�mo�cą� Lloy�da� Geo�r�ge`a do�pro�wa�dzi�ła�by� bez� tru�du
do prze�pro�wa�dze�nia�na swo�ją�ko�rzyść�re�wi�zji�ziem�przy�zna�nych�Pol�sce.
Jan�ta�-Po�łczyń�ski� bar�dzo� słusz�nie� stwier�dził,� że� wia�do�mość� prze�ka�za�na

przez�po�rucz�ni�ka�Mo�esa,� je�śli� jest�praw�dzi�wa,�ma�nie�sły�cha�ne�zna�cze�nie�dla
przy�szłych�lo�sów�ziem�pol�skich�za�bo�ru�pru�skie�go.�Zde�cy�do�wa�li�śmy�się�więc
dzia�łać,�bio�rąc�na sie�bie�ca�łe�ry�zy�ko�i od�po�wie�dzial�ność.�Jan�ta�-Po�łczyń�ski�zre�-
da�go�wał� i wy�słał�na�tych�miast� je�den�te�le�gram�do de�le�ga�cji�pol�skiej�w Pa�ry�żu,
a dru�gi�do przed�sta�wi�cie�li�pa�ry�skiej�kon�fe�ren�cji�po�ko�jo�wej,�po czym�nie�po�zo�-
sta�ło�nam�nic�in�ne�go,�jak�cze�kać.

94



Po�nie�dzia�łek� mi�nął� spo�koj�nie.
We� wto�rek� te�le�fo�ny� roz�dzwo�ni�ły
się.�Wszyst�kie�dzien�ni�ki�pi�sa�ły�o na�-
szym� te�le�gra�mie.� De�le�ga�cja� pol�ska
zna�ko�mi�cie�wy�wią�za�ła�się�ze�swe�go
za�da�nia.�Mie�li�śmy�przy tym� szczę�-
ście,� że� spra�wa� wy�pły�nę�ła� w mo�-
men�cie� względ�nie� spo�koj�nym� dla
ob�ra�du�ją�cych.� Do Ber�li�na� wy�sła�no
ul�ti�ma�tum.� Rząd� nie�miec�ki� wy�parł
się�wszel�kie�go�współ�dzia�ła�nia�zHoff-
man�nem,� któ�ry� znik�nął� z wi�dow�ni
po�li�tycz�nej.�Hor�sing�i Wed�ding�za�-
prze�czy�li�wszyst�kie�mu,�lecz�nikt�nie
wziął� po�waż�nie� ich� de�kla�ra�cji� nie�-
win�no�ści.�Na�praw�dę�w to�jed�no�nie�-
dziel�ne� po�po�łu�dnie� wy�ko�na�li�śmy
ka�wa�łek�do�brej�ro�bo�ty.
Lecz� przy�szedł� kwa�drans�Ra�be�-

la�is’go�163.�De�le�ga�cja�pol�ska,�dzię�ku�-
jąc�NRL�za ope�ra�tyw�ność,�ja�ką�wy�-

ka�za�ła� w bły�ska�wicz�nym� przy�sła�niu� tak� waż�nej� wia�do�mo�ści,� po�pro�si�ła
jed�no�cze�śnie� o po�da�nie� jej� źró�dła.� Jan�ta�-Po�łczyń�ski� za�te�le�fo�no�wał� do mnie,
abym�nie�zwłocz�nie�przy�szedł�do zam�ku.�Za�sta�łem�go�tro�chę�zde�ner�wo�wa�ne�go.
Przy�zna�ję,� że�miał� po�wód,� gdyż� na�sza� sy�tu�acja� by�ła� wy�jąt�ko�wo� kło�po�tli�wa,
a do�wo�dy,�któ�ry�mi�dys�po�no�wa�li�śmy�– wię�cej�niż�wąt�pli�we.�W żad�nym�wy�pad�-
ku�nie�mo�gli�śmy�zdra�dzić�Mo�esa.�Po�sta�no�wi�li�śmy�za�tem�spo�rzą�dzić�wła�sno�-
ręcz�nie�od�po�wied�ni�do�ku�ment�i utrzy�my�wać,�że�mel�du�nek�ten�zo�stał�nam�do�-
rę�czo�ny�przez�ku�rie�ra�jed�ne�go�z na�szych�agen�tów�na Gór�nym�Ślą�sku.�Tak�też
zro�bi�li�śmy,�a ko�pię�spre�pa�ro�wa�ne�go�przez�nas�do�ku�men�tu,�wy�ko�na�ną�bar�dzo
sta�ran�nie,�prze�sła�no�do Pa�ry�ża.
W tym�cza�sie�Niem�cy�za�mor�do�wa�li�jed�ne�go�z na�szych�lu�dzi�w Ka�to�wi�cach.

Wy�ko�rzy�sta�li�śmy� ten� fakt,� po�da�jąc,� że� to� wła�śnie� za je�go� po�śred�nic�twem
otrzy�ma�li�śmy�tekst�de�pe�szy,�a Niem�cy�do�wie�dzie�li�się�o tym�w nie�zna�nych
nam�oko�licz�no�ściach�i za�bi�li�go,�msz�cząc�się�za zdra�dę�ta�jem�ni�cy.
Wy�ja�śnie�nie�to�zo�sta�ło�przy�ję�te�i nie�usły�sze�li�śmy�wię�cej�o tej�spra�wie.�Ko�-

mi�sa�rze�ze�bra�li�ca�łą�glo�rię�dla�sie�bie�bez�szko�dy�i ry�zy�ka,�mo�gli�więc�być�zu�-
peł�nie�za�do�wo�le�ni.�Je�dy�nie�puł�kow�nik�Ma�rqu�et�obu�rzał�się,�że�nie�za�ko�mu�ni�-
ko�wa�no� mu� na�tych�miast� tre�ści� de�pe�szy.� Tyl�ko� by� te�go� bra�ko�wa�ło!
Jan�ta�-Po�łczyń�ski�i ja�by�li�śmy�za�chwy�ce�ni,�że�ta�nim�kosz�tem�mo�gli�śmy�się�ze
wszyst�kie�go�wy�co�fać�i nie�mie�li�śmy�po�trze�by�udzie�la�nia�bliż�szych�wy�ja�śnień
sta�re�mu�ga�du�le.
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***
Pod ko�niec�ma�ja�za�czę�ły�krą�żyć�naj�bar�dziej�nie�wia�ry�god�ne�po�gło�ski�na te�-

mat�za�mie�rzeń�nie�miec�ki�ch164.�Mó�wio�no,�że�Niem�cy�chcą�ode�brać�Pol�sce�Po�-
znań�i przy�go�to�wu�ją�się�do agre�sji.�W roz�gła�sza�niu�te�go�ro�dza�ju�alar�mu�ją�cych
wie�ści�ce�lo�wał�dru�gi�od�dział�na�sze�go�szta�bu�i mógł�kon�ku�ro�wać�w tym�wzglę�-
dzie�z pew�nym�re�dak�to�rem�dzien�ni�ka�ame�ry�kań�skie�go.�Po�da�wa�ne�ko�mu�ni�ka�-
ty� by�ły� praw�dzi�wy�mi� ar�cy�dzie�ła�mi.� Moż�na� tyl�ko� ża�ło�wać,� że� nie�zwy�kle
oszczęd�nie�do�zo�wa�no�w nich�praw�dę.�Niem�cy�zresz�tą�wy�ka�zy�wa�li�rów�nie�du�-
żo�fan�ta�zji,�lecz�ich�kłam�stwa�nie�by�ły�tak�zręcz�ne�i od ra�zu�rzu�ca�ły�się�w oczy.
Cho�ciaż�i w tym�cza�sie�prze�cho�dzi�łem�czę�sto�gra�ni�cę,�ni�gdy�nie�za�uwa�ży�łem
po stro�nie�nie�miec�kiej�zwięk�szo�nej�ilo�ści�woj�ska�i sprzę�tu�wo�jen�ne�go,�co�mo�-
gło�by�rze�czy�wi�ście�na�su�nąć�po�dej�rze�nie�o za�miar�przy�stą�pie�nia�do ata�ku.
Ofi�ce�ro�wie�mi�sji� wy�ży�wie�nia� szpe�ra�li� wszę�dzie,� z pew�no�ścią� więc� da�li�by

nam�znać,�gdy�by�za�uwa�ży�li�coś�po�dej�rza�ne�go.�Ge�ne�rał�Du�pont,�któ�re�go�ofi�-
ce�ro�wie�jeź�dzi�li�po ca�łych�Niem�czech,�rów�nież�za�pew�niał�nas,�że�nie�mu�si�my
się�ab�so�lut�nie�oba�wiać�nie�spo�dzie�wa�ne�go�ude�rze�nia.�Po�mi�mo�uspa�ka�ja�ją�cych
wie�ści,�nasz�sztab�nie�usta�wał�w nie�po�ko�je�niu�NRL�ra�por�ta�mi�z fron�tu,�za�wie�-
ra�ją�cy�mi�in�for�ma�cje�prze�waż�nie�wy�ssa�ne�z pal�ca.
W ostat�nich�dniach�ma�ja�we�zwał�mnie�Le�on�Plu�ciń�ski�i po�le�cił�na�tych�miast

za�wia�do�mić�Ko�mi�sję�Nad�zo�ru,�iż�znacz�ne�si�ły�nie�miec�kie�prze�kro�czy�ły�gra�ni�-
ce�pol�skie� i ma�sze�ru�ją�na Po�znań.�Przy�zwy�cza�iłem�się� już�do przyj�mo�wa�nia
wia�do�mo�ści�ze�szta�bu�nie�z odro�bi�ną,�lecz�z ogrom�ną�do�zą�nie�uf�no�ści,�ale�in�-
for�ma�cje� po�cho�dzą�ce� od czło�wie�ka� tak� po�waż�ne�go� i zrów�no�wa�żo�ne�go� jak
Le�on�Plu�ciń�ski�nie�mo�gły�bu�dzić�żad�nych�wąt�pli�wo�ści.�To�też�z naj�więk�szym
po�śpie�chem� wró�ci�łem� do Ba�za�ru,� zwo�ła�łem� ze�bra�nie� wszyst�kich� ofi�ce�rów
alianc�kich�i za�ko�mu�ni�ko�wa�łem�im�otrzy�ma�ną�wia�do�mość.�An�gli�cy�i Ame�ry�ka�-
nie�przy�ję�li�ją�bar�dzo�scep�tycz�nie�i po�sta�no�wi�li�cze�kać�na ści�ślej�sze�da�ne.�Na�-
to�miast�puł�kow�nik�Ma�rqu�et�uwie�rzył,�wsiadł�do au�ta� i na�tych�miast�od�je�chał
wraz� z Bre�zą� w kie�run�ku� wska�za�nym.�Wkrót�ce� po�tem� Plu�ciń�ski� znów� za�-
dzwo�nił�i pro�sił,�że�by�się�z nim�spo�tkać�na śnia�da�niu�w re�stau�ra�cji�Bel�le�vu�e165.
Tam�za�pew�nił�nas�po�now�nie,�że�Do�wbór�-Mu�śnic�ki�ma�bar�dzo�ści�słe�in�for�ma�-
cje�o tym,�co�się�sta�ło,�i że�ja�ka�kol�wiek�po�mył�ka�jest�wy�klu�czo�na.�Wie�czo�rem
Ma�rqu�et�wró�cił�wście�kły.�Nie�za�uwa�żył�ni�cze�go�nie�po�ko�ją�ce�go,�wszę�dzie�pa�-
no�wał�spo�kój.�Do�pie�ro�kil�ka�dni�póź�niej,�dzię�ki�nie�dy�skre�cji�jed�ne�go�z ofi�ce�-
rów,� do�wie�dzie�li�śmy� się� praw�dy.� To� Po�la�cy� za�ata�ko�wa�li� po�zy�cję� nie�miec�ką
i zo�sta�li�od�par�ci�z dość�znacz�ny�mi�stra�ta�mi.�Czy�uczy�ni�li�to�sa�mo�wol�nie,�czy
też�z upo�waż�nie�nia�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go,�po�zo�sta�nie�ta�jem�ni�cą.�Dla�za�ka�mu�-
flo�wa�nia�spra�wy�do�wód�ca�wy�pra�wy�wy�my�ślił�hi�sto�rię�o po�su�wa�niu�się�Niem�-
ców�na Po�znań.
Ja�ko�przed�sta�wi�ciel�NRL�czę�sto�bra�łem�udział�w ba�da�niu�zajść�na gra�ni�cy,

i wiem,�że�prze�waż�nie�nie�moż�na�by�ło�usta�lić,�kto�po�no�si�za nie�od�po�wie�dzial�-
ność.�Niem�cy�kła�ma�li,�a Po�la�cy�nie�mó�wi�li�praw�dy,�stąd�trze�ba�by�ło�uma�rzać
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spra�wy.� Jest� rze�czą� bez�spor�ną,� że� Do�wbór�-Mu�śnic�ki� miał� sza�lo�ną� wprost
ocho�tę�zmie�rzyć�się�z Niem�ca�mi,�a je�go�zły�duch�– puł�kow�nik�Ma�rqu�et�– jesz�-
cze�go�do te�go�za�chę�cał.
Ko�men�dant�Kro�ok,�ostroż�ny�i zło�śli�wy�Szkot,�tak�mó�wił�o Do�wbo�rze:�„To

bar�dzo�dziel�ny�żoł�nierz�i te�raz,�kie�dy�zor�ga�ni�zo�wał�świet�ną,�choć�nie�du�żą�ar�-
mię,�bo�li�go�ser�ce,�że�nie�mo�że�na jej�cze�le�wal�czyć”.�Mo�że�to,�cze�go�pra�gnął
Do�wbór�-Mu�śnic�ki,� by�ło� pięk�ne� i bo�ha�ter�skie,� lecz� nie� mo�gli�śmy� po�zwo�lić
na ry�zy�ko�spro�wa�dze�nia�na Wiel�ko�pol�skę�woj�ny,�znisz�cze�nia�jej�ogniem�i za�-
la�nia�krwią�dla�za�spo�ko�je�nia�am�bi�cji�wo�jen�nych�jed�ne�go�czło�wie�ka.�Wy�pra�wa
prze�ciw�ko�Niem�com� nie�mia�ła� szans� po�wo�dze�nia.� Brak� nam� by�ło� prze�cież
amu�ni�cji,� a pro�jekt� zdo�by�cia� jej� na Niem�cach� przy po�su�wa�niu� się� na�przód
Kro�ok�i Ros�si�ni�okre�śla�li�ja�ko�dzie�ci�na�dę.
Fał�szy�we�alar�my�tak�osta�tecz�nie�wy�pro�wa�dzi�ły�z rów�no�wa�gi�ko�mi�sa�rzy,�że

zde�cy�do�wa�li�się�na ogło�sze�nie�ostre�go�sta�nu�ob�lę�że�nia,�speł�nia�jąc�tym�sa�mym
ży�cze�nia�woj�sko�wych.�By�ło�to�rów�no�znacz�ne�z od�da�niem�wła�dzy�w Wiel�ko�-
pol�sce�w rę�ce�lu�dzi�nie�ma�ją�cych�naj�mniej�sze�go�po�ję�cia�o ad�mi�ni�stra�cji�w kra�-
ju� za�chod�nio�eu�ro�pej�skim.� Na próż�no� sta�ra�łem� się� do�wie�dzieć,� z ja�kich� to
przy�czyn�po�sta�no�wio�no�za�sto�so�wać�tak�ry�go�ry�stycz�ne�środ�ki�wo�bec�zdy�scy�-
pli�no�wa�ne�go�i pa�trio�tycz�ne�go�spo�łe�czeń�stwa,�któ�re�ze�wzglę�du�na swą�bo�ha�-
ter�ską�po�sta�wę�nie�za�słu�ży�ło�na po�dob�ne�trak�to�wa�nie.
Na sku�tek�ogło�sze�nia�sta�nu�wy�jąt�ko�we�go�166 przez�dłu�gie�mie�sią�ce�po�zna�-

nia�cy�by�li�w ha�nieb�ny�spo�sób�szy�ka�no�wa�ni.�Na�stą�pi�ły�sa�mo�wol�ne�aresz�to�wa�-
nia,�wpro�wa�dzo�no�za�kaz�prze�by�wa�nia�na uli�cy�po go�dzi�nie�dzie�wią�tej�wie�czo�-
rem,� pod�słuch� roz�mów� te�le�fo�nicz�nych� i cen�zu�rę� li�stów.� Nie� bra�ko�wa�ło
ni�cze�go,�aby�móc�w peł�ni�za�po�znać�się�z „do�bro�dziej�stwa�mi”�ad�mi�ni�stro�wa�nia
w sty�lu�ro�syj�skim.�Po�ja�wi�ła�się�też�pro�po�zy�cja�ode�bra�nia�ode�bra�nia� lu�dziom
wszyst�kich�apa�ra�tów�te�le�fo�nicz�nych.�Na szczę�ście,�na sku�tek�in�ter�wen�cji�naj�-
znacz�niej�szych�kup�ców�po�znań�skich,�NRL�sprze�ci�wi�ła�się�sto�so�wa�niu�aż�tak
śmiesz�nych�środ�ków�ostroż�no�ści.
Przy�po�mi�nam�so�bie,�że�na�wet�po klę�sce�po�nie�sio�nej�przez�pań�stwa�cen�tral�-

ne�pod Ło�dzią,�gdy�woj�ska�ro�syj�skie�po�su�wa�ły�się�na za�chód,�Niem�cy�nie�po�-
zwo�li�li� so�bie�na nic�po�dob�ne�go.�Ogra�ni�czy�li� się� je�dy�nie�do wy�da�nia� za�ka�zu
pro�wa�dze�nia�roz�mów�te�le�fo�nicz�nych,�zresz�tą�tyl�ko�przez�kil�ka�dni.�U nas�żą�-
da�no,�aby�wszy�scy�kła�dli�się�spać�ra�zem�z ku�ra�mi.�Pa�tro�le�za�trzy�my�wa�ły�prze�-
chod�niów,�na�cho�dzi�ły�do�my�pry�wat�ne,�za�bra�nia�no�mu�zy�ki�i nie�za�nie�dby�wa�-
no�ni�cze�go,�że�by�lu�dziom�uprzy�krzyć�ży�cie.
Mu�szę�przy�znać,�że�mnie�oso�bi�ście�nie�do�ty�czy�ły�wpro�wa�dzo�ne�ob�ostrze�-

nia,�gdyż�z ra�cji�peł�nio�nych�funk�cji�mu�sia�łem�mieć�moż�li�wość�nie�skrę�po�wa�ne�-
go�po�ru�sza�nia�się�w cią�gu�ca�łej�do�by.�Zre�da�go�wa�łem�sam�dla�sie�bie�prze�pust�-
kę,�któ�rą�da�łem�do pod�pi�sa�nia�i opie�czę�to�wa�nia�trzem�ko�mi�sa�rzom�i ko�muś�ze
Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go.�Do�ku�ment� ten� po�zo�sta�wiał�mi� cał�ko�wi�tą� swo�bo�dę� ru�-
chów.�By�łem�rów�nież�akre�dy�to�wa�ny�przy mi�sji�ame�ry�kań�skiej,�i po kil�ku�nie�-
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po�ro�zu�mie�niach,�po któ�rych�osta�tecz�nie�za�wsze�przy�zna�wa�no�mi�ra�cję�– prze�-
sta�no�mnie�nie�po�ko�ić.
Z kil�ko�ma� przy�ja�ciół�mi� z Mi�sji� Mię�dzy�so�jusz�ni�czej� wy�na�ję�li�śmy� apar�ta�-

ment�w mie�ście�do�brze�za�opa�trzo�ny�w trun�ki�oraz�w gra�mo�fon�i tam�za�pra�-
sza�li�śmy�bli�skich�zna�jo�mych,�któ�rym�nie�od�po�wia�dał�re�żim�klasz�tor�ny�na�rzu�-
co�ny� przez� Do�wbo�ra�-Mu�śnic�kie�go.� Je�den� je�dy�ny� raz� pa�trol� pró�bo�wał� nam
prze�szko�dzić�w na�szym�ma�łym�przy�ję�ciu,�bi�jąc�kol�ba�mi�do drzwi.�Żan�dar�mów
by�ło�pię�ciu:�je�den�pod�po�rucz�nik�z Try�bu�na�łu�Woj�sko�we�go�i czte�rech�żoł�nie�-
rzy.�Otwo�rzył�im�Raw�lings,�bar�dzo�swo�bod�nie,�i wpu�ścił�do ja�dal�ni,�w któ�rej
sie�dzie�li� Ros�si�ni� i dwóch� Ame�ry�ka�nów.� Zo�rien�to�waw�szy� się,� z kim� ma�ją
do czy�nie�nia,�pa�tro�lu�ją�cy�zmie�sza�li�się�i za�czę�li�prze�pra�szać.�Nic�im�to�nie�po�-
mo�gło,�bo�Raw�lings�upił�ca�ły�pa�trol�ta�ki�mi�mie�szan�ka�mi,�że�dzia�ła�nie�ich�mu�-
sie�li�chy�ba�przez�dłu�gi�czas�pa�mię�tać.
W ślad�za ogło�sze�niem�sta�nu�ob�lę�że�nia�za�rzą�dzo�no�kon�fi�ska�tę�bro�ni�pal�nej,

bę�dą�cej�w po�sia�da�niu�osób�cy�wil�nych.�Za�gar�nię�to�wte�dy�pięk�ną�broń�my�śliw�-
ską�na�le�żą�cą�do po�czci�wych�miesz�czan�po�znań�skich,�któ�rzy�prze�waż�nie�al�bo
nie�uj�rze�li�jej�wię�cej,�al�bo�od�zy�ska�li�znisz�czo�ną�przez�rdzę.�Nie�by�ło�to�w po�-
rząd�ku.�Ja�sam�stra�ci�łem�przy tej�oka�zji�pięk�ny�dril�ling,�któ�ry�od�da�łem�rusz�-
ni�ka�rzo�wi�w ce�lu�na�pra�wie�nia�ja�kie�goś�dro�bia�zgu.�Za�mie�nio�no�mi�go�na sta�rą
du�bel�tów�kę,�nie�wie�le�war�tą.�Wie�lu�mo�ich�zna�jo�mych�zo�sta�ło�w ten�spo�sób�po�-
szko�do�wa�nych.�Gdy�wła�dze�woj�sko�we�od�mó�wi�ły�prze�pro�wa�dze�nia�śledz�twa
w spra�wie�bro�ni�za�gu�bio�nej�lub�za�mie�nio�nej,�trze�ba�się�by�ło�z tym�po�go�dzić.
Na pro�win�cji�oczy�wi�ście�nikt�nie�przej�mo�wał�się�sta�nem�ob�lę�że�nia�i na�wet

w mia�stach�gar�ni�zo�no�wych�obo�wią�zy�wał�on�ra�czej�w teo�rii�niż�w prak�ty�ce.
Nie�miec�ka�lud�ność�cy�wil�na�nie�by�ła�u nas�prze�śla�do�wa�na.�Wy�ją�tek�sta�no�wi

nie�szczę�sna�spra�wa�z Ha�zą�-Ra�dli�cem�167 i je�go�to�wa�rzy�sza�mi,�któ�ra�mo�im�zda�-
niem�ni�gdy�nie�zo�sta�ła�wy�ja�śnio�na�do koń�ca�(Ha�za�-Ra�dlic�żył�w bar�dzo�do�-
brych�sto�sun�kach�z Po�la�ka�mi�i był�na�wet�z te�go�po�wo�du�boj�ko�to�wa�ny�przez
Niem�ców).�Po�nad�to�wzię�to�kil�ku�za�kład�ni�ków�w trak�cie�ope�ra�cji�wo�jen�nych.
Po�la�cy�nie� są�źli�– mo�głem�się�o tym�prze�ko�nać�pod�czas�czte�rech�po�wstań,
w któ�rych�bra�łem�udział�w spo�sób�mniej�lub�bar�dziej�ak�tyw�ny.�W cza�sie�sa�mej
wal�ki�Po�lak�wpraw�dzie�nie�lu�bi�tra�cić�cza�su�na bra�nie�jeń�ców�i z du�żą�przy�jem�-
no�ścią�po�słu�gu�je�się�ka�ra�bi�nem,�lecz�na�tych�miast�po za�koń�cze�niu�dzia�łań�go�-
tów�jest�po bra�ter�sku�po�dzie�lić�się�z nie�przy�ja�cie�lem�chle�bem,�a na�wet�pa�pie�-
ro�sa�mi.�Nie�miec�prze�ciw�nie�– zwy�kle�z upodo�ba�niem�mal�tre�tu�je�tych,�któ�rzy
do�sta�li�się�w je�go�rę�ce,�a je�śli�się�jesz�cze�pod�eks�cy�tu�je,�z nie�zwy�kłą�ła�two�ścią
po�peł�nia�bez�wstyd�ne�okru�cień�stwa.�Ma�sa�kry�do�ko�ny�wa�ne�w Bel�gii�i na Ślą�sku,
pod�łe�za�mor�do�wa�nie�Ró�ży�Lu�xem�bur�g168 i Liebk�nech�ta�169 w Ber�li�nie,�za�bi�cie
z ohyd�nym�wy�ra�fi�no�wa�niem�dok�to�ra�Mie�lęc�kie�go�170 w Ka�to�wi�cach�w cza�sie,
gdy�opa�try�wał�ran�nych�Niem�ców,�roz�strze�li�wa�nia�bra�to�bój�cze�w cza�sie�za�mie�-
szek�w Nad�re�nii,�w Ber�li�nie,�w Mo�na�chium�i w Dreź�nie,�ba�to�że�nie�na�gich�ko�-
biet�na uli�cach� i na dwor�cu�w Opo�lu�– wszyst�kie�te�przy�kła�dy�do�wo�dzą,�że
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przy nada�rza�ją�cej� się� oka�zji� więk�-
szość�Niem�ców�po�pa�da�w hi�ste�rię
i za�tra�ca�wszel�kie�uczu�cia�ludz�kie.
Po�mi�mo� ostrych� pro�te�stów

NRL�kie�ro�wa�nych�do Ber�li�na�i Pa�-
ry�ża�Niem�cy� nie� za�prze�sta�li� trak�-
to�wać�Po�la�ków�na te�re�nie�Rze�szy
po bar�ba�rzyń�sku.� Człon�ków� Rad
Lu�do�wych� oskar�żo�no� o zdra�dę
pań�stwo�wą� i wtrą�co�no� do wie�zie�-
nia.� Każ�de�go� dnia� do�wia�dy�wa�li�-
śmy� się� o no�wych� roz�strze�li�wa�-
niach,�ma�sa�krach,�prześla�do�wa�niach,
kon��fi�s�ka�tach,� pu�blicz�nych� chło�-
stach�(w Pi�le� i w Brod�ni�cy),�a na�-
wet� o tym,� co� by�ło� naj�strasz�-
niej�sze,� czy�li� o otru�ciu� na�szych
ran��nych� żoł�nie�rzy� w szpi�ta�lu
w Ra�wi�czu�171.
W cza�sie�swe�go�pierw�sze�go�po�-

by�tu�w Po�zna�niu�w lu�tym�ge�ne�rał
Du�pont� za�brał� wszyst�kie� pi�sma
pro�te�sta�cyj�ne� NRL� i wziął� udział

w zre�da�go�wa�niu�no�ty�do Ra�dy�Naj�wyż�szej�w Pa�ry�żu.�In�ter�we�nio�wał�rów�nież
w rzą�dzie�ber�liń�skim.�Ani� jed�no,�ani�dru�gie�wy�stą�pie�nie�nie�przy�nio�sło�spo�-
dzie�wa�ne�go�re�zul�ta�tu.�Ra�da�Naj�wyż�sza�mia�ła�in�ne�kło�po�ty,�a Niem�cy�od�mó�-
wi�li�ja�kich�kol�wiek�wy�ja�śnień�w tej�spra�wie.�W obo�zie�znaj�du�ją�cym�się�w Dą�-
biu� ko�ło� Szcze�ci�na� (Alt�damm)� in�ter�no�wa�no� dwu�stu� Po�la�ków,� któ�rych
za�gło�dzo�no,�da�jąc� im�ja�ko�ra�cję�dzien�ną 125�gra�mów�chle�ba� i nic�po�za�tym.
Niem�cy�za�prze�cza�li�ma�sa�krom�i roz�strze�li�wa�niom�ze�zwy�kłą�so�bie�bez�czel�no�-
ścią.� Utrzy�my�wa�li,� że� in�ter�no�wa�ni� i więź�nio�wie� by�li� po�zba�wie�ni� wol�no�ści
na pod�sta�wie�pra�wa�cy�wil�ne�go�za róż�ne�go�ro�dza�ju�wy�kro�cze�nia�ka�ral�ne� i że
try�bu�na�ły�są�do�we�roz�pa�trzą�ich�spra�wy.
O nie�po�wo�dze�niu�swych�sta�rań�Du�pont�po�wia�do�mił�nas�przez�po�rucz�ni�ka

Mar�ti�na,�któ�ry�chcąc�nam�osło�dzić�gorz�ką�praw�dę,�do�dał,�że�ge�ne�rał�zwró�cił
się�do Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�w Ge�ne�wie.�Du�pont�zda�wał
so�bie�do�sko�na�le�spra�wę,�że�Czer�wo�ny�Krzyż�nic�tu�nie�po�mo�że,�lecz�miał�na�-
dzie�ję,�że�w ten�spo�sób�uspo�koi�po�zna�nia�ków�i po�wstrzy�ma�ak�cje�od�we�to�we
skie�ro�wa�ne�prze�ciw�ko�Niem�com�w Po�zna�niu.
W koń�cu�– nie�ste�ty�bar�dzo�póź�no�– NRL�zde�cy�do�wa�ła�się�za�sto�so�wać�środ�-

ki�re�pre�syj�ne� i roz�po�czę�ła� in�ter�no�wa�nie�Niem�ców�i Ży�dów.�Sa�ma�ak�cja�by�ła
na pew�no�uza�sad�nio�na,�lecz�nie�na�le�ża�ło�po�wie�rzać�jej�prze�pro�wa�dze�nia�wła�-
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dzom�woj�sko�wym,�jak�rów�nież�nie�po�win�no�się�przy�wią�zy�wać�zbyt�du�żej�wa�-
gi�do róż�ne�go� ro�dza�ju�de�nun�cja�cji.�Wie�lu�przy�zwo�itych� lu�dzi,�któ�rzy�ni�gdy
nie�bra�li�udzia�łu�w an�ty�pol�skiej�po�li�ty�ce�pań�stwa�pru�skie�go,�zo�sta�ło�nie�słusz�-
nie�wy�sła�nych�do Szczy�pior�na�172.�By�ło�prze�cież�do�syć�pa�sto�rów,�urzęd�ni�ków,
czyn�nych�człon�ków�Ost�mar�ke�nve�re�in,�aże�by�za�peł�nić�ni�mi�wszyst�kie�wię�zie�-
nia�i wszyst�kie�obo�zy�je�niec�kie,�któ�re�mie�li�śmy�do dys�po�zy�cji.�Nie�po�trzeb�nie
więc�nie�po�ko�jo�no�lu�dzi,�któ�rzy�ni�gdy�ni�ko�mu�nic�złe�go�nie�zro�bi�li.�Oczy�wi�-
ście,�po�wie�rza�jąc�wy�ko�na�nie�ta�kich�spraw�lu�dziom�nie�ma�ją�cym�żad�ne�go�po�ję�-
cia�miej�sco�wych� o sto�sun�kach,� nie�moż�na� by�ło� unik�nąć� nie�spra�wie�dli�wo�ści
i po�my�łek.
Opo�wia�da�no�mi,�że�z po�cząt�ku�sze�reg�lu�dzi�zro�bi�ło�so�bie�z te�go�nie�złe�źró�-

dło�do�cho�du,�in�we�stu�jąc�je�dy�nie�w kil�ka�heł�mów�Stra�ży�Lu�do�wej,�kil�ka�płasz�-
czy�woj�sko�wych�i w dwa�al�bo�trzy�sta�re�ka�ra�bi�ny.�Kom�bi�na�to�rzy�ubra�ni�w heł�-
my�i płasz�cze�pu�ka�li�do drzwi�nie�szko�dli�we�go�Niem�ca�lub�Ży�da�i po�da�jąc�się
za pa�trol�Stra�ży�Lu�do�wej,�żą�da�li�wi�dze�nia�się�z pa�nem�do�mu.
„Zo�sta�nie�pan�in�ter�no�wa�ny�w Szczy�pior�nie”�– oświad�cza�li,�gdy�ten�się�zja�wiał.

„Ma�my�roz�kaz�aresz�to�wa�nia,�pro�szę�za�pa�ko�wać�nie�zbęd�ne�rze�czy�i pójść�z na�mi”.
Oczy�wi�ście,� na�stę�po�wa�ła� wiel�ka� kon�ster�na�cja,� pła�cze� i proś�by.� Ko�bie�ty

wraz�z dzieć�mi�rzu�ca�ły�się�do nóg�sze�fa�ban�dy,�któ�ry�osta�tecz�nie�miękł�i mó�-
wił:�„Słu�chaj�cie,�mam�przy�ja�cie�la�w NRL,�któ�ry�mo�że�wam�po�móc,�lecz�nic�nie
zro�bi�za dar�mo.�Co�mo�że�cie�mi�dać�dla�nie�go?”.�Ro�dzi�na�na�tu�ral�nie�od�da�wa�ła
rze�zi�miesz�kom�wszyst�kie�pie�nią�dze�znaj�du�ją�ce� się�w do�mu,�a ci�za�do�wo�le�ni
od�cho�dzi�li.
Do pre�fek�ta�po�li�cji�Rze�pec�kie�go�do�szły�na szczę�ście�słu�chy�o po�dob�nych

wy�czy�nach�i ten�na�tych�miast�po�ło�żył�kres�nie�cnym�prak�ty�kom.
Roz�kaz�in�ter�no�wa�nia�Niem�ców�otrzy�ma�li�tak�że�sta�ro�sto�wie�i bur�mi�strzo�wie.

Cho�ciaż�na te�re�nie�wo�je�wódz�twa�zda�rza�ło�się�rów�nież,�że�kie�ro�wa�no�się�nie�kie�-
dy�an�ty�pa�tia�mi�oso�bi�sty�mi,�jed�nak�po�czu�cie�spra�wie�dli�wo�ści�i słusz�no�ści�ode�gra�-
ło�więk�szą�ro�lę�na pro�win�cji�ani�że�li�w ta�kich�mia�stach�jak�Po�znań,�Ostrów�czy
Gnie�zno.�By�ło�to�zu�peł�nie�zro�zu�mia�łe.�Po�nie�waż�wmniej�szych�ośrod�kach�wszy�-
scy�zna�li�się�do�sko�na�le,�moż�na�by�ło�unik�nąć�sto�so�wa�nia�re�pre�sji�wo�bec�lu�dzi�cał�-
ko�wi�cie�nie�win�nych.�W każ�dym�ra�zie�w obo�zach�ni�ko�go�nie�mal�tre�to�wa�no.
Ra�cje�żyw�no�ścio�we�wy�da�wa�no�w ilo�ściach�do�sta�tecz�nych,�in�ter�no�wa�ni�mie�-

li�pra�wo�otrzy�my�wać�pacz�ki,�wi�dy�wać�się�z ro�dzi�na�mi.�Ży�dów,�któ�rzy�pod�nie�-
śli� naj�więk�szy� krzyk� z po�wo�du� za�trzy�ma�nia,� zwol�nio�no� na�wet� okre�so�wo
na świę�ta�wiel�ka�noc�ne�do do�mu�173.�Na�tu�ral�nie,�że�dla�osób�przy�zwy�cza�jo�nych
do pew�nych�wy�gód�ta�kie�za�trzy�ma�nie�nie�by�ło�ni�czym�przy�jem�nym,�lecz�ich
po�ło�że�nie�by�ło�zu�peł�nie�zno�śne,�nie�po�rów�ny�wal�ne�z lo�sem�Po�la�ków�in�ter�no�-
wa�nych�w Niem�czech.
W to�wa�rzy�stwie�de�le�ga�ta�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża,�dok�to�ra�Cha�te�nay�z Lo�zan�-

ny,� wi�zy�to�wa�łem� ran�nych,� in�ter�no�wa�nych� i nie�miec�kich� jeń�ców�wo�jen�nych
w Po�zna�niu,� Gnieź�nie,� Śre�mie,� Go�sty�niu,� Gro�dzi�sku,� Ko�ścia�nie,� Ostro�wie
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i Szczy�pior�nie.�Ran�ni,�bez�wy�jąt�ku,�wy�ra�ża�li�swe�za�do�wo�le�nie�i wdzięcz�ność
za tro�skli�wą�opie�kę,�któ�rą�ich�oto�czo�no.�Dok�tor�Cha�te�nay,�któ�ry�oglą�dał�mar�-
ty�ro�lo�gię� na�szych� lu�dzi� in�ter�no�wa�nych� w Niem�czech,� nie� mógł� opa�no�wać
wzru�sze�nia.
Oso�by�cy�wil�ne�skar�ży�ły�się�na sam�fakt�po�zba�wie�nia�ich�wol�no�ści,�cho�ciaż

wa�run�ki,�zwłasz�cza�w mniej�szych�mia�stach,�mie�li�cał�kiem�do�bre.�Je�że�li�so�bie
te�go�ży�czy�li,�mo�gli�spro�wa�dzić�wła�sne�łóż�ko�z po�ście�lą,�książ�ki,�gry,�mo�gli�pi�-
sać�li�sty,�co�by�ło�su�ro�wo�za�bro�nio�ne�Po�la�kom�wię�zio�nym�na te�re�nie�Rze�szy.
W Szczy�pior�nie�wy�glą�da�ło� go�rzej.� Był� to� sta�ry� obóz� ro�syj�ski� dla� jeń�ców

wo�jen�nych,�w któ�rym�Niem�cy�od ro�ku 1917�prze�trzy�my�wa�li�tak�że�na�szych�le�-
gio�ni�stów,�kie�dy�ci�od�mó�wi�li�swe�go�udzia�łu�w koń�co�wej�fa�zie�woj�ny�po stro�-
nie�pru�skiej.�Drew�nia�ne�ba�ra�ki�po�kry�te�bla�chą,�nie�dba�le�wy�ko�na�ne�i za�nie�dba�-
ne� przez� Niem�ców,� nie�wie�le� mia�ły� wspól�ne�go� z kom�for�tem,� po�mi�mo� że
Po�la�cy� prze�pro�wa�dzi�li� ich� grun�tow�ny� re�mont.� Żoł�nie�rze� przy�zwy�cza�je�ni
do twar�de�go�ży�cia�w oko�pach�po�tra�fi�li�się�ja�koś�urzą�dzić,�na�to�miast�oso�by�cy�-
wil�ne�czu�ły�się�w ba�ra�kach�źle.�W obo�zie�znaj�do�wa�ło�się�po�nad�ty�siąc�Ro�sjan,
z któ�rych� znacz�na� część� cho�ro�wa�ła� na ty�fus� pla�mi�sty.� Szpi�ta�le� w Ka�li�szu
i Ostro�wie�by�ły�tak�prze�peł�nio�ne,�że�mo�wy�nie�by�ło�o prze�trans�por�to�wa�niu
tam�cho�rych,�to�też�le�czo�no�ich,�jak�się�da�ło,�w Szczy�pior�nie.
W Ostro�wie� zo�sta�li�śmy� przy�ję�ci� przez� or�dy�na�to�ra� szpi�ta�la� woj�sko�we�go

dok�to�ra�Orze�chow�skie�go.�Z go�ry�czą�mó�wił�nam�o bra�ku�opa�trun�ków� i le�-
karstw.�Sio�stry�Nie�miec�kie�go�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�z ca�łą�pre�me�dy�ta�cją�usu�-
nę�ły� ze� szpi�ta�la� wszyst�kie� nie�zbęd�ne� środ�ki� lecz�ni�cze� przed opa�no�wa�niem
mia�sta�przez�Po�la�ków.�Trze�ba�tu�za�zna�czyć,�że�le�kar�stwa�i opa�trun�ki�sta�no�-
wi�ły� tak� sa�mo� wła�sność� Po�la�ków,� jak� Niem�ców,� gdyż� zo�sta�ły� za�ku�pio�ne
z fun�du�szy�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża,�wspo�ma�ga�ne�go�bar�dzo�hoj�nie�przez�spo�łe�-
czeń�stwo�pol�skie.�Ran�ni�w szpi�ta�lu�czu�li�się�do�brze�i nie�skar�ży�li�się�na nic,
lecz�w sa�lach�prze�zna�czo�nych�dla�Ro�sjan�znaj�do�wa�ło�się�po�nad�stu�cho�rych
na ty�fus� pla�mi�sty,� z któ�rych�więk�szość� le�ża�ła� nie�przy�tom�na.�Cha�te�nay�był
zdru�zgo�ta�ny,�ja�zresz�tą�tak�że,�zwłasz�cza�gdy�do�wie�dzie�li�śmy�się,�że�wszy�scy
cho�rzy�przy�by�li�zwy�kłym�po�cią�giem�pa�sa�żer�skim�ze�Szczy�pior�na.�W ten�spo�-
sób�moż�na�by�ło�roz�prze�strze�nić�epi�de�mię�w ca�łej�Wiel�ko�pol�sce.�Zwró�ci�łem
na to�uwa�gę�Orze�chow�skie�mu,�któ�ry�z re�zy�gna�cją�od�po�wie�dział:�„Cóż�ja�mo�-
gę�wię�cej�zro�bić?�Wy�sy�łam�ra�port�za ra�por�tem�do Po�zna�nia�i nie�otrzy�mu�ję
żad�nej�od�po�wie�dzi”.
Po śnia�da�niu,�któ�rym�po�czę�sto�wał�nas�dok�tor,�zwi�zy�to�wa�li�śmy�obóz.�Cy�-

wi�le�wy�stą�pi�li�z licz�ny�mi�skar�ga�mi.�Do�ty�czy�ły�one�sta�nu�ba�ra�ków,�an�ty�sa�ni�tar�-
nych� wa�run�ków� w obo�zie� i wy�ży�wie�nia.� Ba�ra�ki� zo�sta�ły� zbu�do�wa�ne� przez
Niem�ców,� któ�rzy� sa�mi� wy�bra�li� miej�sce� na lo�ka�li�za�cję� obo�zu� i za�in�sta�lo�wa�li
w nim�urzą�dze�nia�sa�ni�tar�ne.�Wy�ży�wie�nie�by�ło�ta�kie�sa�mo,�jak�na�szych�żoł�nie�-
rzy,�a in�ter�no�wa�ni�mo�gli�baz�tru�du�otrzy�mać�z mia�sta�to�wszyst�ko,�na co�mie�li
ocho�tę.�Dzien�na�ra�cja�chle�ba�wy�no�si�ła 500�gra�mów.
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Wśród�in�ter�no�wa�nych�zna�la�zło�się�kil�ka�osób,�któ�re�na�le�ża�ło�zwol�nić�z po�-
wo�du�wie�ku�lub�złe�go�sta�nu�zdro�wia.�Cha�te�nay�wrę�czył�mi�li�stę�z dwu�na�sto�-
ma� na�zwi�ska�mi� osób,� któ�rych� – we�dług� nie�go� – nie� po�win�no� się� trzy�mać
w obo�zie.�Przed�sta�wi�łem�ją�w NRL,�a ta�bez�żad�nych�trud�no�ści�zgo�dzi�ła�się
na zwol�nie�nie�wszyst�kich�fi�gu�ru�ją�cych�na li�ście.
Cha�te�nay�po�trak�to�wał�dość�ostro�oby�wa�te�la� szwaj�car�skie�go,�któ�ry� słu�żył

w ar�mii�nie�miec�kiej�w cza�sie�woj�ny,�a na�stęp�nie�wstą�pił�do Grenz�schutz�i do�-
stał�się�do nie�wo�li�pol�skiej.�„Je�że�li�ktoś�zaj�mu�je�się�nie�swo�imi�spra�wa�mi,�to
mu�si�na�stęp�nie�po�no�sić�kon�se�kwen�cje”�– po�wie�dział�do nie�go.�Mi�mo�wszyst�-
ko�pro�sił�o re�pa�trio�wa�nie�Szwaj�ca�ra,�gdy�by�to�by�ło�moż�li�we.�Sztab�Ge�ne�ral�ny
nie�zgo�dził�się�na wy�pusz�cze�nie�jeń�ca�ze�wzglę�dów�stra�te�gicz�nych.�Żoł�nierz
i tak�wkrót�ce�od�zy�skał�wol�ność�w dro�dze�wy�mia�ny�jeń�ców.
W obo�zie�znaj�do�wa�ło�się�przy�naj�mniej�pięć�dzie�się�ciu�pa�sto�rów.�Krę�ci�li�się

w nie�wiel�kich�gru�pach�w po�bli�żu�de�le�ga�ta�szwaj�car�skie�go.�Z ocza�mi�wznie�sio�-
ny�mi� ku� nie�bu� sta�ra�li� się� upodob�nić� do pierw�szych� chrze�ści�jan�wie�zio�nych
do am�fi�te�atru.�Li�czy�li�z pew�no�ścią�na to,�że�ich�ob�łud�na�po�sta�wa�rze�ko�mej�re�-
zy�gna�cji�wzbu�dzi�współ�czu�cie�pro�te�stan�ta�z Ge�ne�wy.�Cha�te�nay�udał,�że� ich
nie�wi�dzi.�Wstręt�ni�hi�po�kry�ci,�głów�ni�spraw�cy�wszyst�kich�nie�szczęść�Wiel�ko�-
pol�ski,�na�pa�wa�li�go�obrzy�dze�niem.�W roz�mo�wie�z mło�dym�ofi�ce�rem�nie�miec�-
kim,�jeń�cem�wo�jen�nym,�prze�ko�na�łem�się,�że�ci�fa�na�ty�cy�nie�cie�szą�się�zbyt�nią
sym�pa�tią�swo�ich�ro�da�ków.
„Je�stem� żoł�nie�rzem� – po�wie�dział� – zo�sta�łem� uwię�zio�ny,� ta�kie� jest� pra�wo

woj�ny�i nie�skar�żę�się.�Jed�no�tyl�ko�jest�dla�mnie�nie�do znie�sie�nia�– to�ko�niecz�-
ność�słu�cha�nia�rad�i ka�zań�wy�gła�sza�nych�przez�tych�ry�czą�cych�der�wi�szów”�– tu
wska�zał�na grup�kę�pa�sto�rów.�Za�pew�ni�łem�go�o mo�jej�sym�pa�tii,�ale�nie�mo�głem
nic�dla�nie�go�zro�bić,�gdyż�pa�sto�rzy�z wła�ści�wym�so�bie�bra�kiem�tak�tu�i umia�ru
na�rzu�ca�li�się�wszyst�kim�z nie�sie�niem�po�cie�chy,�nie�wni�ka�jąc,�czy�ktoś�jej�rze�-
czy�wi�ście�chce�i po�trze�bu�je.�Ko�men�dant�obo�zu�mo�że�przez�zło�śli�wość,�a mo�-
że�w naj�lep�szej�wie�rze,�nie�prze�szka�dzał�im�w tych�dusz�pa�ster�skich�za�pę�dach.
Orze�chow�ski�za�pro�wa�dził�nas�jesz�cze�na od�dział�ty�fu�su�pla�mi�ste�go.�Le�ża�ło

tam�co�naj�mniej�trzy�stu�cho�rych,�pie�lę�gno�wa�nych�przez�ro�syj�skich�sa�ni�ta�riu�-
szy�woj�sko�wych.�Z po�wo�du�bra�ku� le�ków�na�si� le�ka�rze�nie�wie�le�mo�gli� tu�po�-
móc.� Jak� za�uwa�żył� Cha�te�nay,� to� ogni�sko� in�fek�cji,� któ�re� odzie�dzi�czy�li�śmy
po Niem�cach,�sta�no�wi�ło�po�waż�ne�nie�bez�pie�czeń�stwo�nie�tyl�ko�dla�in�ter�no�wa�-
nych�Niem�ców,�lecz�dla�ca�łe�go�Ka�li�sza�i Ostro�wa.�Nie�moż�na�by�ło�wy�ka�zać
więk�szej�bez�tro�ski,�niż�ta,�któ�rej�by�li�śmy�świad�ka�mi.�Straż�Lu�do�wa�z Ostro�-
wa�peł�ni�ła� służ�bę�wo�kół� i we�wnątrz�obo�zu,�po�mię�dzy� je�go�po�szcze�gól�ny�mi
czę�ścia�mi� i od�dzia�ła�mi.� Zmie�nia�ni� co 24� go�dzi�ny� straż�ni�cy� szli� do do�mu
w tych�sa�mych�ubra�niach,�nikt�bo�wiem�nie�po�my�ślał�o ich�de�zyn�fek�cji.�By�ło
to�ka�ry�god�ne�za�nie�dba�nie.
Obie�ca�łem�dok�to�ro�wi,�że�Cha�te�nay�spo�rzą�dzi�dla�NRL�szcze�gó�ło�wy�ra�port

o wszyst�kim,� co� wi�dzie�li�śmy.� Ra�port� mój� spo�wo�do�wał� po�dob�ny� efekt,� jak
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rzu�ce�nie�ka�mie�ni�do sa�dzaw�ki�z ża�ba�mi.�Urzęd�ni�cy�z NRL�zbyt�dba�li�o swo�je
cen�ne�zdro�wie,�aże�by�do�pu�ścić�do przy�wle�cze�nia�ty�fu�su�do Po�zna�nia.�Z ener�-
gią�do�tąd�nie�spo�ty�ka�ną�skie�ro�wa�li�in�ter�pe�la�cję�do Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go.�Sztab
za�żą�dał� wy�ja�śnień� od De�par�ta�men�tu� Zdro�wia,� któ�ry� ca�łą� od�po�wie�dzial�ność
za złe�wa�run�ki�w obo�zie�zrzu�cił�na Orze�chow�skie�go,�mo�im�zda�niem�zu�peł�nie
nie�win�ne�go.�Ko�men�dant�zo�stał�od�wo�ła�ny,�a je�go�na�stęp�ca�po�tra�fił�le�piej�zor�-
ga�ni�zo�wać�ob�słu�gę�obo�zu.
In�ter�no�wa�ni�Niem�cy�mie�li�naj�więk�sze�pre�ten�sje�o umiesz�cze�nie�ich�ra�zem

z Ży�da�mi,�wo�bec�któ�rych�nie�ukry�wa�li�swo�jej�po�gar�dy.�Ko�men�dant�von�Ber�-
nerth,�czło�wiek�bar�dzo�do�brze�wy�cho�wa�ny,�po�cho�dzą�cy�ze�sta�rej�ro�dzi�ny�nie�-
miec�kiej�i nie�bez�piecz�ny,�choć�nie�pod�stęp�ny�wróg�Po�la�ków,�zo�stał�za�trzy�ma�-
ny�w Śre�mie� z ra�cji� peł�nio�nej� funk�cji� pre�zy�den�ta�Ost�mar�ke�nve�re�in.� Szyb�ko
wy�re�kla�mo�wa�ny�z po�wo�du�cho�ro�by,�otrzy�mał�po�zwo�le�nie�na wy�jazd�do Nie�-
miec.�Spo�tka�łem�go�kie�dyś�w Ber�li�nie�w ho�lu�ho�te�lu�Ad�lo�n174.�„Czy�pan�wie
– wspo�mniał�w roz�mo�wie�– że�nie�mam�żad�nej�ura�zy�za to,�że�mnie�in�ter�no�-
wa�li�ście.�By�łem�wa�szym�wro�giem�i mie�li�ście�pra�wo�to�zro�bić.�Nie�mo�gę�wam
tyl�ko�da�ro�wać,�że�ulo�ko�wa�li�ście�mnie�ra�zem�z tym�brud�nym�Ży�dem”�– tu�wy�-
mie�nił�na�zwi�sko�han�dla�rza�by�dła,�nie�zno�szo�ne�go�po�wszech�nie�za aro�gan�cję
i dwu�li�co�wość.
Ży�dzi�skar�ży�li�się�przede�wszyst�kim�dla�te�go,�że�ich�po�zba�wio�no�wol�no�ści

bez�pra�wa�i przy�czy�ny.�Słu�cha�jąc�ich,�moż�na�by�ło�po�my�śleć,�że�ni�gdy�nie�mie�-
sza�li�się�do po�li�ty�ki�i wszy�scy�by�li�ma�ły�mi�Ko�ściusz�ka�mi.
W Ko�ścia�nie�ran�ni�nie�skar�ży�li�się,�prze�ciw�nie�– ba�wi�li�się�do�sko�na�le.�Z mia�-

sta�przy�cho�dzi�ły�co�raz�to�in�ne�pa�nie�i przy�no�si�ły�im�sło�dy�cze.�Ni�ko�go�tu�nie�fa�-
wo�ry�zo�wa�no,�ale�sta�ra�no�się�wszyst�kich�trak�to�wać�jed�na�ko�wo.�Dok�tor�Cha�te�-
nay�był�za�chwy�co�ny�i wy�ra�ził�swo�je�za�do�wo�le�nie�or�dy�na�to�ro�wi�w sło�wach:�„To
na�praw�dę�wzo�ro�wy�szpi�tal”.�W Gro�dzi�sku,�do któ�re�go�do�tar�li�śmy�au�tem�od�da�-
nym�nam�do dys�po�zy�cji�przez�pa�na�Ku�rzaw�skie�go�z Poń�ca,�by�ło�po�dob�nie.
Dzię�ki�uprzej�mo�ści�pa�na�Ku�rzaw�skie�go�mo�gli�śmy�po�je�chać�do Bło�ci�sze�wa,

ku�wiel�kiej�ra�do�ści�mo�jej�ro�dzi�ny,�któ�ra�mnie�już�pra�wie�w ogó�le�nie�wi�dy�wa�ła.
Na dru�gi�dzień�czwór�ką�ko�ni�za�przę�żo�ną�do le�ciut�kie�go�po�wo�zi�ku�przy�je�-

cha�li�śmy�w re�kor�do�wym�tem�pie�do Go�sty�nia.�Mie�li�śmy�pięk�ną�po�go�dę;�Cha�-
te�nay,�któ�ry�ni�gdy�jesz�cze�nie�po�dró�żo�wał�w ten�spo�sób,�był�za�chwy�co�ny.�Sta�-
ro�sta�pan�Dem�biń�ski�175 przy�jął�nas�do�sko�na�łym�śnia�da�niem�i jesz�cze�lep�szy�mi
wi�na�mi.�Nic�tak�jak�po�dróż�na świe�żym�po�wie�trzu�nie�po�bu�dza�ape�ty�tu,�sko�-
rzy�sta�li�śmy�więc�chęt�nie�z po�czę�stun�ku.
Naj�pierw�po�szli�śmy�do in�ter�no�wa�nych�prze�by�wa�ją�cych�w wiel�kiej�sa�li�nie�-

miec�kie�go� ho�te�lu.� By�ło� wśród� nich� wie�lu� Ży�dów,� co� zdzi�wi�ło� Cha�te�naya.
Dem�biń�ski�wy�ja�śnił�mu�wte�dy,�że�lu�dzie�ci�za�cho�wy�wa�li�się�tak�nie�lo�jal�nie�wo�-
bec� Po�la�ków�w cza�sie� woj�ny,� iż� oba�wia�jąc� się� ja�kichś� po�ra�chun�ków� oso�bi�-
stych,�wo�li�ich�trzy�mać�pod opie�ką�Stra�ży�Lu�do�wej.�In�ter�no�wa�ni�mo�gli�mieć
wła�sną�po�ściel,� je�dze�nie�do�star�cza�ne�z ze�wnątrz,�cho�ciaż�to,�któ�re�otrzy�my�-
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wa�li,� by�ło� zu�peł�nie� do�bre� i w wy�star�cza�ją�cej� ilo�ści.� Po�dob�nie� jak�w in�nych
miej�scach� skar�gi� do�ty�czy�ły� prze�waż�nie� za�sad�no�ści� po�zba�wie�nia� wol�no�ści.
Niem�ców� prócz� te�go� obu�rza�ło,� że� trzy�ma�no� ich� w jed�nym� po�miesz�cze�niu
z Ży�da�mi.

Na tym�ury�wa�się II część�wspo�mnień�Da�nie�la�Kę�szyc�kie�go.�Część III praw�-
do�po�dob�nie�za�gi�nę�ła�bez�pow�rot�nie.



Przypisy





1 Bosz – po tocz ne okre śle nie Niem ca, od franc. bo�che – Nie miec.
2 Jó zef Hal ler (1873–1960), ge ne rał, od sierp nia 1914 r. w Le gio nach, od paź dzier ni -

ka 1918 r. do wód ca ar mii pol skiej we Fran cji utwo rzo nej w czerw cu 1917 r. z ochot ni ków (pol -
skich emi gran tów i jeń ców z wojsk nie miec kich i au stro -wę gier skich). Li czy ła ok. 35 tys. żoł nie -
rzy; od ko lo ru mun du rów zwa na też „błę kitną ar mią”. W okre sie od kwiet nia do czerw ca 1919 r.
prze wie zio na do kra ju.

3 W dniu 8 stycz nia 1918 r. pre zy dent USA Tho mas Wo odrow Wil son (1856–1924) wy -
gło sił orę dzie do Kon gre su (tzw. 14 punk tów); 13. punkt za po wia dał od bu do wę nie pod le głe go
pań stwa pol skie go na te re nach et nicz nie pol skich z wol nym do stę pem do mo rza.

4 Brac twa Kur ko we – or ga ni za cje strze lec kie w mia stach śre dnio wiecz nych (ist nie ją ce
od XIII w.); ja ko or ga ni za cje spor to wo -to wa rzy skie dzia ła ły w Pol sce do dru giej woj ny świa to -
wej; re ak ty wo wa ne po 1989 r. Kur ko we Brac two Strze lec kie w Śre mie po wsta ło w 1635 r.

5 Se we ryn Ma tu szew ski (1879–1939), le karz, dzia łacz spo łecz ny; od 1914 r. kie ro wał Ban -
kiem Lu do wym w Śre mie; pre zes „So ko ła” na pow. śrem ski; ode grał znacz ną ro lę w przy go to -
wa niach do po wsta nia i w wy zwo le niu Śre mu 30 grud nia 1918 r.

6 Ed mund He in, ku piec ze Śre mu, działacz Tow. Ka to lic kich Ro bot ni ków Pol skich.
7 Wi told Cy bul ski (1885–1958), in ży nier rol nik, dzier żaw ca ma jąt ku Kro mo li ce k. Kór ni ka.
8 Kon stan ty Bniń ski (ur. 1889), wła ści ciel Do bczy na w pow. śrem skim i Dą bek w pow.

wy rzy skim.
9 Wik tor Unrug (1874–1925), wła ści ciel ma jąt ku Meł pin z fol war kiem Emi lia no wo w pow.

śrem skim; do wód ca plu to nu Do lsk -wieś w grud niu 1918 r. Utwo rzył 20-oso bo wy od dział kon -
ny spo śród sy nów zie mian i służ by fol warcz nej; za słu żył się w dzia ła niach zwia dow czych oraz
bi twach po wsta nia wiel ko pol skie go.

10 Zdzi sław Chła pow ski (1892–1920), or ga ni za tor i do wód ca Stra ży Lu do wej w okrę gu
mo siń skim; ochot nik 1. Puł ku Uła nów Wiel ko pol skich (póź niej sze go 15. Puł ku Uła nów
Wlkp.).

11 Straż Lu do wa (Straż Oby wa tel ska) – taj ne ochot ni cze od dzia ły pa ra mi li tar ne, or ga ni zo -
wa ne w Po znań skiem od paź dzier ni ka 1918 r., ujaw nia ne po wy bu chu re wo lu cji w Ber li nie. Jed -
nost ki Służ by Stra ży i Bez pie czeń stwa (Wacht und Si cher he it skom pa nien) po wo ły wa ne od po -
ło wy li sto pa da 1918 r. na pod sta wie roz ka zu pru skie go mi ni stra woj ny.

12 Jó zef Mu ślew ski (1893–1940), agro nom; ja ko za przy się żo ny czło nek POW za bo ru pru -
skie go or ga ni zo wał w li sto pa dzie 1918 r. w mie ście i po wie cie od dzia ły Służ by Stra ży i Bez pie -
czeń stwa; w grud niu t. r. utwo rzył 1. kom pa nię śrem ską li czą cą 130 osób i zo stał jej do wód cą;
wal czył na jej cze le na fron cie za chod nim po wsta nia.

13 Od 1916 r. dzia łał w Po zna niu taj ny Mię dzy par tyj ny Ko mi tet Oby wa tel ski, w lip cu 1918 r.
prze kształ co ny w Cen tral ny Ko mi tet Oby wa tel ski, 11 li sto pa da t. r. ujaw nio ny i prze mia no wa -
ny na Na czel ną Ra dę Lu do wą. Na Sej mie Dziel ni co wym (5 grud nia 1918 r.) wy bra no 80-oso bo -
wą NRL i 6-oso bo wy Ko mi sa riat.

14 Sejm Dziel ni co wy ob ra do wał w Po zna niu w dniach 3–5 grud nia 1918 r.
15 Jan Chrzci ciel Be isert (1866–1923), pro boszcz w Śre mie od 1912 r. do śmier ci; pre zes

dusz pa ster stwa mi syj ne go w Niem czech.
16 Wła dy sław Ma rek Szczep kow ski (1868–1929), dzia łacz go spo dar czy, wła ści ciel ma jąt ku

Łęg k. Śre mu. W po cząt kach paź dzier ni ka 1918 r. zor ga ni zo wał kon spi ra cję nie pod le gło ścio wą
w pow. śrem skim. Od 1 stycz nia 1919 r. był pierw szym pol skim sta ro stą w Śre mie.

17 Dzien�nik�Pol�skie�go�Sej�mu�Dziel�ni�co�we�go�w Po�zna�niu 1918�r., Po znań 1918, po da je na -
zwi ska 19 de le ga tów śrem skich (w tym ze Śre mu trzech – Alek san der Ku jaw ski, Piotr Ra taj czak,
Se we ryn Ma tu szew ski). Ks. A. Wi śniew ski – pro boszcz w Mchach. Ks. Be iser ta i Skrzy dlew skie -
go nie ma na tej li ście.

18 Na czel na Ra da Lu do wa – tym cza so wa wła dza w Po znań skiem, wy bra na na Sej mie
Dziel ni co wym w Po zna niu 5 grud nia 1918 r.; uzna na za or gan rzą do wy przez rząd war szaw -
ski I. Pa de rew skie go 18 stycz nia 1919 r. Dzia ła ła do cza sów po wo ła nia Mi ni ster stwa b. Dziel ni -
cy Pru skiej (do początków sierp nia 1919 r.).
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19 Alek san der Ku jaw ski, ku piec ze Śre mu, działacz Tow. Ka to lic kich Ro bot ni ków Pol -
skich.

20 Wła dy sław Sey da (1863–1939), praw nik, po li tyk, od 16 sierp nia 1919 r. do 3 lip ca 1920 r.
mi ni ster b. dziel ni cy pru skiej w rządzie I. Pa de rew skie go, na stęp nie L. Skul skie go.

21 Ste fan Ła szew ski (1862–1924), ad wo kat, po seł do Par la men tu Rze szy Nie miec kiej,
czło nek NRL, od po wie dzial ny za Pru sy Za chod nie i Wschod nie.

22 Woj ciech Kor fan ty (1873–1939), po li tyk, dzia łacz na ro do wy na Śląsku, je den z przy -
wód ców po wstań śląskich. 20 lu te go 1920 r. mia no wa ny przez rząd pol ski ko mi sa rzem ple bi scy -
to wym dla kie ro wa nia pra ca mi Pol skie go Ko mi te tu Ple bi scy to we go.

23 Jó zef Ry mer (1882–1922), dzia łacz ru chu ro bot ni cze go (ZZP) i „So ko ła”; od 1918 r.
re pre zen tant Ślą ska w Ko mi sa ria cie NRL, w 1919 r. uczest ni czył w kon fe ren cji po ko jo wej
w Pa ry żu.

24 Ks. Sta ni sław Adam ski (1875–1967), dzia łacz po li tycz ny i spo łecz ny, od 1904 r. w Po -
zna niu. Or ga ni za tor Sej mu Dziel ni co we go (3–5 grud nia 1918 r.). Od 1930 r. bi skup or dy na riusz
w Ka to wi cach.

25 Adam Po szwiń ski (1881–1942), dzien ni karz, dzia łacz po li tycz ny. Współorganizator
z ks. Adamskim Sejmu Dzielnicowgo

26 Ka rol Rze pec ki (1865–1931), księ garz, pu bli cy sta, dzia łacz po li tycz ny; or ga ni za tor
i pierw szy pol ski pre zy dent po li cji m. Po zna nia.

27 Cze sław Me is sner (1879–1950), le karz w Po zna niu, dzia łacz po li tycz ny w or ga nach
dziel ni co wych i cen tral nych na ro do wej de mo kra cji.

28 Bo le sław Kry sie wicz (1862–1932), le karz pediatra, dzia łacz Narodowej Demokracji.
29 Ks. An to ni Wolsz le gier (1853–1922), dr teo lo gii, dzia łacz spo łecz ny i po li tycz ny na Po -

mo rzu, War mii i Ma zu rach, wi ce pre zes NRL.
30 Ks. Pa weł Po śpiech (1876–ok. 1941), pu bli cy sta, dzia łacz spo łecz ny i po li tycz ny

na Gór nym Ślą sku.
31 Na czel na Ra da Lu do wa dzia ła ła do cza su po wsta nia Mi ni ster stwa b. Dziel ni cy Pru skiej,

do po cząt ków sierp nia 1919 r.
32 Grenz�schutz – or ga ni za cje mi li tar ne two rzo ne z resz tek ar mii ce sar skiej oraz ochot ni -

ków. Dzia ła ły od li sto pa da 1918 r. do po cząt ków lat dwu dzie stych na Gór nym Śląsku, w Wiel -
ko pol sce i na Po mo rzu.

33 Ost�mar�ke�nve�re�in – Zwią zek Mar chii Wschod nich (tzw. Ha ka ta) za ło żo ny w 1894 r.
w Po zna niu przez F. Han se man na, H. Kenn ne man na i H. Tie de man na w ce lu ger ma ni za cji ziem
pol skich pod za bo rem pru skim.

34 Za pew ne Ste fan Ta de usz Iwa now ski (1890–1954), puł kow nik WP, w ar mii gen. Hal le ra
szef od dzia łu per so nal ne go, po jej po wro cie do kra ju za stęp ca sze fa szta bu.

35 Pol ska Or ga ni za cja Woj sko wa (POW) – taj na or ga ni za cja po wsta ła z ini cja ty wy J. Pił -
sud skie go w sierp niu 1914 r. w War sza wie; dzia ła ła na zie miach za bo ru ro syj skie go i au striac kie -
go. W grud niu 1918 r. człon ko wie POW we szli do woj ska pol skie go. Od ręb na POW za bo ru
pru skie go zo sta ła utwo rzo na przez Win cen te go Wie rze jew skie go w lu tym 1918 r. (pierw sze za -
przy się że nie 15 lu te go).

36 Ba zar – re pre zen ta cyj ny ho tel i dom han dlo wy, ośro dek pol skie go ży cia spo łecz ne go.
Wy bu do wa ny w la tach 1838–41 przez spół kę ak cyjną wg pro jek tu Er ne sta Steu de ne ra.

37 Cze sław Kę dzier ski (1881–1947), dzien ni karz, pi sarz; od 1908 r. w re dak cji „Ku rie ra Po -
znań skie go”. W la tach 1908–1916 se kre tarz Związ ku So ko łów w Rze szy Nie miec kiej; w 1917 r.
w gar ni zo nie w Śre mie; w li sto pa dzie 1918 r. wró cił do Po zna nia.

38 Ho tel Fran cu ski – ist niał od po ło wy XIX w., no wy gmach wy bu do wa no w 1910 r. wg pro -
jek tu Ro ge ra Sław skie go na ro gu ulic Wil hel mow skiej (obec nie K. Mar cin kow skie go)
i Bergstrasse (obecnie Pod gór nej).

39 Za pew ne mo wa tu o Ko mi te cie Oby wa tel skim m. Po zna nia po wo ła nym w lip cu 1918 r.;
11 li sto pa da 1918 r. prze mia no wa nym na Ra dę Lu do wą (two rzy li ją przed sta wi cie le głów nych
dzia ła ją cych w Po zna niu par tii po li tycz nych i or ga ni za cji spo łecz nych). Wy bo ry do no wej Ra dy
Lu do wej od by ły się 26 li sto pa da, wy bra no 75 człon ków. Ra da Lu do wa m. Po zna nia dzia ła ła
do paź dzier ni ka 1919 r.
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40 Ma rian Gło wac ki (1881–1925), dzia łacz go spo dar czy; w la tach 1915–23 dy rek tor Ban ku
Wza jem nych Ubez pie czeń „Ve sta” w Po zna niu (biu ra mie ści ły się przy ul. Wil hel mow skiej);
tak że współ za ło ży ciel i pierwszy dy rek tor To wa rzy stwa Ubez pie czeń od Ognia i Gra do bi cia
„Ve sta”. Od stycz nia 1919 r. kie ro wał Urzę dem Skar bo wym w Po zna niu.

41 Le on Żół tow ski (1877–1956), in ży nier che mik; po seł na Sejm RP, ofi cer or de ru Po lo nia
Re sti tu ta, ka wa ler Zło te go Krzy ża Za słu gi. Był wła ści cie lem dóbr Nie cha no wo oraz Wit ko wo
w pow. gnieź nień skim.

42 Po mnik bo gi ni zdro wia Hy gei, pier wot nie usy tu owa ny po środ ku ul. Wil hel mow skiej,
na stęp nie prze su nię ty u wy lo tu ul. Pod gór nej. Wy nio sły co kół z me da lio nem Vin zen ta Pris snit -
za wy ko nał w la tach 1840–41 Chri stian Got tlieb Can tia na z Ber li na. Sta tuę bo gi ni (z brą zu),
o ry sach żo ny Edwar da Ra czyń skie go Kon stan cji z Po toc kich, usta wio no na co ko le w 1908 r.
Był to od lew dzie ła Al ber ta Wolf fa (ory gi nał stoi ko ło gro bu E. Ra czyń skie go w Za nie my ślu).

43 Po mnik ce sa rza Fry de ry ka III, au tor stwa Jo han ne sa Bo ese, od sło nię ty w 1902 r., stał
na pla cu Wil hel mow skim, przed gma chem Mu zeum.

44 NRL mia ła swe sie dzi by przy ul. Św. Mar cin – głów ne biu ro pod nr. 40 (obec nie 75) zde -
mo lo wa ne 27 grud nia 1918 r. (co upa mięt nia ta bli ca) – oraz w ho te lu Roy al.

45 Ste fan Pie choc ki (1883–1968), praw nik, za stęp ca ko mi sa rza Ko mi sa ria tu NRL; na le żał
do de le ga cji Ko mi sa ria tu NRL pro wa dzą cej 15 grud nia 1918 r. w Po zna niu per trak ta cje z mi ni -
strem spraw we wnętrz nych rzą du pru skie go w spra wie znie sie nia an ty pol skich roz po rzą dzeń
i wy co fa nia wojsk nie miec kich z Po znań skie go, roz mo wy za koń czy ły się fia skiem.

46 Ja ro gniew Drwę ski (1873–1921), praw nik, od 11 li sto pa da 1918 r. nad bur mistrz,
od 17 kwiet nia 1919 r. pre zy dent Po zna nia.

47 Pre zy dium Po li cji – gmach wznie sio ny w la tach czter dzie stych XIX w. przy zbie gu dzi -
siej szych ulic 3 Ma ja i 27 Grud nia; obec nie na tym miej scu znaj du je się plac par kin go wy.

48 Kon stan ty Chła pow ski (1883–1939), wła ści ciel ma jąt ku Mo ście je wo w pow. mię dzy -
chodz kim (je den z czte rech Chła pow skich obec nych w Ba za rze w chwi li wy bu chu po wsta nia).
Pod czas po wsta nia ko men dant woj sko wy Pniew; szef Sek cji Stra ży Lu do wej, Po li cji i Żan dar me -
rii w NRL.

49 Sta ni sław Ce li chow ski (1885–1947), ad wo kat, współ or ga ni za tor i wi ce pre zes po wsta -
łej 11 li sto pa da 1918 r. w Kór ni ku Ra dy Ro bot ni czej. Stwo rzył kom pa nię kór nic ką li czą cą po -
nad 100 osób, na jej cze le wal czył w dniach 27–29 grud nia na uli cach Po zna nia; do wód ca ba -
onu 11. Puł ku Strzel ców Wiel ko pol skich.

50 Jan Ma cia szek (1876–1932), ad wo kat, or ga ni za tor służ by po rząd ko wej po wsta nia; 11 li sto -
pa da 1918 r. po wo ła ny na prze wod ni czą ce go Wy dzia łu Woj sko we go NRL; od 27 grud nia 1918 r.
ko men dant Po zna nia, od wo ła ny 11 stycz nia 1919 r.

51 Za pew ne Ka zi mierz Kraj na, dzia łacz związ ko wy. NPR – Na ro do wa Par tia Ro bot ni cza
po wsta ła do pie ro w 1920 r. z po łą cze nia Na ro do we go Związ ku Ro bot ni cze go (z za bo ru ro syj -
skie go) z Na ro do wym Stron nic twem Ro bot ni ków (z za bo ru pru skie go).

52 Sta ni sław Chła pow ski (1888–1930), czło nek POW za bo ru pru skie go, brał udział w zdo -
by wa niu gma chu Ko mi sji Ko lo ni za cyj nej w Po zna niu w pierw szych dniach po wsta nia.

53 Ma ciej Ko czo row ski, wła ści ciel ma jąt ku Pa miąt ko wo pod Sza mo tu ła mi.
54 Ce le styn Ry dlew ski (1875–1940), le karz, dzia łacz po li tycz ny; ja ko de le gat NRL uczest -

ni czył w kon fe ren cji po ko jo wej w Pa ry żu w 1919 r.
55 Woj ciech Trąmpczyń ski (1860–1953), praw nik, ad wo kat, par la men ta rzy sta; w la -

tach 1919–20 mar sza łek Sej mu Usta wo daw cze go, 1922–28 mar sza łek Se na tu, 1928–35 po seł
na Sejm z list ZLN (po tem SN).

56 Ernst Wilms (ur. 1866), praw nik, or ga ni za tor i dy rek tor Wy sta wy Prze my słu i Sztu ki
w Düssel dor fie w 1902 r., w la tach 1903–18 nad bur mistrz Po zna nia.

57 Jan Wa cław Chła pow ski (1863–1919), dzia łacz go spo dar czy, pu bli cy sta. Z po le ce nia
NRL dzia łał w Głów nym Urzę dzie Żyw no ścio wym. Od 1 ma ja 1919 r. szef Urzę du Woj sko we -
go z no mi na cji Ko mi sa ria tu NRL.

58 Jó zef Do wbór -Mu śnic ki (1867–1937), od 16 stycz nia 1919 r. z ra mie nia NRL głów no -
do wodzący wojsk po wsta nia wiel ko pol skie go. Wy dał Mo�je�wspo�mnie�nia, War sza wa 1935.
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59 Sta ni sław Ta czak (1874–1960), od 27 grud nia 1918 r. głów no do wo dzą cy po wsta nia wiel -
ko pol skie go w stop niu ma jo ra; 16 stycz nia prze ka zał sta no wi sko Do wbór -Mu śnic kie mu, zo stał
za stęp cą sze fa szta bu. Od lip ca 1919 r. do wód ca 11. Puł ku Strzel ców Wiel ko pol skich. W 1920 r.
w MSW. W 1923 r. awan so wa ny na ge ne ra ła bry ga dy.

60 Ka zi mierz Gru dziel ski (1856–1921), w 1917 r. ja ko puł kow nik nie miec ki prze szedł
w stan spo czyn ku; pod czas po wsta nia wiel ko pol skie go pol ski de le gat przy lan dra cie we Wrze -
śni, na stęp nie ko men dant Stra ży Lu do wej na pow. wrze siń ski. Od stycz nia 1919 r. do wód ca
fron tu płn. (je śli cho dzi o pół noc ny) po wsta nia. W kwiet niu 1919 r. awan so wa ny na ge ne ra ła
bry ga dy.

61 Wła dy sław Scza niec ki (1869–1924), dzia łacz spo łecz ny i go spo dar czy, pu bli cy sta, puł kow -
nik WP. W cza sie po wsta nia ko mi sarz Stra ży Lu do wej w pow. ra wic kim, po tem de cer nent woj sko -
wy przy NRL; od mar ca 1919 r. do wód ca 15. Puł ku Ar ty le rii Po lo wej Wiel ko pol skiej; od paź dzier -
ni ka t. r. do wo dził 3. Bry ga dą Ar ty le rii. Brał udział w ro ko wa niach de li mi ta cyj nych Ko mi sa ria tu
NRL z de le ga ta mi nie miec ki mi. Ostat ni wła ści ciel ma jąt ku Łasz czyn w pow. ra wic kim.

62 Ste fan Po ni kiew ski (1881–1941), zie mia nin, dzia łacz spo łecz ny; wła ści ciel ma jąt ku
Drob nin w pow. lesz czyń skim; w la tach 1920–21 dy rek tor de par ta men tu w Mi ni ster stwie
b. Dziel ni cy Pru skiej; w la tach 1920–22 po seł na Sejm.

63 Za pew ne Sta ni sław Bre za (1874–1949), syn Kon stan te go i Zo fii z Czap skich, ma jor sa -
ski, puł kow nik WP.

64 Ko mi sja Ko lo ni za cyj na (Köni�gli�che�An�sie�dlung�sko�mis�sion) zo sta ła utwo rzo na 26 kwiet -
nia 1886 r. dla wy ku pu pol skich dóbr ziem skich i osie dla nia w nich nie miec kich chło pów. Gmach
Ko mi sji, ba ro ko wo -kla sy cy zu ją cy, wy bu do wa no ok. 1910 r. wg pro jek tu Bau ra ta De liu sa (obec -
nie Col le gium Ma ius UAM).

65 Ot to von Bi smarck (1815–1898), pru ski i nie miec ki mąż sta nu, kanc lerz Rze szy
(1871–90), pro wa dził bez względ ną po li ty kę an ty pol ską.

66 Fer di nand Foch (1851–1929), mar sza łek Fran cji, An glii i Pol ski; 8 ma ja 1923 r. otrzy -
mał dok to rat ho�no�ris cau�sa�na UP, otrzy mał też oby wa tel stwo ho no ro we mia sta Po zna nia.

67 Mo wa tu o ukła dzie w Tre wi rze z 16 lu te go 1919 r. En ten ta wy mu si ła na Niem cach roz -
sze rze nie ukła du o za wie sze niu bro ni (z 11 li sto pa da 1918 r.) na front wiel ko pol ski.

68 Char les Jo seph Du pont (1863–1935), ge ne rał fran cu ski; w la tach 1908–14 szef służ by
wy wia dow czej II od dzia łu Szta bu Ge ne ral ne go, 1918–19 szef Fran cu skiej Mi sji Woj sko wej
w Ber li nie i czło nek Ko mi sji ds. Gra ni cy Wschod niej Nie miec, 1921–26 szef Fran cu skiej Mi sji
Woj sko wej w Pol sce. Od 1926 r. w sta nie spo czyn ku.

69 Jó zef Cio rom ski, wła ści ciel ma jąt ku Klo nó wiec (w gmi nie Lip no, pow. lesz czyń ski).
70 Wil helm Pie per, wła ści ciel ma jąt ku Przy lep ki (w gmi nie Brod ni ca, pow. śrem ski).
71 Za pew ne Gu staw If fland, wła ści ciel ma jąt ku Pio tro wo w pow. śrem skim, lub Al fons

If fland, wła ści ciel ma jąt ku Ra ków ka w pow. ko ściań skim.
72 Za pew ne Bo le sław Ja giel ski (1887–1946), ad wo kat.
73 Zo fia Żół tow ska (1887–1975), cór ka Sta ni sła wa (1849–1908), wła ści cie la Nie cha no wa,

i Ma rii z Sa pie hów (1855–1929).
74 Adam Żół tow ski (1881–1959), brat Zo fii, fi lo zof, dzia łacz po li tycz ny. Od po wsta nia

pol skie go Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych do 1920 r. je go pra cow nik. Od 1920 r. pro fe sor ka -
te dry Hi sto rii Fi lo zo fii No wo żyt nej na Uni wer sy te cie Po znań skim; w ro ku aka de mic -
kim 1931/32 dzie kan Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go. W la tach 1928–30 po seł na sejm z li sty
Związ ku Lu do wo -Na ro do we go. Czło nek PTPN i Ku ra to rium Fun da cji „Za kła dy Kór nic kie”.
W 1933 r., ja ko prze ciw nik sa na cji, utra cił ka te drę i osiadł w ma jąt ku żo ny Bol cien ni ki. Od 1939 r.
na emi gra cji w Lon dy nie.

75 Za pew ne Ka rol Scza niec ki (1850–1921), wła ści ciel Po da rze wa w pow. śrem skim, po seł
do Sej mu Pru skie go.

76 Alek san der Szem bek (1886–1928), syn Pio tra Szem be ka i Ma rii z Fre drów, wła ści ciel
Sie mia nic k. Kęp na, dy plo ma ta (w am ba sa dzie pol skiej w Pa ry żu); lub Bog dan Szem bek
(ur. 1880), z Wy soc ka w pow. ostrow skim.

77 Jan Sław ski (1884–1968), praw nik; od 1925 r. pro wa dził w Po zna niu kan ce la rię ad wo -
kac ką wspól nie z bra tem Sta ni sła wem (1881–1943).
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78 Mi sja No ulen sa – Ko mi sja Mię dzy so jusz ni cza wy sła na do Pol ski w lu tym 1919 r. przez
ob ra dującą w Pa ry żu kon fe ren cję po ko jową w ce lu zba da nia wa run ków po li tycz nych i spo łecz -
nych, a zwłasz cza sy tu acji na fron cie po wsta nia wiel ko pol skie go. W skład kil ku dzie się cio oso bo -
wej Ko mi sji, na cze le któ rej stał Jo seph No ulens, we szli de le ga ci An glii, Fran cji, Włoch i USA.
Pol skie MSZ przy dzie li ło do to wa rzy sze nia Ko mi sji kil ku na stu woj sko wych i dy plo ma tów.

79 Ko mi sja Mię dzy so jusz ni cza przy by ła do War sza wy 12 lu te go 1919 r., 13 lu te go roz po -
czę ła prze słu cha nia (m.in. W. Kor fan te go), w spra wie sy tu acji w Po znań skiem.

80 Puł kow nik Gro ve kie ro wał mi sją po mo cy żyw no ścio wej USA dla Pol ski w 1919 r.
81 Her bert Clark Ho over (1874–1964), po li tyk, pre zy dent USA; w la tach 1919–23 or ga ni -

zo wał po moc żyw no ścio wą dla Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej (m. in. dla Pol ski).
82 Fran ci szek Sa le zy Kry siak (1865–1924), pu bli cy sta, dzia łacz po li tycz ny i na ro do wy

w Po znań skiem i w Ber li nie; w paź dzier ni ku 1918 r. był we Lwo wie, na pi sał Z dni�gro�zy�we�Lwo�-
wie, wyd. Kra ków 1919.

83 Po mnik Ot to na von Bi smarc ka od sło nię ty w 1903 r. (dzie ło Gu sta va Eber le ina),
na obec nym pla cu A. Mic kie wi cza. Po mni ki ce sa rzy – Fry de ry ka III (dzie ło Jo han ne sa Bo ese),
od sło nię ty w 1902 r. na pl. Wil hel mow skim, oraz Wil hel ma I (dzie ło Ro ber ta Ba er weld ta), od -
sło nię ty w 1888 r., pier wot nie stał u zbie gu dzi siej szych ulic Sol nej i Mar cin kow skie go, prze su -
nię ty przed gmach Ko mi sji Ko lo ni za cyj nej (obec nie Col le gium Ma ius przy ul. Fre dry).

84 Ol gierd Czar to ry ski (1888–1977), syn Zdzi sła wa i Ma rii z Za le skich; wła ści ciel dóbr
Basz ków w pow. kro to szyń skim i Sta ry Sie lec w pow. ra wic kim. W 1913 r. oże nił się z Mech -
tyldą von Habs burg (1891–1966) z au striac kich ar cy książąt, cór ką Ka ro la Ste fa na z Żyw ca.

85 Jo seph No ulens (1864–1939), dy plo ma ta fran cu ski, w la tach 1902–19 de pu to wa -
ny, 1913–14 mi ni ster woj ny, 1914–15 mi ni ster skar bu, 1917–18 am ba sa dor Fran cji w Pio tro gro -
dzie; 1919–20 mi ni ster rol nic twa, w 1921 r. w Ko mi sji Czer wo ne go Krzy ża do po mo cy Ro -
sji, 1920–24 se na tor.

86 Ję drzej Mo ra czew ski (1870–1944), dzia łacz so cja li stycz ny, po li tyk, in ży nier; od li sto pa -
da 1918 r. do stycz nia 1919 r. pre mier i mi ni ster ko lei.

87 Igna cy Da szyń ski (1866–1936), dzia łacz so cja li stycz ny, pu bli cy sta; w 1918 r. pre mier
tzw. rzą du lu bel skie go.

88 Jan Ma ria Cie cha now ski (1887–1973), od li sto pa da 1918 r. w pol skiej służ bie dy plo ma tycz -
nej, w 1919 r. se kre tarz I. Pa de rew skie go, 1920–29 na pla ców kach w Lon dy nie i Wa szyng to nie.

89 Edward Ber nard Ra czyń ski (1891–1993), po li tyk, dy plo ma ta; w la tach 1919–26 se kre tarz
pol skie go po sel stwa w Ko pen ha dze, 1932–34 de le gat Pol ski przy Li dze Na ro dów, na stęp nie am -
ba sa dor w Wiel kiej Bry ta nii, od 1941 r. w rządzie RP na uchodź stwie, 1979–86 je go pre zy dent.

90 Ste fan Prze ździec ki (1879–1932), od lu te go 1919 r. w MSZ, od paź dzier ni ka t. r. dy rek -
tor Pro to ko łu Dy plo ma tycz ne go.

91 Za mek ce sar ski – neo ro mań ski za mek, wy bu do wa ny w la tach 1905–10 wg pro jek tu
Fran za Schwech te na na re zy den cję ce sa rza nie miec kie go Wil hel ma II.

92 Hun ga ria – re stau ra cja i wi niar nia przy pl. Wil hel mow skim 14, otwar ta 3 wrze śnia 1910 r.
przez Fe lik sa Hir sch ber ga; zna na z do sko na łej kuch ni fran cu skiej, ostryg, ho ma rów, ra ków
i ka wio ru astra chań skie go.

93 Le on Plu ciń ski (1875–1935), zie mia nin; wi ce mi ni ster w Mi ni ster stwie b. Dziel ni cy Pru -
skiej, w la tach 1922–30 po seł na Sejm, w 1925 r. wi ce mar sza łek Sej mu; pa tron Wiel ko pol skie go
To wa rzy stwa Kó łek Rol ni czych.

94 Ta de usz Mosz czeń ski (1882–1932), od 1911 r. wła ści ciel ma jąt ku Stę pu cho wo w pow.
wą gro wiec kim.

95 Ro man Mie czy sław Jan ta -Po łczyń ski (ur. 1891), syn Ro ma na Jan ty -Po łczyń skie go
(1849–1916), stu dio wał rol nic two, eko no mię i na uki spo łecz ne; był wła ści cie lem ma jąt ków Mi -
cho ro wo w pow. sztum skim i Ża bi czyn w pow. wą gro wiec kim; w la tach 1920–21 w po sel stwie
pol skim w Ber li nie; w 1922 r. w Ge ne ral nym Ko mi sa ria cie Pol skim w Gdań sku, na stęp nie se kre -
tarz de le ga cji do ro ko wań pol sko -nie miec kich w Dreź nie.

96 Ko mi sja Mię dzy so jusz ni cza przy by ła do Po zna nia 1 mar ca 1919 r.
97 Hen ri Al bert Nie ssel (1866–1955), ka rie rę woj sko wą za czy nał w Al gie rii i Ma ro ku

(1902–14). W cza sie pierw szej woj ny świa to wej ge ne rał ar mii fran cu skiej. W 1917 r. stał na cze -
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le fran cu skiej mi sji woj sko wej w Ro sji. Czło nek Naj wyż szej Ra dy Wo jen nej sprzy mie rzo nych
mo carstw. W la tach 1920–21 szef fran cu skiej mi sji woj sko wej w Pol sce. Od 1924 r. ge ne ral ny in -
spek tor lot nic twa we Fran cji, czło nek Ra dy Woj sko wej i in.

98 Ge ne rał Ro mei -Lon ghe na, de le gat Włoch w Ko mi sji Mię dzy so jusz ni czej.
99 Esme Wil liam Ho ward of Pen tri te (1863–1939), dy plo ma ta bry tyj ski; w la tach 1903–06

kon sul ge ne ral ny na Kre cie, na stęp nie na pla ców kach w Wa szyng to nie, na Wę grzech, w Szwaj -
ca rii i Szwe cji; de le gat bry tyj ski na kon fe ren cję po ko jową w Pa ry żu; od 1924 r. am ba sa dor
w Hisz pa nii.

100 Fran cis J. Ker nan (1859–1945), ge ne rał, ka rie rę woj sko wą za czy nał na Fi li pi nach
i na Ku bie; w la tach 1905–09 w szta bie ge ne ral nym w Wa szyng to nie; 1917–18 zor ga ni zo wał
Cen trum Za opa trze nia we Fran cji; do rad ca woj sko wy ame ry kań skiej de le ga cji na kon fe ren cji
po ko jo wej w Pa ry żu w 1919 r.

101 Ro bert Ho ward Lord (1885–1954), ame ry kań ski hi sto ryk, pro fe sor Ha rvard Uni ver si -
ty. W la tach 1908–10 prze by wał w Ber li nie, Wied niu, Pe ters bur gu i Mo skwie oraz we Lwo wie
i War sza wie. W la tach 1918–19 do rad ca de le ga cji ame ry kań skiej na kon fe ren cji po ko jo wej w Pa -
ry żu, czło nek kil ku ko mi sji i pod ko mi sji zwią za nych ze spra wa mi pol ski mi (prze ciw dzia łał ten -
den cjom nie przy chyl nym Pol sce). W 1921 r. zo stał człon kiem -ko re spon den tem AU w Kra ko -
wie i otrzy mał dok to rat ho�no�ris� cau�sa� Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie. W 1929 r.
przy jął ka to lic kie świę ce nia ka płań skie. Ogło sił mo no gra fię The� Se�cond� Par�ti�tion� of� Po�land.
A Stu�dy�in�Di�plo�ma�tic�Hi�sto�ry�(1915) oraz stu dium The�Third�Par�ti�tion�of�Po�land�(1925) wy da -
ne w jęz. pol skim w 1973 r.

102 Bog dan Hut ten -Czap ski (1851–1937), praw nik, po li tyk, wła ści ciel or dy na cji smo gu lec -
kiej w pow. wą gro wiec kim, czło nek pru skiej Izby Pa nów. Za cza sów pru skich bur gra bia zam ku
ce sar skie go w Po zna niu. Z dóbr smo gu lec kich utwo rzył fun da cję dla po pie ra nia na uki pol skiej.
Po sia dał ty tu ły hra bie go i szam be la na pa pie skie go. Wy dał wspo mnie nia: Sześć�dzie�siąt� lat� ży�cia
po�li�tycz�ne�go�i to�wa�rzy�skie�go, War sza wa 1936.

103 De le ga tem Włoch ja ko mi ni ster peł no moc ny był ge ne rał Gu lio Ca esa re Mon ta gna.
104 Ad rian Car ton de Wiart, ge ne rał bry tyj ski, do rad ca de le ga cji bry tyj skiej na kon fe ren cji po -

ko jo wej w Pa ry żu, czło nek pod ko mi sji do spraw za wie sze nia bro ni na fron cie pol sko -ukra iń skim.
105 Lo uis Lépi ne (1846–1933), fran cu ski pre fekt po li cji, or ga ni za tor ru chu dro go we go, de -

pu to wa ny do par la men tu.
106 So ko li (człon ko wie Pol skie go To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół” (gim na stycz ne -

go i spo łecz no -wy cho waw cze go), za ło żo ne go w 1867 r. we Lwo wie, od 1885 r. dzia łające go też
w za bo rze pru skim.

107 Ks. Ta de usz Dy kier (1877–1927), do czerw ca 1919 r. dzie kan ge ne ral ny wojsk wiel ko -
pol skich w ran dze puł kow ni ka.

108 Ju lian Lan ge (1873–1954), dzia łacz nie pod le gło ścio wy, puł kow nik, in ży nier;
od 9 stycz nia 1919 r. na czel ny ko men dant Stra ży Lu do wej w Po znań skiem i na Po mo rzu
Gdań skim.

109 He lio dor Świę cic ki (1854–1923), le karz, or ga ni za tor i pro fe sor Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, w la tach 1919–23 je go rek tor.

110 Zyg munt Gło wac ki (1877–1939), ad wo kat, od 14 li sto pa da 1918 r. czło nek pol skiej Ko -
men dy Stra ży Oby wa tel skiej (po tem Stra ży Lu do wej); w la tach 1919–21 na czel nik wię zien nic twa
w Mi ni ster stwie b. Dziel ni cy Pru skiej; pre zes Zjed no cze nia Kur ko wych Bractw Strze lec kich.

111 Wi told He din ger (1876–1923), in ży nier, dzia łacz go spo dar czy i spo łecz ny; kie ro wał
spra wa mi fi nan so wy mi NRL.

112 Ja dwi ga z Plu ciń skich, żo na Wła dy sła wa Scza niec kie go.
113 Ko mi sa rze (człon ko wie Ko mi sa ria tu NRL – cia ła wy ko naw cze go Ra dy): ks. Sta ni sław

Adam ski, Adam Po szwiń ski, Wła dy sław Sey da ja ko przed sta wi cie le Wiel ko pol ski oraz Ste fan
Ła szew ski z Po mo rza, Woj ciech Kor fan ty i Jó zef Ry mer z Gór ne go Ślą ska.

114 Ed mund Dal bor (1869–1926), od 1915 r. ar cy bi skup gnieź nień ski i po znań ski.
115 Lu dwik Żół tow ski (1894–1952), syn Mar ce le go i Lu dwi ki z Czar nec kich, wła ści ciel

dóbr Li pów ka w pow. śrem skim; lub To masz Żół tow ski (1897–1935), brat Ada ma, ofi cer wojsk
pol skich, ka wa ler Krzy ża Wa lecz nych.
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116 Pra sa po znań ska po da wa ła, iż w rau cie wzię ło udział po nad ty siąc osób.
117 Sta ni sław Miecz kow ski (1875–1940), ar chi tekt.
118 Da vid Lloyd Geo r ge (1863–1945), bry tyj ski mąż sta nu; w la tach 1915–16 mi ni ster za opa -

trze nia, w 1916 r. mi ni ster woj ny, 1916–22 pre mier. Był jed nym z twór ców trak ta tu wer sal skie go.
119 Alek san der Koł czak (1873–1920), ad mi rał ro syj ski; je den z or ga ni za to rów i przy wód -

ców woj ny z bol sze wi ka mi po re wo lu cji 1917 r.
120 Sta ni sław Gra bia now ski (1889–1957), in ży nier gór ni czy; w 1919 r. de le gat Gór ne go

Ślą ska w NRL oraz rze czo znaw ca pol ski na kon fe ren cji pa ry skiej; współ dzia łał z Pol skim Ko mi -
te tem Ple bi scy to wym.

121 Kon stan ty Wol ny (1877–1940), od 1907 r. ad wo kat w Gli wi cach, bro nił Po la ków
w pro ce sach po li tycz nych; od 1918 r. de le gat NRL dla przy go to wa nia ple bi scy tu w By to miu
(czło nek Pod ko mi sa ria tu NRL w By to miu).

122 Sta ni sław Ko by liń ski (1872–1937), ad wo kat osia dły na Ślą sku, dzia łacz „So ko ła”, rad ny
Za brza; w cza sie ple bi scy tu pre zes Ra dy Lu do wej na po wiat i mia sto Za brze.

123 Geo r ges Cle men ce au (1841–1929), fran cu ski mąż sta nu i pi sarz; w la tach 1906–09
i 1917–20 pre mier, je den z twór ców trak ta tu wer sal skie go. Au tor książki Bla�ski�i nę�dze�zwy�cię�-
stwa (1930, wyd. pol skie tak że 1930).

124 Igna cy Jan Pa de rew ski (1860–1941), pia ni sta, kom po zy tor, po li tyk; w 1919 r. pre mier
i mi ni ster spraw za gra nicz nych.

125 Ta de usz Szuł drzyń ski (1864–1943), wła ści ciel dóbr Bo le cho wo pod Po zna niem, dzia -
łacz wie lu or ga ni za cji spo łecz nych i in sty tu cji go spo dar czych. Czło nek NRL; brał udział w or -
ga ni zo wa niu przy jaz du I. Pa de rew skie go do Po zna nia. W 1919 r. utwo rzył Chrze ści jań sko -
-Na ro do we Stron nic two Rol ni cze z sie dzibą w Po zna niu. W la tach 1922–27 czło nek Se na tu. 
Zob. T. Szuł drzyń ski: Wspo�mnie�nia�wiel�ko�pol�skie, Lon dyn 1977; lub Mie czy sław Szuł drzyń ski,
wi ce pre zy dent Ziem stwa Kre dy to we go, wła ści ciel Lu ba sza.

126 Ma ria z Za le skich Czar to ry ska (1862–1942), żo na Zdzi sła wa Czar to ry skie go
(1859–1909), sy na Ada ma Kon stan te go i Elż bie ty z Dzia łyń skich.

127 Za pew ne Igna cy Miel żyń ski (1871–1938), wła ści ciel majątków Gró jec i Cho bie ni ce
w pow. wolsz tyń skim, Cza chór ki w pow. po znań skim i Iw no w pow. średz kim; lub Krzysz tof
Miel żyń ski (1888–1927) z Paw ło wic pod Lesz nem.

128 Za pew ne Mi chał My ciel ski (1894–1973) z Ga ło wa pod Szmo tu ła mi lub Sta ni sław
My ciel ski (1891–1965) z Ko by le po la pod Po zna niem.

129 Człon ko wie Ko mi sji Mię dzy so jusz ni czej po je cha li do Krzy ża na roz mo wy z de le ga cją
Nie miec kiej Ko mi sji Ro zej mo wej 5 mar ca 1919 r.

130 Mie czy sław Krzy żan kie wicz (1882–1952), far ma ceu ta, han dlo wiec, ko mi sa rycz ny opie -
kun PCK na Rze szę Nie miec ką; w dwu dzie sto le ciu dy rek tor MTP w Po zna niu.

131 Al brecht Fre iherr von Re chen berg (ur. 1861), ba ron nie miec ki, prze wod ni czą cy de le -
ga cji nie miec kiej do ro ko wań z Ko mi sją Mię dzy so jusz ni czą w Po zna niu w 1919 r.

132 Wil helm Drews (1870–1938), praw nik, w 1914 r. pod se kre tarz sta nu w pru skim Mi ni -
ster stwie Spraw We wnętrz nych, w la tach 1917–18 mi ni ster spraw we wnętrz nych, 1919–23 ko mi -
sarz pań stwo wy dla re for my ad mi ni stra cyj nej, 1921–37 pre zes pru skie go Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go.

133 Al lan Pin ker ton (1815–1884), Szkot osia dły od 1842 r. w Chi ca go; w 1852 r. za ło żył
słyn ną agen cję de tek ty wi stycz ną, któ ra zor ga ni zo wa ła z cza sem Fe de ral ną Służ bę Wy wia dow -
czą. Stał się bo ha te rem wie lu po wie ści sen sa cyj nych. Nick Car ter – bo ha ter ame ry kań skich po -
wie ści de tek ty wi stycz nych (ok. 1000) róż nych au to rów, ja kie po wsta wa ły w okre sie
ok. 1890–1920. Pol skie tłu ma cze nia tych po wie ści uka zy wa ły się w for mie se rii ze szy to wej.

134 In wen ta ry za cję wy po sa że nia zam ku prze pro wa dzo no do pie ro w dniach 1–8 kwiet -
nia 1920 r. na po le ce nie Le ona Jan ty -Po łczyń skie go. Spra wa kra dzie ży i znisz czeń w zam ku sta -
ła się tak gło śna, że 15 mar ca 1921 r. gru pa po słów z Po znań skie go zło ży ła in ter pe la cję do pre -
mie ra rzą du RP Win cen te go Wi to sa.

135 Adam Chła pow ski (1881–1937), ad wo kat w Po zna niu; 27 grud nia 1918 r. w mo men cie
wy bu chu po wsta nia, był jed nym z czte rech Chła pow skich obec nych wów czas w Ba za rze; zaj mo -
wał się jeń ca mi nie miec ki mi.
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136 Dla roz strzy ga nia spor nych spraw pol sko -nie miec kich po wstać mia ła Głów na Mie sza -
na Ko mi sja Od wo ław cza. Ko mi sja Mię dzy so jusz ni cza pro po no wa ła do niej jed ne go de le ga ta rzą -
du pol skie go, jed ne go rzą du nie miec kie go i jed ne go ze sta łej Mię dzy so jusz ni czej Ko mi sji Ro zej -
mo wej w Spa. A. Re chen berg, wy ko nu jąc in struk cje mi ni stra Rze szy M. Erz ber ge ra, żą dał
wpro wa dze nia do Ko mi sji Od wo ław czej przed sta wi cie la pa pie ża lub Szwaj ca rii.

137 W dniu 7 stycz nia 1919 r. NRL po wo ła ła Głów ny Urząd Żyw no ścio wy z sie dzi bą w Po -
zna niu, z upraw nie nia mi pra wo daw czy mi i ad mi ni stra cyj ny mi w spra wach opa łu i żyw no ści,
a tak że wszel kich trans ak cji eks por to wych. GUŻ utrzy mał se kwestr na wszyst kie ar ty ku ły (re gla -
men ta cję znie sio no osta tecz nie w po ło wie 1921 r.).

138 Bo gu mił Kra jew ski (ur. 1884), wła ści ciel ma jąt ku Sko ra cze wo.
139 Hen ri Lo uis Le Rond (ur. 1864), ge ne rał fran cu ski, prze wod ni czą cy Mię dzy so jusz ni -

czej Ko mi sji Ple bi scy to wej na Gór nym Ślą sku.
140 Za pew ne Le on Żół tow ski lub je go kuzyn Adam (1866–1934), dr fi lo zo fii, czło nek pru -

skiej Izby Pa nów; dzia łacz to wa rzystw spo łecz nych, od 1892 r. se kre tarz Cen tral ne go To wa rzy -
stwa Go spo dar cze go, pre zes po wsta łe go w 1901 r. Związku Zie mian (w na stęp nym ro ku prze -
kształ co ne go w spół kę), pre zes ra dy nad zor czej Ban ku Kwi lec ki–Po toc ki; wła ści ciel dóbr
Ja ro gnie wi ce w pow. ko ściań skim, Jak to ro wo w pow. cho dzie skim oraz Ka dze wo i Mór ka
w pow. śrem skim. Pi sze o nim A. Kwi lec ki, Zie�miań�stwo�wiel�ko�pol�skie, War sza wa 1998.

141 Ka zi mierz Browns ford (1856–1925), zie mia nin, dzia łacz spo łecz ny i po li tycz ny.
142 Zyg munt Kur na tow ski (1858–1936), wła ści ciel dóbr Ko to wo w pow. no wo to my skim,

Po rza ro wo w pow. sza mo tul skim, Sta ra Przy sie ka w pow. ko ściań skim. Sy no wie to: An drzej
(1895–1983), Adam (1901–1951) i Jó zef (1905–1927).

143 Jó zef Teo do ro wicz (1864–1938), od 1902 r. bi skup lwow ski ob rząd ku or miań skie go.
144 Da niel Ko na rzew ski (1871–1935), w 1919 r. do wód ca 1. Puł ku Strzel ców Wiel ko pol -

skich (póź niej sze go 55. Puł ku Pie cho ty); od 14 grud nia 1925 r. szef ad mi ni stra cji ar mii i pierw -
szy wi ce mi ni ster spraw woj sko wych, od 1931 r. in spek tor ar mii.

145 Wła dy sław Si kor ski (1881–1943), ge ne rał; od sierp nia 1914 r. szef De par ta men tu Woj -
sko we go Na czel ne go Ko mi te tu Na ro do we go, od sierp nia 1916 r. do wód ca 3. Puł ku Pie cho ty Le -
gio nów; od li sto pa da 1918 r. do sierp nia 1919 r. do wód ca grup ope ra cyj nych „Bar ta tów” i wła -
sne go imie nia wal czą cych z Ukra iń ca mi w Ma ło pol sce Wschod niej.

146 Czte rech de le ga tów ze Spi szu i Ora wy (wśród nich był ks. No chay z Ja błon ki) przy -
by ło 15 mar ca 1919 r. do Po zna nia, do Ko mi sji Mię dzy so jusz ni czej. Stąd po je cha li do Pa ry ża.
Re la cja w „Ku rie rze Po znań skim” nr 64 z 18 mar ca 1919 r.

147 Ar thur Ja mes Bal fo ur (1848–1930), po li tyk bry tyj ski, w la tach 1916–19 mi ni ster spraw
za gra nicz nych.

148 Do wbór -Mu śnic ki ob jął ofi cjal nie sta no wi sko głów no do wo dzą ce go wojsk wiel ko pol -
skich z no mi na cji NRL 16 stycz nia 1919 r. De kre tem wo dza na czel ne go J. Pił sud skie go z lu te -
go 1919 r. mia no wa ny zo stał do wód cą fron tu wlkp.; 19 mar ca 1919 r. awan so wał do stop nia ge -
ne ra ła pie cho ty.

149 Vin cen zo Cit ta gi ni z Ca stel la na re, pod ofi cer wło ski, po cho wa ny 18 mar ca 1919 r.
na cmen ta rzu gar ni zo no wym (na Cy ta de li) w Po zna niu. Re la cja z po grze bu w „Ku rie rze Po -
znań skim” nr 85 z 19 mar ca 1919 r.

150 Fran ci szek Paw lic ki (1878–1920), przed pierw szą woj ną świa to wą le karz w Zu ry -
chu i Wro cła wiu; w Po zna niu od 1912 r.; pod czas woj ny chi rurg w 5. ar mii nie miec kiej; od ma -
ja 1917 r. chi rurg w szpi ta lu Prze mie nie nia Pań skie go, na stęp nie w szpi ta lu miej skim; od li -
sto pa da 1919 r. kie row nik szpi ta la woj sko we go w Łuc ku. Zm. w stycz niu 1920 r.

151 Ks. Ka zi mierz Ba je ro wicz (1877–1943), pra łat pa pie ski, pre ben darz pniew ski; w la -
tach 1904–20 ka pe lan do mu za kon ne go sióstr sza ry tek w Po zna niu.

152 Paul Pro sper Hen rys (1862–1943), ge ne rał fran cu ski, w la tach 1917–18 do wód ca fran -
cu skiej ar mii Wschód (d’Orient).

153 Za pew ne Le on Jan ta -Po łczyń ski (1867–1961), wła ści ciel Wy so kiej k. Tu cho li, w la -
tach 1919–21 pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie b. Dziel ni cy Pru skiej, po tem mi ni ster rol nic -
twa oraz se na tor RP.
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154 Ber sa lie rzy – lek ka pie cho ta (strzel cy) wło ska, utwo rzo na w po ło wie XIX w.; no si li
cha rak te ry stycz ne du że ka pe lu sze z pió ra mi.

155 Za pew ne mo wa tu o Ko mi sji Wschod nich Gra nic Nie miec, po wo ła nej 4 czerw ca 1919 r.
przez Ra dę Naj wyż szą mo carstw sprzy mie rzo nych.

156 W lu tym 1919 r. NRL po wo ła ła „Ko mi sję dla przy wró ce nia Po zna nio wi wy glą du pol -
skie go”, prze wod ni czył jej Pa weł Gant kow ski.

157 Prze kaz o wąt pli wej wia ry god no ści. Fi gu ry z brą zu prze wie zio no do skład ni cy
przy ul. Masz ta lar skiej, zwa żo no, a na stęp nie prze to pio no na pol skie po mni ki. Np. Wła dy sław
Mar cin kow ski (zna ny rzeź biarz po znań ski) otrzy mał od władz miej skich frag men ty po mni ka
Bi smarc ka dla prze to pie nia do swo ich od le wów.

158 Mar mu ro we po pier sie F. Schil le ra sta ło na co ko le w dzi siej szym par ku im. K. Mar cin -
kow skie go. Po mnik J. W. Go ethe go stał w dzi siej szym par ku S. Mo niusz ki.

159 Ju lies Cam bon (1845–1935), dy plo ma ta fran cu ski, czło nek Aka de mii Fran cu skiej,
prze wod ni czą cy Ko mi sji do Spraw Pol skich pod czas kon fe ren cji po ko jo wej w Pa ry żu (po wo ła -
nej 12 lu te go 1919 r.); w la tach 1920–22 prze wod ni czą cy Ra dy Am ba sa do rów czu wa ją cej
nad wy ko na niem de cy zji trak ta tu wer sal skie go.

160 Fran ci szek Ksa we ry La ti nik (1864–1949), w WP od li sto pa da 1918 r., od 13 li sto pa da t. r.
do wód ca Okrę gu Woj sko we go Cie szyn.

161 Ot to Hörsing (1874–1937), po li tyk pru ski, w 1919 r. prze wod ni czą cy Rad Ro bot ni czo -
-Żoł nier skich na Gór nym Ślą sku; w tym sa mym ro ku pań stwo wy ko mi sarz Rze szy i pru ski dla
Ślą ska i Po znań skie go; w la tach 1919–20 głów ny pro pa gan dzi sta nie miec ki na Gór nym Ślą sku.

162 Max Hof f mann (1869–1927), ge ne rał pru ski, od sierp nia 1916 r. szef szta bu Na czel ne -
go Do wódz twa Wojsk na Wscho dzie (Ober -Ost).

163 Franųois Ra be la is (1494?–1553), fran cu ski pi sarz re ne san so wy. W 1546 r., po opu bli -
ko wa niu Księ�gi�trze�ciej�czy�nów�[…]�Pan�ta�gru�ela, ata ku ją cej Sor bo nę i Try bu nał pa ry ski, mu siał
na tych miast ucie kać. Kwa drans Ra be la is’go – krót ki czas na pod ję cie de cy zji dla unik nię cia nie -
bez pie czeń stwa.

164 W maju 1919 r., zda niem au to ra wspo mnień, po waż ne za gro że nie Wiel ko pol ski ze stro -
ny Niem ców rze czy wi ście ist nia ło, na to miast w mie sią cach póź niej szych nie by ło już o nim mo -
wy (przyp. tłum.).

165 Re stau ra cja Bel le vue mie ści ła się przy Sta rym Ryn ku 44.
166 NRL wy da ła de kret o wpro wa dze niu sta nu wy jąt ko we go na ca łym te ry to rium pod le -

głym jej wła dzy 5 czerw ca 1919 r. (obo wią zy wał do cza su pod pi sa nia trak ta tu wer sal skie go).
Tekst de kre tu w „Ku rie rze Po znań skim” nr 130 z 7 czerw ca 1919 r.

167 Spra wa Ha zy -Ra dlica (Radlitza) – w dniu 7 stycz nia 1919 r. sa mo lo ty nie miec kie bom bar -
do wa ły lot ni sko na Ła wi cy. Je den z sa mo lo tów przy mu so wo wy lą do wał k. No we go To my śla. Ba -
ron Ha za -Ra dlic usi ło wał po móc za ło dze w uciecz ce. Jednakże 6 człon ków za ło gi uję to i osa dzo no
w Cy ta de li w Po zna niu. W dniu 12 stycz nia 1919 r. zo sta li za strze le ni pod czas bój ki ze straż ni ka mi. 

168 Ró ża Luk sem burg (1870–1919), dzia łacz ka pol skie go i nie miec kie go ru chu ro bot ni cze -
go, ide olog nie miec kiej so cjal de mo kra cji; za mor do wa na przez bo jów kę Fre ikorps.

169 Karl Liebk necht (1871–1919), ad wo kat, je den z przy wód ców nie miec kiej so cjal de mo -
kra cji; za mor do wa ny po dob nie jak R. Luk sem burg.

170 An drzej Mie lęc ki (1864–1920), le karz, dzia łacz na ro do wy na Gór nym Ślą sku; w 1919 r.
prze wod ni czą cy pol skie go ko ła rad nych Ra dy Miej skiej w Ka to wi cach; za mor do wa ny przez
tłum Niem ców 17 sierp nia 1920 r.

171 „Ku rier Po znań ski” nr 88 z 15 kwiet nia 1919 r. do no sił: „Z Ra wi cza do sta li śmy na stę -
pu ją cą in for ma cję: w po ło wie lu te go Niem cy prze pro wa dzi li atak na Miej ską Gór kę i za bra li
do nie wo li 9 lek ko ran nych jeń ców Po la ków. Żoł nie rze po dwóch ty go dniach po by tu w la za re -
cie wię zien nym jed ne go dnia zu peł nie na gle wszy scy umar li i zo sta li po cho wa ni na pra wo sław -
nym cmen ta rzu. Po dob no ci żoł nie rze po cho dzą z Zie lo nej Wsi. Wła dze nie miec kie na zwisk ich
po dać nie chcą”.

172 Szczy pior no k. Ka li sza (obec nie włą czo ne do mia sta), obóz in ter no wa nia Le gio nów.
W 1919 r. głów ny obóz (na ok. trzy tys. osób) dla nie miec kich jeń ców i in ter no wa nych.
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173 Mo wa tu o ży dow skim wio sen nym świę cie wy zwo le nia – Pe sah (Pas cha). Jest to sied -
mio dnio we ru cho me świę to, przy pa da ją ce oko ło chrze ści jań skiej Wiel ka no cy.

174 Ad lon – naj bar dziej re pre zen ta cyj ny i luk su so wy ho tel w Ber li nie przy Unter den Lin -
den 77, wznie sio ny w 1907 r.

175 Po mył ka au to ra. Pierw szym pol skim sta ro stą w Go sty niu był Win cen ty Da biń ski
(1863–1936), pru ski urzęd nik są do wy, na stęp nie wła ści ciel ce giel ni i bro wa ru w Go sty niu;
od 2 stycz nia 1919 r. do 1929 r. sta ro sta go styń ski.



Posłowie

Barbara Wysocka





Prze�łom�lat 1918/19�w Wiel�ko�pol�sce�– „wy�buch”�dą�żeń�nie�pod�le�gło�ścio�-
wych,�zrzu�ca�nie�ob�ce�go� jarz�ma�– zo�stał� już�opra�co�wa�ny�przez�za�stęp
hi�sto�ry�ków�ba�da�ją�cych�prze�szłość�dziel�ni�cy.�Ob�fi�ty� jest� rów�nież�plon

li�te�ra�tu�ry�pa�mięt�ni�kar�skiej,�zwłasz�cza�do�ty�czą�cej�po�wsta�nia�wiel�ko�pol�skie�go.
Jed�nak�że�każ�dy�no�wy�tekst�mo�że�stać�się�tu�cen�nym�uzu�peł�nie�niem.
Wspo�mnie�nia�Da�nie�la�Kę�szyc�kie�go�uka�zu�ją�ten�de�cy�du�ją�cy�dla�Wiel�ko�pol�-

ski�i Pol�ski�okres.�Ich�au�tor�na�le�żał�do zwo�len�ni�ków�wal�ki�zbroj�nej,�prze�ciw�-
sta�wia�ją�cych�się�tym�po�czy�na�niom�NRL,�któ�re�ha�mo�wa�ły�roz�wój�ru�chu�po�-
wstań�cze�go.�Kon�flikt�dwóch�orien�ta�cji�– le�ga�li�stów,�ra�chu�ją�cych�na po�myśl�ne
roz�strzy�gnię�cie�lo�sów�ziem�za�bo�ru�pru�skie�go�w Pa�ry�żu,�oraz�rzecz�ni�ków�ak�-
ty�wi�za�cji� wła�snych� sił� i two�rze�nia� fak�tów� do�ko�na�nych� – po�ka�zał� Kę�szyc�ki
w kon�kret�nych�sy�tu�acjach,�w mo�ty�wa�cjach�i dzia�ła�niach�jed�no�stek.
Bez�po�śred�niość�re�la�cji�– z po�zy�cji�uczest�ni�ka�lub�świad�ka�– sta�no�wi�wiel�ki

wa�lor�wspo�mnień.�Szcze�gól�nie�cen�ne� jest�spra�woz�da�nie�z wy�da�rzeń�wie�czo�-
ru 27�grud�nia 1918�r.�w Po�zna�niu,�zwłasz�cza�z fe�ral�ne�go�ban�kie�tu�w Ba�za�rze
na cześć�Igna�ce�go�Pa�de�rew�skie�go�Jest�to�re�la�cja�pod wzglę�dem�szcze�gó�ło�wo�-
ści�opi�su�wy�jąt�ko�wa.�In�ni�pa�mięt�ni�ka�rze�da�ją�świa�dec�twa�frag�men�ta�rycz�ne�lub
po�bież�ne�(na przy�kład�K.�Rze�pec�ki�po�świę�cił�te�mu�epi�zo�do�wi�tyl�ko�pa�rę�zdań
–Oswo bo dze nie Po zna nia,�Po�znań 1923,�s. 61).�Au�tor�po�tra�fił�od�dać�za�rów�no
gro�zę�sy�tu�acji,�jak�i jej�gro�te�sko�wość.�Opi�sał,�jak�spo�dzie�wa�no�się�ata�ku�nie�-
miec�kie�go,� „ob�słu�gę� prze�ry�wa�ły� od cza�su� do cza�su� sal�wy� ka�ra�bi�no�we� […],
a wi�no�pły�nę�ło�stru�mie�nia�mi�i ła�two�moż�na by�ło�po�rząd�nie�się�wsta�wić�za dar�-
mo.�Wie�le�osób�nie�omiesz�ka�ło�z te�go�sko�rzy�stać”�(s.�31).
Nie�wie�lu�pa�mięt�ni�ka�rzy�przed�sta�wi�ło�po�byt�w Po�zna�niu,�w mar�cu 1919�r.,

Mi�sji�Mię�dzy�so�jusz�ni�czej� przy�sła�nej� przez� kon�fe�ren�cję� po�ko�jo�wą�w Pa�ry�żu
(na przy�kład�B.�Hu�le�wicz�je�dy�nie�wspo�mniał�o po�by�cie�mi�sji�– Wiel kie wczo -

raj w ma łym krę gu,�War�sza�wa 1968,�s. 162).�W ży�ciu�mia�sta�by�ło�to�wów�czas
wy�da�rze�nie�wy�jąt�ko�we�i emo�cjo�nu�ją�ce.�Przyj�mo�wa�nie�pierw�szej,�po od�zy�ska�-
niu�nie�pod�le�gło�ści,�ofi�cjal�nej�wi�zy�ty�dy�plo�ma�tycz�nej�„praw�dzi�wie�wiel�kiej�mi�-
sji�z ca�łym�za�ple�czem�per�so�ne�lu�po�moc�ni�cze�go”,�po�twier�dza�ło,�iż�Wiel�ko�pol�-
ska� nie� jest� już� czę�ścią�Nie�miec.� Przy�jaz�do�wi�mi�sji� to�wa�rzy�szy�ła� at�mos�fe�ra
en�tu�zja�zmu,�nie�mal�eu�fo�rii�– mia�sto�ude�ko�ro�wa�no�fla�ga�mi�pol�ski�mi�i alianc�ki�-
mi�od piw�nic�po da�chy.�Oży�wi�ły�się�na�dzie�je�na pro�tek�cję�mo�carstw�sprzy�mie�-
rzo�nych�– przy�łą�cze�nie�do Pol�ski�ziem�zaj�mo�wa�nych�przez�Pru�sy,�ukró�ce�nie
bar�ba�rzyń�stwa�nie�miec�kie�go�na te�re�nach�jesz�cze�nie�wy�zwo�lo�nych.
Kę�szyc�ki�wi�dział�złe�przy�go�to�wa�nie�stro�ny�pol�skiej�na przy�ję�cie�mi�sji�i wy�-

ni�ka�ją�ce�stąd�błę�dy�oraz�za�nie�dba�nia.�Wi�dział�też�ja�ło�wość�jej�po�czy�nań,�igno�-
ran�cję�lub�na�wet�złą�wo�lę�de�le�ga�tów.�Py�tał:�„[…]�dla�cze�go�ten�ol�brzy�mi�i kosz�-
tow�ny� apa�rat� zaj�mu�je� się� tyl�ko� spra�wa�mi� dru�go�rzęd�ny�mi?”� (s.� 61).� Mo�wy
za�chod�nich� dy�plo�ma�tów� od�bie�rał� ja�ko� de�ma�go�gicz�ną� re�to�ry�kę,� nie�od�po�wie�-
dzial�ne�skła�da�nie�nie�re�al�nych�obiet�nic.�Od�no�to�wał�też�róż�ne�wza�jem�ne�nie�tak�-
ty�wśród�człon�ków�mi�sji�oraz�dy�plo�ma�tycz�ne�ga�fy�wy�ni�ka�ją�ce�z nie�zna�jo�mo�ści
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pro�to�ko�łu�dy�plo�ma�tycz�ne�go�w NRL.�Efek�ty�ca�łej�spra�wy�oce�nił�jed�no�znacz�-
nie:�„Nędz�ny�oka�zał�się�re�zul�tat�pra�wie�trzy�ty�go�dnio�we�go�po�by�tu�w Po�zna�niu
mi�sji�alianc�kiej�i po�nie�sio�nych�w związ�ku�z tym�kosz�tów�[…]”�(s.�70).
War�to�ze�sta�wić�re�la�cję�Kę�szyc�kie�go�z opi�sem�tych�sa�mych�wy�da�rzeń�w pro�-

wa�dzo�nym�na bie�żą�co Dzien ni ku Ja�ni�ny�Żół�tow�skiej�(J.�z Put�t�ka�me�rów�Żół�-
tow�ska,�Dzien nik. Frag men ty wiel ko pol skie 1919–1933,�Po�znań 2003).�Stwier�-
dzi�ła�ona,�iż�pod�czas�po�by�tu�mi�sji�w Po�zna�niu�prze�ży�ła�„je�den�z naj�bar�dziej
cie�ka�wych�i roz�kosz�nych�okre�sów�ży�cia”.�Wi�zy�ta�mi�sji�sta�ła�się�bo�wiem�oka�-
zją�do uczest�ni�cze�nia�w nie�ustan�nej�re�wii�to�wa�rzy�skich�uro�czy�sto�ści�– zróż�ni�-
co�wa�nych�pod wzglę�dem�pre�sti�żu�i wy�staw�no�ści�– ba�lach,�rau�tach,�obia�dach,
śnia�da�niach,�pik�ni�kach�i her�bat�kach.�Opi�sy�tych�przy�jęć�są�wDzien ni ku barw�-
ne�i szcze�gó�ło�we,�po�dob�nie�jak�przy�kła�dy�to�wa�rzy�skiej�„dy�plo�ma�cji”�bie�siad�-
nej,�po�le�ga�ją�cej�na „oświe�ca�niu”�cu�dzo�ziem�ców�co�do hi�sto�rii�i po�ło�że�nia�Pol�-
ski� (oraz� ich� ko�kie�to�wa�niu).� Jed�nak�że� pa�nie� do�brze� orien�to�wa�ły� się� w ro�li
pra�sy� i sta�ra�ły� się� „jed�nać”� dla� spraw� pol�skich� za�gra�nicz�nych� dzien�ni�ka�rzy,
pod�czas�gdy�po�znań�scy�ofi�cje�le�ich�lek�ce�wa�ży�li.
Au�tor�ka� Dzien ni ka po�wta�rza� róż�ne� obie�go�we� opi�nie� i uprze�dze�nia.

Na przy�kład�wiel�ki�przy�ja�ciel�Po�la�ków,�bro�nią�cy�in�te�re�sów�pol�skich�w Pa�ry�-
żu,�prof.�Ro�bert�Ho�ward�Lord,�otrzy�mał�ety�kiet�kę:�„[…]�jest�on�Ży�dem,�bol�-
sze�wi�kiem�i ma�so�nem,�a nas�nie�na�wi�dzi”.�Zdo�by�ła�się�też�pa�ro�krot�nie�na pew�-
ne� ak�cen�ty� kry�tycz�ne:� mo�wę� J.� No�ulen�sa� okre�śli�ła� ja�ko� „dźwięcz�ny
i em�fa�tycz�ny�po�tok�elo�kwen�cji”,�u de�le�ga�ta�Włoch�G. C.�Mon�ta�gny�do�strze�-
gła�„zro�zu�mie�nie�dla�spraw�Pol�ski� ty�leż�go�rą�ce,�co�bez�sil�ne”.�Wła�sne�nie�zo�-
rien�to�wa�nie�w po�li�tycz�nych�re�aliach�ujaw�ni�ła,�gor�sząc�się�obu�rze�niem�człon�-
ków� mi�sji� na pod�da�nie� przez� NRL� nad�zo�ro�wi� po�li�cyj�ne�mu� nie�miec�kiej
de�le�ga�cji� do ro�ko�wań.� Kę�szyc�ki� na�to�miast� tak� sko�men�to�wał� ten� in�cy�dent:
„Niem�cy�zja�wi�li�się�w Po�zna�niu�na za�pro�sze�nie�mi�sji�No�ulen�sa�dla�pro�wa�dze�-
nia�roz�mów�[…]�i mie�li�pra�wo�do wszyst�kich�przy�wi�le�jów,�ja�kie�przy�słu�gu�ją
dy�plo�ma�tom�[…]”�(s.�63).
To�wa�rzy�skiej�opra�wy�stwo�rzo�nej�wo�kół�mi�sji�Kę�szyc�ki�nie�mal�nie�za�uwa�-

żał.�Opi�sał�po�krót�ce�tyl�ko�trzy,�naj�bar�dziej�ofi�cjal�ne�przy�ję�cia.�Nie�wspo�mniał
na�wet�o swo�im�uczest�nic�twie�w ja�kich�kol�wiek�in�nych.�Za�zna�czył�się�też�je�go
wy�raź�ny,�iro�nicz�ny�dy�stans�do tej�sfe�ry�ży�cia.�Lu�dzi�oce�niał�o wie�le�trzeź�wiej
i spra�wie�dli�wiej�niż�Żół�tow�ska�– na przy�kład�Ro�bert�Ho�ward�Lord�był�dla�nie�-
go�„słyn�nym�pro�fe�so�rem”.�Oka�zał�się�prócz�te�go�mniej�dys�kret�ny�w ujaw�nia�-
niu�ludz�kich�sła�bo�ści�człon�ków�mi�sji.�Bez�nie�do�mó�wień�po�twier�dził,�iż�„nie�-
któ�rzy�z dro�gich�go�ści�za�gra�nicz�nych�do�szli�do wnio�sku,�że�ta�le�rze,�z któ�rych
je�dli,�i fi�li�żan�ki,�z któ�rych�pi�li,�do�brze�by�ło�by�za�cho�wać�na pa�miąt�kę”�(s.�68).
A cho�dzi�ło�o bez�cen�ne�ser�wi�sy�por�ce�la�no�we�po Wil�hel�mie II,�na�le�żą�ce�do wy�-
po�sa�że�nia�zam�ku.
Dwo�je�au�to�rów�opi�su�ją�cych�wy�pad�ki�to�wa�rzy�szą�ce�cza�som�od�ra�dza�nia�się

nie�pod�le�gło�ści�w Wiel�ko�pol�sce�na�le�ża�ło�do tej�sa�mej�war�stwy�spo�łecz�nej�– zie�-
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miań�stwa,�po�sia�da�ło�tzw.�oby�cie�w świe�cie,�wy�kształ�ce�nie�i wro�dzo�ną�in�te�li�-
gen�cję.� Oby�dwo�je� sta�li� nie�ja�ko� w sa�mym� cen�trum� wy�da�rzeń.� Mąż� Ja�ni�ny,
Adam�Żół�tow�ski,�zo�stał�od�de�le�go�wa�ny�do mi�sji�przez�pol�skie�MSZ,�Da�nie�la
Kę�szyc�kie�go�przy�dzie�li�ła�do mi�sji�NRL.�Jed�nak�że�po�rów�na�nie�obu�re�la�cji,�po�-
mi�mo�nar�ra�cyj�nej�atrak�cyj�no�ści�za�pi�sów�Ja�ni�ny�Żół�tow�skiej,�wy�pa�da�wy�raź�nie
na jej�nie�ko�rzyść.�W ze�sta�wie�niu�ze�wspo�mnie�nia�mi�Kę�szyc�kie�go�jej�ob�ser�wa�-
cje,�ogra�ni�czo�ne�do aspek�tów�to�wa�rzy�sko�-oby�cza�jo�wych,�wy�da�ją�się�po�wierz�-
chow�ne�i na�iw�ne.
Po�nad�to�za�pi�sy�Kę�szyc�kie�go�da�ją�szer�szy�ob�raz�hi�sto�rii�Po�zna�nia�w 1919�r.

– uwzględ�nia�ją�wię�cej�wy�da�rzeń.�Żół�tow�ska�w tym�że�ro�ku�prze�by�wa�ła�w mie�-
ście�tyl�ko�oko�ło�czte�rech�mie�się�cy.�Nie�by�ło�jej�choć�by�pod�czas�sta�nu�wy�jąt�ko�-
we�go,�na któ�re�go�nie�do�god�no�ści�zży�mał�się�Kę�szyc�ki.�Jed�nak�i w tych�okre�sach,
kie�dy�uczest�ni�czy�ła�w ży�ciu�mia�sta,�nie�wszyst�ko�chcia�ła�za�uwa�żyć�i opi�sać�(po�-
mi�nę�ła�na przy�kład�przy�jazd�de�le�ga�cji�ze�Spi�sza�i Ora�wy 15�mar�ca 1919�r.).
W Przed mo wie do pierw�szej�czę�ści�swych�wspo�mnień�(wy�da�nych�w 1932�r.)

Da�niel�Kę�szyc�ki�za�zna�czył:�„Opi�sa�łem�tyl�ko�to,�co�wi�dzia�łem�na wła�sne�oczy
lub�sły�sza�łem�na wła�sne�uszy”.�Stąd�też�je�go�pa�mięt�nik�oprócz�prze�ka�zów�na�-
ocz�ne�go�świad�ka�za�wie�ra�tak�że�po�gło�ski,�do�my�sły,�po�tocz�ne,�sze�ro�ko�po�dzie�-
la�ne�opi�nie.�Nie�bra�ku�je�w nim�rów�nież�ar�bi�tral�nych,�czę�sto�au�to�ry�ta�tyw�nych
osą�dów�i po�glą�dów�sa�me�go�au�to�ra.
In�for�ma�cje,�któ�re�moż�na by�uznać�za prze�sa�dzo�ne�lub�nie�praw�dzi�we�(mię�-

dzy�in�ny�mi�o za�gło�dze�niu 200�pol�skich�jeń�ców�w obo�zie�w Dą�biu�pod Szcze�-
ci�nem�i otru�ciu�ran�nych�po�wstań�ców�w szpi�ta�lu�w Ra�wi�czu),�znaj�du�ją�moc�ne
po�twier�dze�nie�w ów�cze�snych�świa�dec�twach.�Pra�sa�po�znań�ska,�pod�czas�trwa�-
nia�po�wsta�nia�i po za�wie�sze�niu�walk,�nie�mal�co�dzien�nie�do�no�si�ła�o be�stial�skim
wręcz�trak�to�wa�niu�pol�skich�jeń�ców�i in�ter�no�wa�nych�w obo�zach�nie�miec�kich,
o znę�ca�niu�się�nad lud�no�ścią�cy�wil�ną.�Są�też�w re�la�cjach�o sto�sun�kach�pol�sko�-
-nie�miec�kich�frag�men�ty�in�try�gu�ją�ce,�jak�hi�sto�ria�za�pla�no�wa�ne�go�„bun�tu”�nie�-
miec�kich�ge�ne�ra�łów�w ce�lu�zbroj�ne�go�za�ję�cia�wy�zwo�lo�nych�pol�skich�ziem.�Już
czy�tel�ni�cy�pierw�szej�czę�ści�wspo�mnień�uzna�li,�że�ich�au�tor�„[…]�cho�ciaż�wy�-
cho�wa�ny�po�za gra�ni�ca�mi�Pol�ski,�da�je�[…]�zna�ko�mi�tą�cha�rak�te�ry�sty�kę�du�szy
nie�miec�kiej� i oka�zu�je�wiel�ką� zna�jo�mość� cha�rak�te�ru� nie�miec�kie�go”� (jak� pisał
w przed�mo�wie�Se�we�ryn�Ma�tu�szew�ski).
Po�le�mi�ka�z kon�tro�wer�syj�ny�mi� in�ter�pre�ta�cja�mi�wy�da�rzeń�pre�zen�to�wa�ny�mi

przez� Kę�szyc�kie�go� wy�ma�ga�ła�by� po�głę�bio�ne�go� ko�men�ta�rza� hi�sto�rycz�ne�go,
a wła�ści�wie�ca�łe�go�stu�dium.�W pierw�szym�rzę�dzie�po�win�ny�to�być�ko�men�ta�-
rze�do ocen�prze�bie�gu�kam�pa�nii�bo�jo�wych�po�wsta�nia.�Au�tor�wszel�kie�za�ka�zy
NRL�po�dej�mo�wa�nia�dzia�łań�ofen�syw�nych�(wy�ni�ka�ją�ce�ze�wzglą�dów�po�li�tycz�-
nych�lub�tak�tycz�nych)�trak�to�wał�ja�ko�kunk�ta�tor�stwo,�opor�tu�nizm,�brak�wia�-
ry�w sku�tecz�ność�wal�ki�zbroj�nej.�Mógł�czuć�się�do te�go�mo�ral�nie�upraw�nio�ny,
gdyż�od 1�stycz�nia 1919�r.�do�wo�dził� śrem�skim�od�dzia�łem�czte�rech�cięż�kich
ka�ra�bi�nów�ma�szy�no�wych�i oko�ło 50�ludź�mi.�Dwa�ra�zy�był�na pierw�szej�li�nii
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fron�tu�pod Ra�wi�czem�i Miej�ską�Gór�ką�(do 15�stycz�nia�i od 6�lu�te�go),�skąd�zo�-
stał�od�wo�ła�ny�do Po�zna�nia.
Su�biek�tyw�ny�cha�rak�ter�wie�lu�są�dów�au�to�ra�od�da�je�at�mos�fe�rę�tam�tych�cza�-

sów�– od�czu�cia�i prze�ko�na�nia�wła�ści�we�je�go�współ�cze�snym.�Dał�on�mię�dzy�in�-
ny�mi�wy�raz�po�wszech�ne�mu�wśród�zie�miań�stwa�roz�go�ry�cze�niu�i świa�do�mo�ści
krzyw�dy�wy�wo�ła�ny�mi�po�li�ty�ką�rol�ną�władz�(obu�rza�ło�go�sztucz�ne�za�ni�ża�nie
cen� na pro�duk�ty� rol�ne� i re�gla�men�ta�cja� ich� ob�ro�tu�w wa�run�kach� go�spo�dar�ki
wo�jen�nej� wpro�wa�dzo�nych� przez� NRL� i utrzy�ma�nych� przez� Mi�ni�ster�stwo
b.�Dziel�ni�cy�Pru�skiej).
Wspo�mnie�nia�Da�nie�la�Kę�szyc�kie�go�są�ze�wszech�miar�ma�te�ria�łem�cen�nym.

Sta�no�wią�za�rów�no�za�pis�je�go�wła�snych�lo�sów,�jak�i do�ku�ment�epo�ki.�Uka�zu�ją
od�wa�gę,� za�pał� i po�świę�ce�nie� je�go� po�ko�le�nia,� lu�dzi� go�to�wych� od�dać�mie�nie,
zdro�wie�i ży�cie�dla�Oj�czy�zny.
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