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O d Autorów

Oddajemy w Państwa ręce drugą część książki Polsce zawsze i wszędzie służyć 
będę. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich w latach 1918–1920, wydanej w 2012 roku. 
Przedstawiamy w niej barwne rekonstrukcje ubioru powstańców i Wojsk 
Wielkopolskich z okresu od grudnia 1918 roku do końca wojny polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku. Impulsem do opracowania tego tomu była chęć 
uzupełnienia sylwetek Wielkopolan o formacje, które z racji ograniczonego 
miejsca nie znalazły się w pierwszej części.

Zastanawiając się nad koncepcją obu książek, podjęliśmy decyzję, żeby prze-
kaz w nich zawarty miał charakter popularyzujący wiedzę o Powstaniu Wiel-
kopolskim, umundurowaniu i sprzęcie Armii Wielkopolskiej. Było to nieła-
twe zadanie, zważywszy, że powstało już wiele publikacji na ten temat. Stąd 
pomysł, by o broni i mundurze opowiadały kolorowe sylwetki malowane 
akwarelą. Tekst poświęciliśmy bojownikom, którzy wyruszyli do walki z pru-
skim zaborcą uzbrojeni nie w karabiny i szable, ale w słowa – dziennikarzom 
i wydawcom polskich gazet. Mieli oni do wykonania wielkie zadanie: opisać 
czasy przełomu. Na ich oczach, tuż za progiem redakcji, w których pracowali, 
rozgrywały się wielkie wydarzenia: miasto i region, gdzie do tej pory jako Po-
lacy byli obywatelami drugiej kategorii, teraz wybijały się na niepodległość. 
Można powiedzieć, że z punktu widzenia uprawianego zawodu mieli wielkie 
szczęście – przyszło im żyć i pracować w ciekawych czasach. 

W książce przedstawiamy charakterystykę wybranych polskich gazet, które 
relacjonowały przebieg powstania. Omawiamy warsztat pracy ówczesnych 
dziennikarzy, szukamy też przyczyn bardzo charakterystycznego dla tej epoki 
doboru tematów i sposobu ich przedstawiania. Prezentujemy również cytaty 
prasowe, dobrane tak, by z jednej strony relacjonowały przebieg powstania, 
a z drugiej pokazywały konteksty i tło tego wielkiego dla historii naszego 
kraju wydarzenia.

Tematyka ilustracji poszerza i uzupełnia materiał ikonograficzny opublikowa-
ny w książce Polsce zawsze i wszędzie służyć będę... W tym tomie, dzięki zebra-
nym źródłom, zdecydowaliśmy się zaprezentować szerzej kawalerię i tabory, 
wojska służby łączności, kolumny transportowe, elementy składów pociągów 
pancernych i wygląd samolotów. Przedstawiamy też rzadko prezentowany 
sprzęt optyczny i sygnalizacyjny oraz oporządzenie oficerów i szeregowych 
piechoty. Część tablic poświęciliśmy personelowi medycznemu, Straży Ludo-
wej i naczelnemu dowództwu. Postanowiliśmy też pokazać mało dotąd znane 
sylwetki powstańców i żołnierzy wielkopolskich.

Dziękujemy osobom, których zaangażowanie, życzliwość i pomoc przyczy-
niły się do powstania książki: Dariuszowi Jaworskiemu, Przemysławowi  
Matusikowi, Przemysławowi Terleckiemu, Jarosławowi Łuczakowi, Katarzynie 
Czarnej, Annie Szukalskiej-Kuś i Alinie Sokołowskiej. Chcemy specjalnie podzię-
kować Prezesowi Zarządu Wielkopolskiej SKOK Jarosławowi Kazimierskiemu, 
który wsparł finansowo wydanie obu naszych książek i zachęcił nas do napisa-
nia tej części.
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Słowem w zaborcę

W czasach zaboru pruskiego ukazywało się w Wielkopolsce o wiele wię-
cej gazet niż dziś. Największymi polskimi periodykami były m.in.: tygodnik 
„Przewodnik Katolicki”, dzienniki polityczne i społeczno-polityczne: „Kurier 
Poznański”, „Dziennik Poznański”, „Orędownik”, „Wielkopolanin”, skierowany 
do drobnego mieszczaństwa i ukazujący się najpierw trzy razy w tygodniu, 
a wkrótce codziennie „Postęp” czy miesięcznik „Oświata”. Rynek prasowy 
zaboru pruskiego był też mocno nasycony polską tzw. prasą specjalistyczną, 
wydawaną przez różnego rodzaju towarzystwa oświatowe, kulturalne, nauko-
we, spółki i związki gospodarcze. Zadaniem tych gazet było przeciwstawianie 
się germanizacji i konkurencji niemieckiej w gospodarce i handlu. Przykładem 
tego rodzaju prasy były m.in.: „Poradnik dla Spółek”, „Ziemianin”, „Wiedza 
i Życie”, „Śpiewak”, „Nowiny Lekarskie”, „Przemysłowiec”, „Przegląd Kupiec-
ki”, „Poradnik Oświatowy”.

Przedmiotem zainteresowania tego opracowania nie są oczywiście wszystkie pol-
skie gazety ukazujące się na terenie zaboru pruskiego, a tylko te, które zajmowa-
ły się systematycznym relacjonowaniem przebiegu Powstania Wielkopolskiego 
i opisywały wydarzenia oraz zamieszczały komentarze związane z powstaniem 
od przyjazdu Ignacego Paderewskiego do Poznania 26 grudnia 1918 roku do 
momentu zlikwidowania frontu wielkopolskiego 8 marca 1920 roku. Do takich 
gazet należały niewątpliwie dzienniki: „Kurier Poznański” i „Dziennik Poznań-
ski” oraz tygodnik „Przewodnik Katolicki”. W książce znalazły się też cytaty 
z gazety przeznaczonej dla żołnierzy „Druh. Bezpłatne Pismo dla Żołnierzy Po-
laków”, szybko przekształconej w płatny tygodnik „Druh. Pismo dla Żołnierzy 
Polaków”, a także w mniejszym stopniu: „Wielkopolanin” i dzienniki wydawane 
poza Poznaniem. A oto krótka charakterystyka tych gazet.

„Kurier Poznański” był najważniejszym dziennikiem narodowym wydawanym 
poza Warszawą, jednym z trzech głównych organów partyjnych Narodowej 
Demokracji1. Działacze tego ruchu 2 sierpnia 1906 roku powołali do życia 
spółkę Nowa Drukarnia Polska, która miała zająć się sfinansowaniem pisma2. 
Kiedy 20 września 1906 roku gazeta ukazała się po raz pierwszy, miała cha-
rakter okazjonalny (pierwszych dziesięć numerów). Jednak już 1 października 
rozpisano prenumeratę, która dała „Kurierowi” dwa tysiące czytelników. „Ku-
rier Poznański” powstał z myślą o inteligencji polskiej zaboru pruskiego – jego 
celem była walka o zachowanie polskości i przeciwstawienie się uciskowi pru-
skiego zaborcy. Stanowisko takie powodowało nakładanie na redakcję gazety 
przez władze pruskie licznych grzywien sądowych. Represje te, choć dotkliwe 
finansowo, miały również dobre strony: przyczyniły się do wzrostu popular-
ności dziennika – rosła liczba abonentów i nakład3. W czasie Powstania Wiel-
kopolskiego objętość „Kuriera” wynosiła cztery strony. Gazeta nie publikowała 
ilustracji. Jedną stronę zajmowały ogłoszenia drobne i reklamy. Sporadycznie 
powiększano objętość o dwie lub cztery kolumny. Działo się to najczęściej 
w soboty, a powodem zwiększenia objętości była większa liczba reklam. Pierw-
szym redaktorem naczelnym „Kuriera” był Marian Seyda – jeden z lepszych 

1 P. Dwornicki, Józef Piłsudski w Poznaniu (na podstawie relacji „Kuriera Poznańskiego”),  
[w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku, red. M. Kosman, Poznań 1994/45, s. 81.
2 Endecy przejęli tytuł wychodzącego w latach 1872–1902 dziennika o charakterze konserwatywno- 
-katolickim. W. Spaleniak, Prasa polska w Poznaniu w okresie zaborów (główne kierunki rozwoju),  
[w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku, red. M. Kosman, Poznań 1994/45, s. 30 i 33.
3 P. Dwornicki, Józef Piłsudski w Poznaniu (na podstawie relacji „Kuriera Poznańskiego”),  
[w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku, red. M. Kosman, Poznań 1994/45, s. 82.
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ówczesnych publicystów. Jednak w 1915 roku wyjechał do Szwajcarii, prze-
kazując kierowanie redakcją Bolesławowi Marchlewskiemu, dotychczasowe-
mu redaktorowi działu polityki międzynarodowej w gazecie. Marchlewski był 
członkiem Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego (ZLN) oraz eksper-
tem delegacji polskiej na konferencję w Wersalu. Funkcję naczelnego pełnił 
przez cały okres powstania aż do tragicznej śmierci 12 lipca 1922 roku. Para-
doks tego wydarzenia polegał na tym, że Marchlewskiego zastrzelił fanatyczny 
antysemita, który oskarżał endecki „Kurier” o popieranie Żydów4. W czasie 
Powstania Wielkopolskiego w gazecie pracował wybitny publicysta: Jan Mar-
weg – korespondent „Kuriera” na Pomorzu, później poseł na sejm I kadencji 
z ramienia ZLN. „Kurier Poznański” posiadał też mutacje terenowe wydawane 
przez Nową Drukarnię Polską: „Gazetę Średzką”, „Gazetę Śremską”, „Gazetę 
Wrzesińską” i ukazującą się w Pleszewie „Gazetę znad Prosny”.

„Dziennik Poznański” został założony w roku 1859. Początkowo wyrażał po-
glądy liberalnej grupy ziemian i inteligencji, którzy bronili za pomocą legal-
nych środków praw narodowych i szerzyli ideę pracy organicznej. Pismo było 
m.in. inicjatorem powołania w 1872 roku Towarzystwa Oświaty Ludowej, 
a w 1880 roku Towarzystwa Czytelni Ludowych. Z czasem jednak „Dziennik” 
ewoluował w kierunku poglądów konserwatywnych. Pod koniec XIX wieku 
nakład „Dziennika Poznańskiego” wynosił ponad 3 tysiące egzemplarzy, co czy-
niło go jednym z najważniejszych dzienników w kraju. W 1918 roku nakład 
gazety wzrósł do 12 tysięcy egzemplarzy5. Od roku 1887 „Dziennik” wydawa-
ny był przez spółkę Drukarnia Dziennika Poznańskiego SA, do której należał 
m.in. prof. Stanisław Kasznica, który w latach 1922–1927 był senatorem z ra-
mienia Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego i wiceprezesem 
klubu senackiego tej organizacji. Kasznica był też od 1929 do 1931 roku rek-
torem Uniwersytetu Poznańskiego. Spółkę Drukarnia Dziennika Poznańskiego 
SA tworzyli też Józef Żychliński – prezes Ziemstwa Kredytowego oraz hrabia  
Roger Raczyński6. Objętość „Dziennika Poznańskiego” w czasie Powstania Wiel-
kopolskiego nie przekraczała czterech stron. Powiększano ją okazjonalnie o cztery 
kolumny ze względu na większą liczbę ogłoszeń. Gazeta nie była ilustrowana.

„Przewodnik Katolicki” to pismo, które osiągnęło największy sukces wydawni-
czy z omawianych gazet. W 1914 roku jego nakład sięgnął 60 tysięcy egzem-
plarzy7. Inicjatorem utworzenia tygodnika w 1895 roku był arcybiskup Florian 
Stablewski. Gazeta cieszyła się największą popularnością wśród mieszkańców 
wsi i środowisk mieszczańskich. Jej misją było utwierdzanie katolików w wie-
rze – propagowała więc treści religijne, ale także społeczne i kulturalne, na jej 
łamach publikowano również powieści. Miała niezwykle starannie opraco-
waną szatę graficzną i publikowała ilustracje (rysunki i zdjęcia). Od 1895 roku 
redaktorem naczelnym tygodnika wydawanego przez spółkę Drukarnia i Księ-
garnia św. Wojciecha w Poznaniu był ksiądz Józef Kłos – poseł do sejmu 
pruskiego, a potem polskiego. Podczas pełnienia funkcji redaktora naczelne-
go ksiądz Kłos był w czasach zaborów wielokrotnie skazywany na więzienie 
i grzywny pieniężne – zwłaszcza w czasie strajku szkolnego we Wrześni, kiedy 
to „Przewodnik” stał się rzecznikiem i obrońcą dzieci katowanych za odma-
wianie pacierza po polsku. W czasie Powstania Wielkopolskiego funkcję re-
daktora naczelnego „Przewodnika” pełnił ksiądz Karol Radoński – późniejszy 
biskup pomocniczy poznański i biskup ordynariusz włocławski. 

4 A. Paczkowski, Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980, s. 35.
5 A. Paczkowski, op. cit., s. 45.
6 A. Paczkowski, op. cit., s. 45.
7 W. Spaleniak, Prasa polska w Poznaniu w okresie zaborów (główne kierunki rozwoju), [w:] Z dzie-
jów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku, red. M. Kosman, Poznań 1994/45, s. 32.



8

„Druh. Bezpłatne Pismo dla Żołnierzy Polaków” był tygodnikiem, który zaczął 
ukazywać się od soboty 21 grudnia 1918 roku. Krótko – w drugiej połowie 
stycznia 1919 roku – „Druh” ukazywał się dwa razy w tygodniu. Założycielem 
gazety i jej redaktorem był Roman Wilkanowicz, popularny wówczas wielko-
polski dziennikarz, prozaik i poeta zwany bardem powstania8. Wilkanowicz od 
wybuchu wojny działał w konspiracji, organizując grupy dywersyjne. W roku 
1918 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. „Druh” był 
początkowo pismem skierowanym do żołnierzy pochodzenia polskiego zde-
mobilizowanych i urlopowanych z armii niemieckiej. Jego redaktorzy wzywali 
ich do skupiania się w związkach i organizacjach, by – gdy zajdzie sposob-
ność walki o wolność – mogli chwycić za broń. W czasie pierwszych dni po- 
wstania gazeta była bezpłatna. Jednak wraz z przekształcaniem się wojsk 
powstańczych w regularną armię, po objęciu dowództwa nad powstaniem 
przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w styczniu 1919 roku, tygodnik 
zmienił nazwę na „Druh. Pismo dla Żołnierzy Polaków”. Za pomocą „Druha” 
generał Dowbor-Muśnicki kierował do armii rozkazy, omawiał je, tłumaczył 
ich treść, dziękował darczyńcom, którzy przekazywali pieniądze i różnego ro-
dzaju dobra dla wojska. 15 lutego na łamach „Druha” ukazała się informacja, 
że kierownictwo nad redakcją przejął Adam Piotrowski, dotychczas członek 
Komitetu Redakcyjnego. Gazeta przestała być bezpłatna. Wrócono również 
do wydawania „Druha” raz w tygodniu, w sobotę, by – jak napisano w nocie 
redakcyjnej – „każdy z Czytelników mógł ze spokojem przeczytać [gazetę – 
K.S.] w wolną od służby niedzielę”. W dalszej części artykułu czytamy: „Stra-
ty wszakże dla Czytelników nie będzie żadnej, »Druh«, wychodząc bowiem 
raz tylko na tydzień – nie chcemy się rozpisywać o trudnościach, jak brak 
gazu, materiału itd. – ukazywać się będzie w podwójnym formacie, to znaczy 
o ośmiu stronicach”. W gazecie powstała rubryka Wesoły kącik, w której pu-
blikowano dowcipy. Oto jeden z nich: „W menażerii. Dozorca do publiczności: 
W tej klatce na mchu leży wąż »boa contrictor«. Jest on bardzo niebezpieczny, 
połyka całe gęsi… Panienki będą łaskawe się usunąć…”.

„Wielkopolanin” był początkowo dwutygodnikiem – z czasem jednak prze-
kształcił się w dziennik. Pierwszy numer gazety ukazał się w 1882 roku. Wy-
dawcą „Wielkopolanina” był Franciszek Chocieszyński – właściciel drukarni 
w Poznaniu, która publikowała popularne, tanie książki dla bibliotek Towa-
rzystwa Czytelni Ludowych. Funkcję redaktora czasopisma pełnił Stanisław 
Wegner – publicysta, tłumacz i finansista. W latach 1899–1919 kontynuował 
działalność księgarni i drukarni zmarłego Franciszka Chocieszyńskiego.

J ak nam donoszą

„Pamiętne, nigdy nie zapomniane pozostanie drugie święto Bożego Narodzenia 
1918 r. w historii Poznania. Na wiadomość, że Ignacy Paderewski przyby-
wa do stolicy wielkopolskiej, fala radości i entuzjazmu niebywałego wezbrała 
w sercach polskich” – pisał w sobotę 28 grudnia 1918 roku na pierwszej stro-
nie „Kurier Poznański”. „Tłum był olbrzymi. Na parkanach, na dachach ster-
czeli ciekawi. Na wiadukcie nad ulicą Kolejową czerniała głowa przy głowie. 
Wreszcie nadjechał pociąg. Od razu spontanicznie odezwały się nie milknące 
okrzyki: Niech żyje, niech żyje!” – relacjonował tego samego dnia również na 
czołówce „Dziennik Poznański”. Nakłady obu gazet z informacjami o przyjeź-
dzie Paderewskiego trafiły do rąk czytelników dopiero w sobotę (w święta 
i niedziele redakcje i drukarnie nie pracowały). Tymczasem w Poznaniu już od 
piątku 27 grudnia trwały walki. „Kurier” krótko przed wysłaniem gazety do 

8 M. Olszewski, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, Koszalin 2008, s. 46.
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druku zdążył jeszcze na trzeciej stronie zamieścić krótką, pośpiesznie napisa-
ną notkę zatytułowaną Bezczeszczenie chorągwi koalicyjnych: „W ostatniej chwili, 
godz. 4.45, dowiadujemy się, że zebrała się w Poznaniu gromada żołnierzy nie-
mieckich i uliczników niemieckich, którzy z okrzykiem »Posen ist eine deutsche  
Stadt« (Poznań jest miastem niemieckiem), zdzierają powywieszane chorągwie 
koalicyjne, szczególnie angielskie. Do sprawy tej jutro powrócimy”.

Nagły i spontaniczny zryw niepodległościowy w Poznaniu i innych miastach 
Wielkopolski zaskoczył dziennikarzy. Opóźnienia w opisywaniu wydarzeń 
z Powstania Wielkopolskiego były cechą charakterystyczną ówczesnych pol-
skich gazet codziennych. Co było przyczyną tych opóźnień? Analiza warsz-
tatu ówczesnych dziennikarzy wyraźnie pokazuje, że w pierwszych dniach 
powstania redaktorzy gazet codziennych wykorzystywali głównie informacje 
z drugiej ręki i pisali swoje teksty, opierając się na zasłyszanych informa-
cjach. Mieli wyraźny problem z dotarciem do uczestników pierwszych dni 
walk. Starali się więc zamieszczać relacje świadków wydarzeń – 29 grudnia 
jeden z artykułów w „Kurierze Poznańskim” zatytułowano nawet Sprawozda-
nia naocznych świadków. Zapiski te jednak siłą rzeczy nie zawsze były precy-
zyjne. Na ten brak precyzji wpływały emocje osób przekazujących relacje 
dziennikarzom i brak weryfikacji tych opowieści. Stąd np. nielogiczna pointa 
w tekście Zerwanie sztandaru amerykańskiego przy ulicy Berlińskiej opublikowanym 
w „Kurierze” również 29 grudnia. Autor tekstu pisze: „A zatem nieprawdą jest, 
że nie zrywano sztandarów polskich, jak pisze »Posener Tageblatt«. Niepraw-
dą jest, że na balkonie ktoś wołał do demonstrantów, bo w mieszkaniu nikogo 
nie było”. Wcześniej natomiast zaznacza, że w mieszkaniu była służąca.

Utrudnieniem nie tylko dla dzisiejszego czytelnika, ale – jak sądzę – również 
dla odbiorców ówczesnych był częsty brak datowania opisywanych zdarzeń. 
Jedną z podstawowych zasad dzisiejszego dziennikarstwa jest to, by tekst 
odpowiadał na pytania: kto?, co?, gdzie? i kiedy? Tymczasem np. tekst o przy-
jeździe Paderewskiego do Poznania, który ukazał się w „Dzienniku” 28 grud-
nia 1918 roku (Paderewski przyjechał 26 grudnia), zaczyna się od słów: 
„Przybył wczoraj do naszego miasta jeden z najwybitniejszych i najbardziej 
zasłużonych obywateli”. Redaktor wydający gazetę nie wziął pod uwagę tego, 
że dziennikarz napisał relację pierwszego dnia po świętach i słowo „wczoraj” 
w wydaniu ukazującym się drukiem dopiero dwa dni później po opisanym 
zdarzeniu należy zamienić na „przedwczoraj”. Z dzisiejszego punktu widzenia 
jeszcze lepiej zamiast tych wyliczeń byłoby podać po prostu datę dzienną 
przyjazdu Paderewskiego.

Brak precyzyjnych informacji dziennikarze starali się nadrabiać naiwnie non-
szalanckim stylem. Przykładem może być tu krótka notka o zniszczeniu po-
mnika Bismarcka w Pobiedziskach zamieszczona w „Kurierze” 15 stycznia 
1919 roku. Tekst zatytułowany Zdetronizowany Bismarck w Pobiedziskach ogra-
nicza się do dwóch zdań: „Donoszą z Pobiedzisk: pomnik Bismarcka przy 
ul. Krotoszyńskiej usunięto. Zaprzężono kilka koni, założono liny, pociągnięto 
i Bismarck klapnął”. Kto przewrócił pomnik?, kiedy to się stało? i wreszcie –  
kim był informator? – tych podstawowych danych w tekście zabrakło. Jed-
nak w „Kurierze” znajdujemy też informacje napisane poprawnie. W tekście 
Pogrzeb bojownika o wolność dziennikarz zawarł pełną informację na temat opi-
sywanego wydarzenia: „Dnia 3 bm. odbył się pogrzeb śp. Franciszka Adam-
czyka z Łopienna, poległego w krwawej potyczce przy zdobywaniu dworca 
tutejszego od Heimatschutzu” („Kurier Poznański” z 11 stycznia 1919 roku).

Ze sposobu opisu zdarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim wyraźnie 
wynika, że dziennikarze nie wychodzili na ulice, by dzięki własnym obserwacjom 
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i poprzez bezpośredni kontakt z uczestnikami walk podnosić wartość i wiary-
godność pisanych tekstów czy przez opis własnych doświadczeń wpływać 
na wyobraźnię czytelników. Jest jednak jeden wyjątek. Zwróćmy uwagę, jak 
wiele dramatyzmu i dynamiki nadało tekstowi zatytułowanemu Zaburzenia 
w Poznaniu unikatowe w polskiej prasie tamtych czasów zdanie: „W chwili, gdy 
przeglądamy korektę niniejszego artykułu, przenikają z ulicy odgłosy strzałów 
karabinowych” („Dziennik Poznański” z 29 grudnia 1918 roku).

Chętnie natomiast pracownicy poznańskich gazet wychodzili z redakcji, by 
uczestniczyć w uroczystościach oficjalnych, np.: wspomnianym wcześniej przy-
jeździe Paderewskiego do Poznania, uroczystości związanej z zaprzysiężeniem 
wojsk polskich na placu Wilhelmowskim („Dziennik Poznański” z 28 stycznia 
1919 roku), zaprzysiężeniu Straży Ludowej („Przewodnik Katolicki” z 9 mar-
ca 1919 roku), pobycie przedstawicieli Misji Koalicyjnej w Poznaniu („Prze-
wodnik Katolicki” z 16 marca lub „Dziennik Poznański” z 4 marca 1919 roku) 
czy przyjeździe Józefa Piłsudskiego do Poznania („Kurier Poznański” z 28 paź-
dziernika 1919 roku). Wtedy dziennikarze wszystkich gazet z aptekarską wręcz 
dokładnością odnotowywali nazwiska zaproszonych dostojnych gości, dokład-
nie przytaczali treść ich przemówień oraz relacjonowali przebieg uroczystości 
z precyzją co do minuty. Opisy tych wydarzeń zajmowały zawsze pierwsze 
strony gazet codziennych. Często autorzy relacji z oficjalnych uroczystości re-
zygnowali z zapisu wydarzeń w czasie przeszłym na rzecz czasu teraźniejszego, 
co prawdopodobnie w ich pojęciu miało zwiększyć dramaturgię tekstu (Zaprzy-
siężenie wojsk polskich, „Dziennik Poznański” z 28 stycznia 1919 roku). Z punktu 
widzenia historyków relacje te mają dziś, ze względu na nasycenie szczegółami, 
ogromną wartość. Jednak przykładając do nich współczesne normy pisania 
tekstów, tchną – nazwijmy to skromnie – brakiem dynamiki. Chociaż zdarzały 
się także fragmenty wykraczające poza sztywny kronikarski opis. Do takich 
wyjątków należy np. opis tłumu czekającego na dworcu na przyjazd Paderew-
skiego w cytowanym już fragmencie tekstu z „Dziennika” czy relacja z zaprzy-
siężenia wojsk polskich w Szamotułach, zamieszczona w „Kurierze” 20 lutego 
1919 roku. Autor tekstu skupił się tu nie tylko na oficjalnym przebiegu uro-
czystości, ale obserwował też zachowania uczestników zdarzenia, co przydało 
relacji dramatyzmu: „Idą sprawnie, miarowo, oblicza uśmiechnięte, broń na 
ramieniu, słychać szept cichy, później głośny »Boże! Boże! Nasze wojsko«”.

Jakie jeszcze źródła informacji, prócz świadków i uczestników zdarzeń, wy-
korzystywali dziennikarze, pisząc o powstaniu? Do źródeł tych należały ko-
munikaty rozsyłane najpierw przez Dowództwo Okręgu Poznańskiego, a póź-
niej − po scentralizowaniu dowództwa nad oddziałami powstańczymi oraz 
utworzeniu regularnej Armii Wielkopolskiej − przez Szefa Sztabu Głównego 
Dowództwa w Poznaniu i dalej Wydział Prasowy Dowództwa Głównego. 
Komunikaty te były zamieszczane w całości i bez ingerencji redakcji w tekst. 
Często były precyzyjnie datowane. Najczęściej opatrywano je wspólnym ty-
tułem Położenie wojenne lub Położenie. Zamieszczano również chętnie odezwy 
i rozkazy samego głównodowodzącego generała Dowbora-Muśnickiego oraz 
obwieszczenia Naczelnej Rady Ludowej, a także Głównej Kwatery Skautowej 
w Poznaniu. Publikowano też listy – często niezwykle interesujące, bo obrazu-
jące reakcje społeczne na wydarzenia. W niniejszej książce przytaczam jeden 
z nich, zatytułowany przez redakcję Kobiety ochotniczki i opublikowany w „Ku-
rierze” 26 stycznia 1919 roku. List ten podpisany przez pięć pań (tylko inicjały 
imion i nazwisk), które określają się mianem „Drużki ochotniczki”, jest apelem 
do wielkopolskich władz wojskowych o to, by armia powoływała w swoje 
szeregi również kobiety. List kończy się słowami: „Niechże więc nasze do-
wództwo wojskowe pomyśli o tem i zawezwie nas Polki, a stanie nas wie-
le, bardzo wiele, aby przyczynić się do zwycięstwa polskiego”. Dziś wiemy, 
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że apel ten nigdy nie spotkał się z aprobatą władz wojskowych Armii Wiel-
kopolskiej. Generał Muśnicki był przeciwny służbie kobiet w wojsku, a na-
wet w służbach pomocniczych. W rozkazie dziennym nr 109 z 21 kwietnia 
1919 roku napisał: „Zakazuję przyjmować tak na frontach, jak i w szpitalach 
do służby sanitarnej czy gospodarczej osoby żeńskie bez uprzedniego zezwo-
lenia Urzędu Sanitarnego. Niestosujących się do powyższego rozkazu mego 
pociągnę do surowej odpowiedzialności”9.

Źródłem informacji dziennikarzy poznańskich były również gazety nie-
mieckie. Najczęściej polskie gazety krytykowały źródła niemieckie, słusznie 
zarzucając im kłamstwa i tendencyjność relacji. Już 28 grudnia 1918 roku 
„Dziennik Poznański” w artykule Plotka demaskował kłamstwo opublikowane 
w poznańskiej niemieckojęzycznej gazecie „Posener Tageblatt”, jakoby pol-
skie wojska obsadzały Gdańsk. „Kurier Poznański” natomiast dzień później 
krytykował „Posener Tageblatt” za tekst, w którym dziennikarze niemieccy 
obarczali Polaków winą za to, że żołnierze niemieccy zdzierali chorągwie ko-
alicyjne z balkonów mieszkań. „Należy z całym naciskiem wskazać na to, że 
wyzywające wywieszenie nieprzyjacielskich chorągwi przez różnych Polaków, 
obrażające uczucia niemieckie, było przyczyną właściwą ubolewania godnych 
zajść” – napisali dziennikarze „Posener Tageblatt”. Na czym polegały owe 
„ubolewania godne zajścia”, wyjaśniają dziennikarze „Kuriera”: „Strzał oddany 
na ulicy Berlińskiej ze strony »nie dającej się stwierdzić« spowodować miał 
dalszą strzelaninę ze strony polskiej. Wiadomość notorycznie nieprawdziwa, 
co stwierdza nasz naoczny świadek, który sam stojąc w ogniu niemieckim, na-
liczył cały szereg salw prowokatorskich”. Kto wtedy strzelił pierwszy, history-
cy nie mogą precyzyjnie ustalić do dziś. Jednak ówcześni polscy dziennikarze 
nie mieli takich wątpliwości. Na przykład „Kurier” opublikował 29 grudnia 
tekst zatytułowany Strzelanina na ulicy Rycerskiej, w całości składający się z re-
lacji przypadkowego świadka wydarzeń, który 27 grudnia postanowił wybrać 
się z rodziną do teatru, ale trafił pod salwy z karabinów żołnierzy niemieckich. 
Dziennikarze polscy dementowali też zamieszczone w niemieckich gazetach 
nieprawdziwe informacje o tym, że powstańcy ostrzelali synagogę w Pozna-
niu i że w związku z tym są ofiary wśród ludności żydowskiej (artykuł Kłamli-
we wieści w „Dzienniku Poznańskim” z 3 stycznia 1919 roku).

Nie zawsze jednak niemieckie gazety były obiektem krytyki. Zdarzało się, że 
służyły za źródło informacji, gdy np. w miejscowościach poza Poznaniem pol-
skie redakcje nie miały własnych informatorów. 9 stycznia 1919 roku „Kurier 
Poznański” w artykule zatytułowanym Z powiatu Babimojskiego opisuje przebieg 
walk, powołując się na „Züllichauer Nachrichten”. W tym samym tekście jako 
źródło informacji występuje niemiecka agencja prasowa Biuro Wolffa10. Takie 
podanie źródła przez redakcję polską w przypadku informacji zaczerpniętych 
z tekstów niemieckich, ale także w przypadku cytatów z innych gazet pol-
skich jest chlubnym wyjątkiem. Z reguły bowiem polscy dziennikarze, powo-
łując się nawet na informatorów, nie pisali, kim ci świadkowie wydarzeń byli.  

9 Inaczej rzecz się miała w wojsku polskim tworzonym w pozostałych dwóch zaborach, o czym wspo-
minają autorki listu, przytaczając przykład lwowianek broniących miasta. W 1918 roku we Lwowie 
powstała Ochotnicza Legia Kobiet. W walkach z Ukraińcami poległo 66 kobiet żołnierzy. Legia brała też 
m.in. udział w obronie Warszawy podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W innej formacji – 
ochotniczym II Szwadronie Śmierci – służyła literatka Janina Walicka (interesujące zdjęcia kobiet w Woj-
sku Polskim z lat 1918–1920 znajdują się w książce wydanej przez Ośrodek Karta i Muzeum Historyczne 
m. st. Warszawy Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką, oprac. A. Knyt, Warszawa 2005).
10 Agencja informacyjna Telegraficzne Biuro Wolffa rozpoczęła działalność w 1849 roku. Założył ją 
Bernhardt Wolff, z zawodu lekarz, który od 1848 roku był kierownikiem administracyjnym gazety  
„National Zeitung”.
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Teksty te zaczynały się zazwyczaj od słów: „Donoszą nam” lub „Jak nam do-
noszą”. Czytając je, niestety nie dowiadujemy się, kto donosił. Dziś taki zabieg 
uważany jest za błąd w sztuce dziennikarskiej: źródło informacji w tekstach 
informacyjnych powinno bowiem być czytelne. Jeśli z jakichś względów re-
dakcja postanawia go nie ujawniać, powinna napisać, z jakiego powodu to 
robi. Ten brak wyraźnie podanego źródła informacji wpisywał się w jeszcze 
jedną prawidłowość z tamtych lat – teksty nie były podpisywane przez au-
torów. Czasem pojawiały się inicjały lub akronim autora. Tekst w „Kurie-
rze” z 15 stycznia 1919 roku zatytułowany Z Nowego Tomyśla podpisany został 
słowami: „Obywatel miasta”, korespondencja własna „Kuriera” z 22 marca 
1919 roku opisująca wejście Wojsk Wielkopolskich do Lwowa została podpi-
sana „ski”, również w „Kurierze” z 2 sierpnia 1919 roku tekst Jeszcze w sprawie 
spolszczenia napisów podpisany został „Druh”. Wyjątkowy na tym tle jest cykl 
tekstów w „Kurierze” z 2 lutego 1919 roku opublikowanych pod wspólnym 
tytułem Listy z naszego frontu (od naszego specjalnego sprawozdawcy). Teksty te zo-
stały podpisane imieniem i nazwiskiem – ich autorem był Jan Marweg. Wy-
jątkowość tej publikacji polega też na tym, że jednym z tekstów jest wywiad 
przeprowadzony przez Marwega z szefem sztabu frontu północnego – dzien-
nikarska forma publicystyczna stosowana w owych czasach niezwykle rzadko.

Chlubnym wyjątkiem w sposobie redagowania informacji był w tamtych cza-
sach „Przewodnik Katolicki”. Tygodnik ten powoływał się na źródła, podając 
nazwiska swoich informatorów. Na przykład w tekście Śladem walk, opubli-
kowanym 16 lutego 1919 roku, jego autor przytoczył szczegóły walk żołnie-
rzy polskich z Grenzschutzem o Rynarzewo, cytując świadka tych wydarzeń, 
księdza proboszcza Buławskiego. W tekście Nasza straż Ludowa z 9 marca 
1919 roku „Przewodnik” opublikował relację z zaprzysiężenia Straży Ludowej 
w Poznaniu, podając zgodnie z dzisiejszymi regułami sztuki dziennikarskiej 
datę tego wydarzenia oraz poszerzając relację o kontekst historyczny – jakiego 
rodzaju formacją była Straż Ludowa, czym się zajmowała. Nie jest więc to 
tylko kronikarski zapis konkretnego wydarzenia, ale tekst poszerzony o tzw. 
informacje backgroundowe, które wzmocniły przekaz, czyniąc go ciekawszym 
i bogatszym dla czytelnika. „Przewodnik” cechował duży stopień wiarygod-
ności i precyzji opisywanych zdarzeń – teoretycznie bowiem gazeta ta mogła 
bazować na bardzo rozwiniętej sieci własnych informatorów, którymi byli 
w zasadzie wszyscy księża z parafii, gdzie trwały walki powstańcze. Żadna 
z innych poznańskich gazet nie mogła nawet marzyć o tak ogromnej licz-
bie własnych informatorów. Ówczesny „Przewodnik” był wyjątkowy jeszcze 
z jednego powodu: teksty ilustrował zdjęciami, które traktował jako równo-
rzędne źródło informacji dla czytelnika. I nie były to tylko zdjęcia z oficjalnych 
uroczystości (te robił dla „Przewodnika” jeden z najlepszych ówczesnych za-
wodowych fotografów, fotograf-kronikarz powstania Franciszek Greger), ale 
również fotografie dokumentujące zniszczenia spowodowane przez niemiecką 
artylerię w miejscowościach, w których toczyły się walki.

Tematyka związana z powstaniem zaczęła dosyć szybko, bo już w lutym 
1919 roku, schodzić z pierwszych stron poznańskich gazet codziennych, przy 
czym znacznie dłużej pozostała na jedynce „Kuriera”. Mogło mieć to związek 
z tym, że „Kurier” miał więcej informacji z terenu niż „Dziennik” dzięki sieci 
gazet utrzymywanych przez wspólnego wydawcę – spółkę Nowa Drukarnia 
Polska. „Przewodnik Katolicki”, który, jak już wspomniałem, miał zupełnie 
inny profil niż gazety codzienne, jeśli poruszał kwestie dotyczące powstania, 
robił to na stronach wewnętrznych.

W „Dzienniku” i „Kurierze” z lat 1918–1920 dominowały tematy polityczne. 
Nie jest to dziwne, zważywszy, że przecież był to okres niesłychanie ważny 
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politycznie – czas tworzenia się polskiej niezawisłości państwowej. Dyskuto-
wano więc nad tym, jak nowa Polska ma wyglądać, jak proces jednoczenia 
kraju oceniany jest w Europie. „Dziennik” drukował często jako tekst główny na 
pierwszej stronie coś w rodzaju felietonu na tematy polityczne. Czasem zajmo-
wały one prawie całą stronę z czterech stron gazety. Stwierdzić trzeba, że teksty 
te pisane były zazwyczaj bardzo uroczystym, można by rzec – napuszonym języ-
kiem, który bardziej chyba miał świadczyć o poziomie inteligencji piszącego, niż 
wnosić coś nowego do dyskusji o kształcie odrodzonej Polski. W tekście Sprawa 
polska wobec kongresu pokojowego („Dziennik Poznański” z 8 stycznia 1919 roku) czy-
tamy: „To, co szczep słowiański utracił na korzyść szczepu germańskiego, który 
zresztą może w połowie ma dziś dawną krew słowiańską, to przepadło, bo to się 
jednym zamachem odrobić nie da. Ale byłoby to wiwisekcją, gdyby choć jedna 
wieś odpaść miała od ciała Rzeczypospolitej Polskiej z tej ziemi, która zdradą 
i przemocą oderwana od niego została przed stu kilkunastu laty”. „Kurier” pod 
względem językowym wydaje się być znacznie bardziej przyjazny czytelnikowi, 
chociaż i w tej gazecie wpadano w tony podniosłe, co jednak nie zmieniało fak-
tu, że przekaz był nadal czytelny dla odbiorcy. 15 stycznia 1919 roku gazeta opu-
blikowała skróconą biografię generała Dowbora-Muśnickiego (dziś taki artykuł 
nazwalibyśmy „sylwetką”). Czytamy w nim m.in.: „Ale jego zamysły i pragnienia 
w innym szły kierunku. Pod mundurem generała rosyjskiego biło gorące serce 
polskiego patrioty, ożywione chęcią służenia własnej ojczyźnie”.

Skutkiem uprawiania wielkiej polityki przez media jest na ogół odejście od 
problematyki życia codziennego. Po stu latach prawidłowość taka utrzymuje 
się nadal w polskich mediach, w dużej części sprofilowanych politycznie – in-
formacje z sejmu, relacje z rozgrywek politycznych między partiami i posłami 
zajmują większość czasu antenowego serwisów informacyjnych ogólnopol-
skich stacji telewizyjnych i radiowych oraz większość szpalt gazet, oddalając 
się tym samym od swoich widzów, słuchaczy i czytelników. W przypadku 
polskich gazet codziennych zaboru pruskiego sytuacja taka była zrozumiała –  
ich wydawcami byli ludzie, którzy stawiali sobie za cel walkę o utrzymanie 
polskości w regionie, walczyli słowem z pruskim uciskiem. Gazety te jednak 
uprawiały politykę również wtedy, kiedy ten ucisk zaczął słabnąć. W czasie 
Powstania Wielkopolskiego omawiano na łamach dzienników również re-
pertuar teatralny, dyskutowano na temat pomników w Poznaniu, informo-
wano często o przebiegu walk o Lwów, zachęcając do różnorakiej pomocy 
mieszkańcom tego miasta. Nie pisano natomiast artykułów o tym, jak żyje się 
ludziom w Poznaniu i na prowincji, prawie nie skupiano się na wyłączeniach 
prądu, gazu czy brakach w dostawach żywności. Nie znaczy to, że problema-
tyka ta nie przewijała się przez szpalty omawianych dzienników. Poruszano 
ją jednak głównie na stronach ogłoszeniowych lub w formie drukowanych 
obwieszczeń, czasem drobnych notek prasowych.

W iadomości miejscowe i potoczne

Interesujące dla poznania problemów, z jakimi zmagali się ludzie w czasach 
Powstania Wielkopolskiego, są rubryki: Wiadomości miejscowe i Wiadomości z pro-
wincji w „Dzienniku Poznańskim”, Wiadomości miejscowe oraz Wiadomości miej-
scowe i potoczne osobiste w „Kurierze Poznańskim”, Wiadomości z bliska i z daleka 
w „Wielkopolaninie”, a także Wiadomości bieżące w „Przewodniku Katolickim”. 
Są to zazwyczaj krótkie informacje, które często przyjmują formę komunika-
tów. „Kurier” z 19 stycznia 1919 roku zamieścił informację, z której wyciągnąć 
można wniosek, że w Poznaniu w tym okresie zaczęły się problemy z żyw-
nością: „Magistrat rozporządza większą ilością kwaszonej fasoli w strączkach 
z czasów obfitych dowozów w lecie. Ponieważ dowóz świeżej jarzyny obecnie 
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powoli ustaje, zaleca magistrat nabywanie kwaszonej fasoli z wieży górnoślą-
skiej, w barace dla sprzedaży detalicznej, oraz we wszystkich miejskich skła-
dach żywnościowych: cena 60 fen. za funt. Fasolę kwaszoną przyrządza się tak 
samo jak świeżą”. Omawiane rubryki zawierały również informacje o organi-
zowaniu pomocy dla mieszkańców Lwowa („Dziennik Poznański” z 21 stycznia 
1919 roku), a także o oficjalnych obchodach różnego rodzaju rocznic. Zamiesz-
czano w nich sprawozdania z pogrzebów, a nawet z przebiegu walk poza 
Poznaniem. 19 czerwca 1919 roku „Kurier Poznański” w rubryce Wiadomości 
miejscowe i potoczne powiadamiał o wznowieniu dostaw gazu dla mieszkańców 
Poznania. O zamknięciu dostaw gazu i prądu informował „Kurier” na stronach 
ogłoszeniowych 22 stycznia.

Ogłoszenia i komunikaty drukowane na stronach ogłoszeniowych ówcze-
snych gazet stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat życia ludzi w cza-
sach powstania. Ogólny wniosek, jaki wysnuć można z ich lektury, jest taki, 
że wydawcy gazet i redaktorzy swoją aktywność dziennikarską koncentrowali 
głównie na zagadnieniach politycznych, w mniejszym stopniu na kulturalnych 
czy związanych ze sztuką, a przeciętni mieszkańcy regionu po prostu starali się 
przeżyć i urządzić w nowej, kształtującej się dopiero rzeczywistości.

Żołnierze wracający z frontów I wojny światowej szukali pracy, oferując usługi 
stroicieli fortepianów, dentystów, krawców, korepetytorów – głównie języków 
niemieckiego i francuskiego. Swoje praktyki wznawiali lekarze. Ogłoszenia in-
formujące o tym fakcie rozpoczynali od słów: „wróciłem” lub „osiadłem”.

Poszukiwano natomiast najczęściej: dzielnej siły kupieckiej, drogerzystów, 
stróżów podwórkowych i pałacowych, służących, ogrodników, kowali, cze-
ladników szewskich, werkmistrzów (majstrów), zecerów (składaczy w dru-
karni), rządców, gorzelników, zawiadowców aptek, a nawet kapelana do pry-
watnej kaplicy w pałacu. Wśród pań istniało zapotrzebowanie na książkowe 
(księgowe), kantorzystki, stenotypistki, korespondentki (panie do prowadzenia 
korespondencji firmy), kucharki, prasowaczki, nauczycielki języka polskiego 
i bony (opiekunki do małych dzieci). Analiza treści ogłoszeń pozwala również 
uchwycić momenty podejmowania ważnych decyzji przez poszczególnych 
mieszkańców miasta. Dla obywateli Poznania pochodzenia niemieckiego nie-
wątpliwie ważna była decyzja: zostać w mieście czy wyjechać do Niemiec? 
Wielu postanowiło zostać i przystosować się do nowej sytuacji. W rubryce 
ogłoszeniowej „Dziennika Poznańskiego” z 3 stycznia 1919 roku czytamy: „Po-
szukuję zaraz towarzyszkę ewentualnie nauczycielkę wykształconą, religijną, 
z dobrego domu, z najlepszym akcentem polskim dla inteligentnej Niemki, ka-
toliczki z uczuciem polskiem, lat 22, w celu gruntownego przyswojenia języka 
polskiego i udzielenia lepszej muzyki, ewentualnie także języka francuskiego. 
Uprasza się o zgłoszenia w języku niemieckim”.

Powstanie dawało wielu możliwość zarobku – masowo zaczęły pojawiać 
się ogłoszenia o produkcji i sprzedaży chorągwi narodowych oraz orłów do 
wojskowych czapek. Jedno z ogłoszeń zamieszczonych 12 stycznia 1919 roku 
w „Kurierze Poznańskim” brzmi: „Sztandary narodowe z orłami olejną farbą 
wykonam i dostarczę, Przysieck, ul. Zielona 7”. „Druh. Bezpłatne Pismo dla 
Żołnierzy Polaków” zamieścił w wydaniu z 11 stycznia 1919 roku ogłosze-
nie następującej treści: „J. Pendowski, Poznań, Telefon 5093, ulica Wrocław-
ska 36, wchód z ulicy Gołębiej 4. Jedyna polska fabryka oznak i medali dla 
Towarzystw. Orzełki w wielkim wyborze własnego wyrobu”.

Ogromnym źródłem dochodu dla ówczesnych producentów farmaceuty-
ków oraz aptekarzy – tak jak i dziś – była sprzedaż parafarmaceutyków. 
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W „Dzienniku Poznańskim” z 5 stycznia 1919 roku możemy znaleźć następu-
jące ogłoszenie: „Piegi, żółte plamy, opaleniznę, pręgi na szyi od kołnierzyka 
usuwa pod gwarancją Axela-krem. Aptekarz J. Gadebusch”.

Rubryki ogłoszeniowe były też miejscem, w którym szukano mężów i żon. 
„Dziennik” i „Kurier” wyodrębniły w tym celu specjalną rubrykę nazwaną 
Ożenki. Ogłoszenia te łatwo było odnaleźć, bo osoby zamieszczające je wyku-
pywały z reguły większą powierzchnię, płaciły za większą czcionkę i oferty 
swoje zamieszczały w ramkach. Ogłoszenia takie brzmiały często jak swo-
istego rodzaju zaproszenie do transakcji handlowej: „Kawaler, kupiec, lat 25, 
przystojny, ciemno blondyn, wesołego usposobienia, dobrego charakteru po-
szukuje żony. Najchętniej wdówki, właścicielki interesu win lub towarów 
kolonialnych. Dyskrecja rzecz honoru. Panie raczą swe oferty z fotografią na-
desłać” („Dziennik Poznański” z 8 stycznia 1919 roku). Ale nie tylko mężów 
i żon szukano poprzez ogłoszenia. Zdarzało się, że za pośrednictwem rubryk 
ogłoszeniowych próbowano odnaleźć prawdziwą miłość: „Panienkę (szatyn-
kę), która w niedzielę 19 bm. pomiędzy czwartą a piątą godziną po południu 
w towarzystwie jednej panienki i pana w uniformie wojskowym (gefreiter) 
bawiła w Grandce w pobliżu podium orkiestrowego, uprasza pan, który przy 
tym samym stole siedział i około piątej wyszedł, o łaskawe podanie adresu 
celem bliższego zapoznania się” („Kurier Poznański” z 22 stycznia 1919 roku).

Przeglądając ogłoszenia w poznańskich dziennikach z przełomu lat 1918 i 1919, 
uważny czytelnik znajdzie w „Dzienniku Poznańskim” z 31 grudnia 1918 roku 
informację o kradzieży futra i czapki z bobrów znacznej wartości z szatni hotelu 
Bazar. Kradzieży tej dokonano – jak wynika z analizy treści ogłoszenia – 29 grud-
nia. Był więc przynajmniej jeden poznaniak, który nie uległ patriotycznemu 
zrywowi związanemu z przyjazdem Paderewskiego do miasta i ukradł futro 
z hotelowej szatni, korzystając zapewne z zamieszania związanego z pobytem 
w hotelu wielkiego polskiego polityka. Na marginesie tej historii warto zauwa-
żyć, że z treści kilku ogłoszeń, które ukazały się w dziennikach w 1919 roku, 
wynika, iż skrzyżowanie ulic pomiędzy hotelami Bazar i Rzymskim oraz pla-
cem Wilhelmowskim było prawdziwym trójkątem bermudzkim dla konfekcji 
męskiej. Odnaleźć można przynajmniej kilka ogłoszeń o poszukiwaniu futer, 
czapek, rękawiczek i kołnierzy futrzanych, które zaginęły ich właścicielom na 
trasie pomiędzy restauracjami hotelowymi Bazaru i Rzymskiego.

Niewielu zrobiło tak wiele

Nieco światła na poziom dziennikarstwa początków XX wieku rzuca książka 
Witolda Molika Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku. Autor 
przeanalizował pochodzenie społeczne polskich dziennikarzy zaboru pruskiego 
i doszedł do wniosku, że większość z nich pochodziła z wielodzietnych, nieza-
możnych rodzin. Niewielu w związku z tym stać było na naukę w szkole śred-
niej i studia uniwersyteckie11. Aby podnieść swój prestiż społeczny i zrobić ka-
rierę – zostawali dziennikarzami, ponieważ zawód ten był praktycznie jedynym, 
którego uprawianie nie wymagało wyższego, a nawet średniego wykształcenia. 
Dziennikarze z wykształceniem wyższym pracowali przeważnie w dziennikach 
i tygodnikach. W „Dzienniku Poznańskim” na początku XX wieku redakcja li-
czyła sześć osób, w tym jedna miała ukończone studia wyższe, dwie skończyły 
gimnazjum, dwie kilka klas szkoły średniej i jedna tylko szkołę podstawową12. 
Lepszym poziomem wykształcenia pochwalić się mogli dziennikarze „Kuriera 

11 W. Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009, s. 297.
12 W. Molik, op. cit., s. 411.



16

Poznańskiego”. Z siedmiu osób dwie miały stopień doktora, trzy wykształcenie 
niepełne wyższe i dwie niepełne średnie13. Braki w edukacji dziennikarzy w pew-
nej mierze tłumaczą słaby poziom niektórych tekstów – zwłaszcza w „Dzienni-
ku Poznańskim”. Wyjaśnia to też zróżnicowanie stylów pisania i konstruowania 
informacji w tym samym wydaniu gazety. Podsumowując umiejętności zawo-
dowe polskich dziennikarzy zaboru pruskiego, Molik pisze: „Można więc powie-
dzieć, że polscy dziennikarze w Poznańskiem stanowili – podobnie jak w pozo-
stałych zaborach – grupę mocno zróżnicowaną pod względem wykształcenia. 
Obok wybitnych indywidualności, tej miary co Roman Szymański, Władysław 
Rabski czy Marian Seyda, redagowaniem polskich czasopism często zajmowali 
się także samoucy, pracownicy umysłowi, którzy musieli zrezygnować z pracy 
w innych zawodach, a nawet ludzie przypadkowi”14. Czy jednak pochodzenie 
społeczne i poziom wykształcenia mogą być jedynym kryterium przy ocenie 
poziomu warsztatu ówczesnych dziennikarzy?

Początek XX wieku był czasem szybkiego rozwoju polskiej prasy. Zjawisko to 
stworzyło więc zapotrzebowanie na dziennikarzy. W zaborze pruskim wielu 
ich jednak nie przybywało – ewentualni adepci tego zawodu nie bardzo mieli 
u kogo zdobywać doświadczenie. Mimo że czasopism było dużo, najczęściej 
redagował je jeden redaktor – np. „Przewodnik Katolicki” przygotowywał sa-
modzielnie ksiądz Józef Kłos, któremu czasem dorywczo pomagali inni księża. 
Jedynie redakcje poznańskich dzienników zatrudniały więcej osób15. Molik 
zakłada, że przed wybuchem I wojny światowej w całym Poznańskiem było 
aktywnych zawodowo około 40 polskich dziennikarzy16. Dla porównania 
w 2007 roku jedna tylko redakcja poznańskiego oddziału „Gazety Wyborczej” 
zatrudniała ponad 30 dziennikarzy i redaktorów17.

Mimo ewidentnych słabości polskiego dziennikarstwa z czasów powstania 
gazety ówczesne to skarbnica wiedzy o okresie wybijania się Wielkopolan 
na niepodległość. Ogromną zasługą polskich gazet powstałych w czasach za-
boru pruskiego była najpierw ich walka o propagowanie polskości, w dobie 
powstania walka o niepodległość, a potem utrwalanie polskiej państwowości 
poprzez teksty osadzające problematykę lokalną w kontekście ogólnopolskim. 
Gazety były jedynym codziennym medialnym środkiem przekazu pomiędzy 
tworzącym się państwem a społeczeństwem. Dziennikarze, którzy pisali po 
polsku pod kontrolą niemieckiej administracji aż do wybuchu powstania, 
w ciągu kilku miesięcy stali się twórcami zasad posługiwania się polszczy-
zną w tekstach prasowych. To oni starali się przekładać na język zrozumia-
ły dla przeciętnego czytelnika dekrety, uchwały i zarządzenia niezbędne dla 
włączenia terenów byłego zaboru pruskiego w strukturę nowo powstającego 
państwa polskiego. I to oni znacząco wpływali na kształtowanie się poglą-
dów Wielkopolan na temat sytuacji politycznej – np. sugestywna propaganda 
prasowa miała istotny wpływ na postawę Wielkopolan wobec nowej władzy 
w osobie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Wybrane teksty z gazet, zacytowane w dalszej części książki, mają nie tyl-
ko przedstawić sam przebieg powstania, ale też naszkicować tło obyczajowe 
i społeczne, na którym rozgrywały się wielkie wydarzenia kształtujące historię 
Polaków w latach 1918–1920.

13 W. Molik, op. cit., s. 411.
14 W. Molik, op. cit., s. 412.
15 W. Molik, op. cit., s. 253
16 W. Molik, op. cit., s. 253.
17 Wiedzę tę zaczerpnąłem z prezentacji, jaką przygotowała w 2007 roku redakcja poznańskiej „Gazety 
Wyborczej” dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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P aderewski w Poznaniu

Przybył wczoraj do naszego miasta jeden z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych oby-
wateli naszych, mąż, który wszystkie swoje siły, wszystkie myśli i czyny oddał na usługi Oj-
czyzny. Zawitał wczoraj w nasze mury genialny artysta, a przede wszystkiem wielki obywatel, 
który od samego początku obecnej wojny pracował gorliwie i niezmordowanie na obydwóch 
półkulach dla dobra swego kraju i swych współbraci, pracował ze skutkiem nadzwyczaj 
pomyślnym, bo głównie jego usiłowaniom zawdzięczać należy, że obecny rozjemca świata, 
Wilson, tak gorąco zainteresował się sprawą polską. (…)

* * *

Już w pierwsze święto po południu pojawiły się obwieszczenia Naczelnej Rady, że nazajutrz 
w drugie przyjedzie Paderewski. Cały Poznań zawrzał pospiesznym, gorączkowym ruchem. 
W kilkanaście godzin miasto stanęło w morzu białych i czerwonych sztandarów. Z rzadka 
pojawiły się amerykańskie. Widzieliśmy na Starym Rynku jeden francuski. Zrazu nie zbywało 
też na angielskich. Ale gromady lejtnantów pruskich dobijały się do domów i żądały zdjęcia 
„nieprzyjacielskich” chorągwi, grożąc, że rozbiją i zdemolują mieszkania. Podajemy umyślnie 
ten niesłychany fakt, aby nasi goście angielscy zrozumieli, dlaczego nie widać Union Jack’ów.
W ogóle rząd niemiecki wszelkiemi sposobami przeszkadzał przyjazdowi Paderewskiego do 
Poznania. W Rogoźnie kapitan Reiche z polecenia Auswärtiges Amt poprosił „grzecznie, ale 
stanowczo” Paderewskiego i towarzyszących mu Anglików i Polaków, aby jechali prosto do 
Warszawy, oświadczając, że czeka gotowy pociąg do Aleksandrowa. Przeciw temu zaprote-
stował p. Korfanty, towarzyszący Paderewskiemu z Gdańska. Pułkownik zaś angielski Rollins 
odpowiedział, że ma od swego rządu zlecenie jechać do Poznania i pojedzie. Na to Niemiec 
cofnął się z protestem. 
Mniej więcej od godz. 6 tłumy ludzi snuły się po ulicach, któremi dostojni goście mieli przy-
jechać. Na całej drodze, a zwłaszcza przed Bazarem formowano szpalery. Wśród nich prze-
ciągały to oddziały skautów z sztandarami, to oddziały żołnierzy polskich, śpiewając pieśni 
narodowe. Porządek panował wzorowy, a utrzymywała go Straż Ludowa. Nie był to ład 
wymusztrowany, pruski, wymuszony pięścią schutzmanna, ale ład wolnego człowieka, wie-
dzącego, że nie trzeba się cisnąć, tak bardzo przypominający angielskie stosunki. 
Na dworcu oczekiwali dostojnych gości wydział Rady Ludowej poznańskiej, przedstawiciele 
towarzystw i prasy. Oczekiwanie było dość długie, pociąg bowiem spóźnił się o pół godziny. 
Do ostatniej chwili krążyły pogłoski, że Niemcy przeszkodzą przyjazdowi. Komendant dwor-
cowy przebiegał, odgrażając się, że „wezwie tego pana, aby jechał do Warszawy, a w razie 
potrzeby zawoła żołnierzy”. Tłum był olbrzymi. Na parkanach, na dachach sterczeli ciekawi. 
Na wiadukcie nad ulicą Kolejową czerniała głowa przy głowie.

Tablica 1. 

Generałowie

1. Dowódca 1 Dywizji Strzelców Wlkp., generał porucznik (generał dywizji) Filip Stanisław Dubiski; na patce kołnierza nr 1 
zamiast orła Królowej Jadwigi (wymaganego rozkazem dziennym Dowództwa Głównego nr 116 z 30 kwietnia 1919 r.);  

obok kołnierz z patką i rękaw munduru z oznakami stopnia, Biedrusko, 29 maja 1919 r.
2. Dowódca 14 Dywizji Piechoty Wlkp. (d. 1 Dywizji Strzelców Wlkp.), generał brygady Daniel Konarzewski;  

obok Odznaka I Korpusu Polskiego w Rosji, Bobrujsk, wiosna 1920 r.
3. Płaszcz dowódcy 27 Brygady Piechoty 1 Dywizji Strzelców Wlkp.,  

generała brygady Michała Milewskiego, wiosna 1920 r.
4. Płaszcz dowódcy 14 Dywizji Piechoty Wlkp. (d. 1 Dywizji Strzelców Wlkp.),  

generała brygady Daniela Konarzewskiego, wiosna 1920 r.
5. Kurtka zimowa jw., zima 1919–1920 r.
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Wreszcie nadjechał pociąg. Od razu spontanicznie odezwały się nie milknące okrzyki: Niech 
żyje, niech żyje! W tej chwili na dworcu pogasły wszystkie światła. Ale tysiące pochodni pol-
skich rozświetliły i plac przed dworcem, i peron. Z wagonu salonowego wysiedli Paderewski 
z żoną w towarzystwie pułkownika Rollinsa i dwóch oficerów angielskich oraz dwóch Pola-
ków tudzież Korfantego. Komendant dworcowy chciał przeszkodzić wysiadaniu, ale Naczel-
nik Straży Ludowej p. Lange dobył szpady i zakomenderował na swoich ludzi. Wobec tego 
komendant cofnął się.
Z przemową polską wystąpił p. dr. Meissner, a angielską p. Rydlewski oraz p. Korfanty, sła-
wiąc bohaterskie czyny armii angielskiej, wyrażając nasz dla niej podziw, a zakończył słowa-
mi: Niech żyje Anglia! Niech żyje Polska! P. Paderewskiej ofiarowano kwiaty.
Potem ruszył pochód. Do gotowych powozów poprowadzono gości. Towarzyszyli im Rada 
Ludowa oraz przedstawiciele towarzystw. Straż Ludowa pełniła wartę honorową. Pochód 
wyprzedzała kapela grająca hymny narodowe. Wśród olbrzymiego szpaleru publiczności wo-
łającego: Niech żyje Paderewski, Niech żyje Anglia, Niech żyje Polska, ulicami rzęsiście oświe-
tlonymi przez rozliczne pochodnie orszak powoli posuwał się ku Bazarowi.
W Bazarze oczekiwali gości: Rada Naczelna, komisarze, ziemianki z kwiatami i wybitni człon-
kowie inteligencji poznańskiej. Naprzód wkroczyli oficerowie angielscy i Polacy, potem Pade-
rewski z żoną, pułkownika Rollinsa zaś wnieśli na barkach polscy żołnierze wśród tryumfal-
nych okrzyków. Dziwno chyba było temu oficerowi angielskiemu, że go z takim entuzjazmem 
przyjmowali ludzie w mundurach niemieckich.
W przedsionku Bazaru p. dr. Krysiewicz jako przewodniczący Rady Naczelnej powitał Pa-
derewskiego oraz p. Paderewską krótką przemową, p. Korfanty zaś po angielsku przemó-
wił do oficerów angielskich. W kilku słowach odpowiedział p. Rollins. Potem przemówił 
Paderewski.
Dziękuje za nadzwyczajne uroczyste przyjęcie na tej prastarej wielkopolskiej ziemi. Dziękuje 
tem bardziej, że dobrze jest sobie świadom, że nie chodzi też tak dalece o jego osobę, lecz 
o ideę, jaką przedstawia, o Komitet Paryski, którego jest reprezentantem. Powitanie to ujmuje 
go za serce tem, że nie jest dziełem jakiejś grupy, stanu lub stronnictwa, ale całego narodu. 
Wielkopolska dała przykład niezłomnego patriotyzmu, ładu i karności, i zrozumienia poło-
żenia ponad inne zabory. Na tych samych zasadach powinna stanąć i nowa Polska, nie jako 
dzieło jednego stronnictwa, lecz całego narodu, którego granitową podstawę stanowi chłop 
i robotnik polski. – Kończy zaś okrzykiem: Niech żyje zjednoczona, wolna, wielka Polska 
z własnem wybrzeżem morskiem!
Mowę Paderewskiego przerywano co chwila okrzykami: Brawo! Cześć! Sława!
Potem dostojni goście udali się do swych apartamentów. (…) Z okna Paderewski przemówił do 
zgromadzonej rzeszy. Słuchano go z najwyższem napięciem, wśród okrzyków: Cześć! Sława!

Tablica 2. 

Straż Ludowa b. zaboru pruskiego (1)

1. Oznaki stopni oficerskich: a) Naczelny Komendant; b) komendant okręgu, szef sztabu Naczelnej Komendy;  
c) szef sztabu okręgu, adiutant Naczelnej Komendy; d) komendant dzielnicowy, adiutant sztabu okręgu, kwatermistrz 

Naczelnej Komendy; e) szef sztabu powiatowego; f) adiutant sztabu powiatowego;  
g) kwatermistrz sztabu powiatowego.

2. Oznaki stopni szeregowych: h) sierżant sztabowy, i) sierżant, j) plutonowy, k) kapral, l) starszy szeregowy, m) szeregowy.
3. Orzeł z drzewca chorągwi Straży Ludowej wręczonej podczas uroczystości zaprzysiężenia formacji, Poznań, 

plac Wilhelmowski (ob. plac Wolności), 23 lutego 1919 r.
4. Chorągiew Oddziału Straży Ludowej z Nekli.

5. Odcisk pieczęci z wizerunkiem orła (bez korony) Naczelnej Komendy Straży Ludowej.
6. Chorągiew Oddziału Straży Ludowej z Obornik, 1919 r.

7. Odcisk pieczęci z wizerunkiem orła (bez korony) Straży Ludowej w Poznaniu [Dzielnicy] Jeżyce.
8. Dowódca kompanii Straży Ludowej, uroczystość zaprzysiężenia formacji, Poznań, plac Wilhelmowski  

(ob. plac Wolności), 23 lutego 1919 r.
9. Naczelny Komendant formacji pułkownik Julian Lange, jw.


