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Powstańcze zaplecze

Pisząc o powstaniu wielkopolskim warto spojrzeć na jego zaplecze. Na
tyłach zorganizowanych, wyposażonych w broń powstańczych oddziałów
stała armia składająca się z Wielkopolan, która spontanicznie włączyła się
w ten niepodległościowy zryw, wsparła go zarówno własną pracą, jak i
finansowo. Niemałe znaczenie miał także duchowy wymiar tej pomocy.
Świadomość, że całe społeczeństwo wspiera powstańców, wpływała na ich
chęć do walki i wiarę w zwycięstwo. Jednak należy mieć na uwadze nie
tylko działania w dniach powstania, ale także to wszystko, co działo się
przed jego wybuchem i co w niemałym stopniu zadecydowało o
skuteczności tego niepodległościowego zrywu. Nie można zapomnieć o
latach przygotowań, które sprawiły, że pomimo ponad 120 lat zaborów
Wielkopolanie okazali się społeczeństwem świadomym swej przynależności
narodowej. Zaskoczyło to pruskie władze, które spodziewały się, że po
dziesięcioleciach germanizacji i Kulturkampfu na terenie prowincji
poznańskiej żyje już ludność całkowicie wynarodowiona. Powstańcze
zaplecze, o którym chcę pisać, ma więc wymiar nie tylko materialny, ale i
duchowy, a jego niezwykle  istotną częścią były inicjatywy oraz działania
kobiet.



Praca u podstaw

Żyjące na przełomie XIX i XX wieku
Wielkopolanki miały olbrzymi wpływ na
kształtowanie postaw patriotycznych kolejnych
wychowywanych przez nie pokoleń. Matki,
siostry, ciotki, a także te panie, które
zawodowo poświęciły się edukacji i oświacie,
kształtowały młode organizmy, wychowując je w duchu patriotyzmu i
miłości do ojczyzny, nieobecnej na mapach Europy, ale żywej w pamięci i
codziennym życiu. Młodzi Polacy pozostawieni edukacji w elementarnej
szkole pruskiej, pozbawieni kontaktu z kulturą i językiem polskim,
zagrożeni byli szybkim wynarodowieniem. Polki podjęły jednak wiele
inicjatyw mających na celu zintensyfikowanie kontaktu z polską kulturą i
językiem. W domach dbano o kultywowanie polskich tradycji i obrzędów,
obchodzono uroczyście święta narodowe i religijne. Religia katolicka
bowiem – nauczanie katechizmu, modlitw w języku polskim – była również
elementem odróżniającym polską społeczność od Niemców – wyznawców
protestantyzmu. Nauczano dzieci języka polskiego i historii, młodszym
czytano legendy. Panie często przechowywały pamiątki związane z wolną
przedrozbiorową Polską, w zamożniejszych domach wisiały portrety
zasłużonych Polaków, reprodukcje dzieł Matejki i Grottgera, gromadzono,
wypożyczano między sobą i czytano polską literaturę, dzieła Mickiewicza,
Słowackiego, Sienkiewicza. Deklamowano polskie wiersze i uczono
piosenek, które następnie śpiewano podczas uroczystości rodzinnych i
narodowych, a trzeba pamiętać, że za „polskie zachowanie” dzieci kary
często ponosili rodzice lub starsze rodzeństwo.

Prócz tych domowych inicjatyw podejmowano także działania na szerszą
skalę. W 1894 roku powstała „Warta”, czyli Towarzystwo Wzajemnego
Wspierania się Przyjaciółek i Opieki nad Dziećmi – jawnie zajmujące się
opieką nad ubogimi i upośledzonymi dziećmi z Poznania, ale stanowiące
również tajną szkołę funkcjonującą w prywatnych mieszkaniach
należących do Towarzystwa kobiet. Do „klas” uczęszczało od 5 do
kilkunastu dzieci, a wszystko kontrolowały opiekunki, wizytatorki.
Towarzystwo kształciło polskie kadry pedagogiczne, opracowywało



programy nauczania i wydawało polskie podręczniki. Za swą działalność
warcianki były niejednokrotnie karane. Założycielka „Warty” Aniela
Tułodziecka za cykl „Pogadanek dla matek polskich” została postawiona
przez sądem i skazana na 12 dni więzienia.

W grudniu 1910 roku z inicjatywy Ludwiki z Mycielskich Turnowej
powstało Towarzystwo Ziemianek Wielkopolski i Pomorza z siedzibą w
Poznaniu. Ich działalność ukierunkowana była na sprawy oświatowe i
gospodarcze, ale jako nadrzędny cel stawiały sobie wychowanie
patriotyczne oraz przeciwstawienie się germanizacji w najbliższym
środowisku, wśród mieszkańców wsi, a przede wszystkim wśród kobiet i
dzieci. Ziemianki organizowały lub potajemnie wspierały nauczanie dzieci
języka polskiego, zakładały ochronki, biblioteki, dla kobiet wiejskich
organizowały wykłady, dla dziewcząt zajęcia robótek ręcznych itp., uczyły
polskich pieśni i wierszy, kultywowały obchodzenie narodowych rocznic, a
wszystko to czyniły w konspiracyjnym, prywatnym i zamkniętym gronie. W
okresie I wojny światowej członkinie towarzystwa skupiły się na pomocy w
prowadzeniu majątków rodzinom, których ojcowie i synowie znajdowali się
na wojnie. Zbierały żywność i odzież dla ubogich, opiekowały się
bezdomnymi i sierotami.

Mniej oczywistym polem walki o niepodległość mogą wydawać się
towarzystwa śpiewacze, jednakże w okresie zaborów także pieśni stały się
orężem, bo i w nich kryły się treści narodowe, wspólne śpiewanie
wzmacniało ponadto patriotycznego ducha. Wiedziały jednak o tym także
pruskie władze, które nakładały na chóry i towarzystwa śpiewacze liczne
kary. Wydany w lutym 1911 roku wykaz pieśni zakazanych liczył aż 244
utwory.

Prężnie działało także Towarzystwo Czytelni Ludowych – tworzono
biblioteki stałe i ruchome funkcjonujące na zasadzie wymiany
księgozbiorów między poszczególnymi punktami bibliotecznymi. Dla
najmłodszych organizowano wspólne czytanie bajek i opowiadań, jasełka,
teatry amatorskie i wieczory „żywego słowa”. Panie, zwłaszcza ziemianki,
tworzyły również niezależne punkty czytelnicze dla upowszechnienia
czytelnictwa wśród kobiet wiejskich.



W drugiej połowie XIX wieku do Polski dotarły idee ćwiczeń
gimnastycznych, a w 1884 roku powstało w Inowrocławiu pierwsze w
zaborze pruskim gniazdo „Sokoła”. W 1909 roku Ksawery Zakrzewski
powołał żeński oddział „Sokoła” (pierwsze towarzystwa żeńskie powstały
już wcześniej – ale rozwiązano je jako niezgodne z ustawą o
stowarzyszeniach). Dziewczęta, podobnie jak chłopcy i mężczyźni, ćwiczyły
oraz brały udział w pokazach gimnastycznych i zlotach. Organizowano
zabawy taneczne, spektakle teatralne, patriotyczne wieczornice, wystawy
itp., prowadzono także lekcje języka polskiego, historii, literatury ojczystej,
geografii. Także organizowane wycieczki często były z nimi związane. Po
wybuchu I wojny światowej zajęcia zdominowane zostały przygotowaniem
do walki o niepodległość. Panie uczyły się służby polowej i sanitarnej –
doktor Zakrzewski zorganizował dla nich pierwsze kursy sanitarne.
Kolejne kursy organizowały jego wychowanki, w tym bezpośrednia
kontynuatorka jego działalności Janina Łakińska.

W 1912 roku, z inicjatywy działaczy „Sokoła”, powstały w Poznaniu
pierwsze zastępy i drużyny skautowe. Pierwszy zastęp skautowy żeński
powstał 29 listopada 1912 roku, a w 1913 roku przekształcono go w
drużynę skautek im. Emilii Plater. Organizację skautingu żeńskiego
wspomagała instruktorka ze Lwowa – Jadwiga Falkowska. Skauting
wprowadzał inny model kobiecej roli niż ten znany dotychczas i
wyznaczany tradycyjnym wychowaniem – wyzwalał inicjatywę.
Organizowano ogniska, wygłaszano przy nich gawędy i pogadanki o
treściach patriotycznych. Skautki w czasie zajęć polowych były szkolone w
zakresie służby wywiadowczej, kurierskiej, łączności i sanitarno-
opiekuńczej, a gry terenowe uczyły je odpowiedniego zachowania w
wypełnianiu służby zwiadowczej. Poznańskie skautki pomagały w wielu
działaniach młodym spiskowcom z organizacji UNIA. Jedną z takich
wspólnych akcji było, trwające praktycznie przez cały okres bezpośrednio
poprzedzający powstanie, śledzenie tajnych policjantów. Skautki we
współpracy z Czerwonym Krzyżem prowadziły także działalność
charytatywną. Organizowano również akcje protestacyjne, manifestacje
niepodległościowe, rozrzucano lub rozlepiano ulotki o treściach
patriotycznych, dotyczące zwłaszcza rocznic narodowych.

W 1864 roku zrodził się Czerwony Krzyż – ruch humanitarny opieki i



pomocy ludziom wymagającym wsparcia i ratownictwa sanitarnego. W
Wielkopolsce, będącej pod zaborem pruskim, nie wyrażono zgody na
powstanie polskiej organizacji tego typu. Jednakże sytuacja, jaka
wytworzyła się po 1916 roku, wymagała działań opiekuńczych i niesienia
pierwszej pomocy wracającym z frontu polskim żołnierzom, nierzadko
inwalidom, oraz powracającym w wyniku sytuacji wojennej polskim
cywilom. Prócz pomocy medycznej udzielano im także wsparcia
materialnego – dostarczano żywność, odzież i leki. Na początku listopada
1918 roku z inspiracji grupy lekarzy skupionych wokół wydziału
lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powstała pierwsza polska
placówka Czerwonego Krzyża, wówczas rozpoczęto także kursy
przygotowawcze w Zakładzie Sióstr Elżbietanek, w Zakładzie
Ortopedycznym im. Gąsiorowskich na Łazarzu i w Zakładzie Sióstr
Miłosierdzia przy placu Bernardyńskim. Ważną postacią dla poznańskiego
PCK była Izabela Drwęska z Amrogowiczów – współorganizatorka
działającego na poznańskim Dworcu Głównym ogniska dla powracających
z frontu żołnierzy polskich i ludności cywilnej. Po wybuchu powstania z
pracującego tam zespołu kobiet utworzyła oddział Czerwonego Krzyża,
którego została przewodniczącą. Była praktyczną organizatorką kobiecej
służby medycznej i sanitarnej w Poznaniu. Wiele panien z poznańskiego
oddziału Czerwonego Krzyża działało w drużynach sanitarnych,
współpracując lub pracując w poznańskich szpitalach.

Służba sanitarno-medyczna

Gdy wybuchło powstanie, służby sanitarne i
szpitalne były tymi, w których udział kobiet był
najliczniejszy. W pracach opiekuńczo-
sanitarnych uczestniczyły panie ze wszystkich
środowisk, z rodzin mieszczańskich,

robotniczych, ziemiańskich i chłopskich. Część kobiet, a w zasadzie
dziewcząt, przeszła odpowiednie przeszkolenie jeszcze przed wybuchem
powstania na wspomnianych kursach.

Uczestniczka sokolich kursów Barbara Łazarkiewicz podczas powstania
pełniła służbę w szpitalu polowym w Szubinie. Wychowanka skautowskich



kursów Waleria Solińska również pracowała jako sanitariuszka, podobnie
Zofia Szyfter, która w październiku 1918 roku wstąpiła do Polskiej
Organizacji Wojskowej i pełniła tam funkcję łączniczki i sanitariuszki, a po
wybuchu powstania została skierowana do poznańskiego Szpitala
Przemienienia Pańskiego.

W ambulansie PCK na Jeżycach pracowała Zofia Tucholska, a harcerki:
Konstancja Kolska, Anna Muchalewska, Marianna Sobczyńska i wiele
innych pomagały w poznańskich szpitalach.

Część pań, która przyłączyła się do powstania, przeszła przeszkolenie
sanitarne w różnych okolicznościach I wojny światowej. Doświadczone już
na tym polu, włączały się czynnie do pomocy rannym, a także organizowały
szpitale i szkoliły kolejne sanitariuszki. Przykładem takiej postawy była
Stanisława Łagierska-Kőnig. Ze względu na dobrą znajomość języka
niemieckiego ukończyła ona szkolenie Niemieckiego Czerwonego Krzyża.
Po wybuchu powstania pomagała rannym już w czasie trwania pierwszych
walk, a później organizowała punkty sanitarne i zwoziła rannych z linii
frontu do Czarnkowa. Podobnie wyglądała służba Anny Szczepaniak.
Przygarnięta po śmierci matki przez mieszkającą w Niemczech siostrę,
przebywała w Egipcie dla poratowania zdrowia. W 1915 roku, podczas
trwania działań wojennych została stamtąd wydalona przez Anglików i
trafiła pod opiekę Niemieckiego Czerwonego Krzyża, który po jej
przeszkoleniu skierował ją do Turcji. Po powrocie do Poznania, już w
pierwszych chwilach po wybuchu powstania, zajęła się opieką sanitarną.

Udział w powstaniu brała także Magdalena Mańczak, dyplomowana
pielęgniarka, która po powrocie z Wiednia, 3 stycznia 1919 roku została
przez Komendę Wojskową w Poznaniu przydzielona do szpitala
wojskowego w Krotoszynie. Tam pracowała jako pielęgniarka w sali
operacyjnej, zwoziła również rannych z frontu pod Zdunami,
współpracując m.in. z dr Robińską.

W powstaniu brały udział także inne lekarki, było ich jednak niewiele.
Wśród nich Emilia Hanke – lekarz medycyny, reumatolog i działaczka
społeczna, która w czasie powstania pełniła funkcję lekarza pomocniczego
na froncie zachodnim.



Po wybuchu powstania zapotrzebowanie na sanitariuszy i sanitariuszki
było jednak tak duże, że prócz wyszkolonego personelu do służby
sanitarnej przyjmowano wszystkie chętne, także nieprzeszkolone panie,
które doświadczenie zdobywały wypełniając zadania sanitariuszek.

Jednocześnie nadal organizowano kursy, o co dbały spontanicznie
tworzone oddziały Czerwonego Krzyża, które w marcu 1919 roku i w toku
jeszcze trwających powstańczych działań zostały połączone w Polski
Czerwony Krzyż.

Działania podejmowane przez panie z zaplecza sanitarnego obejmowały
udzielanie pierwszej pomocy rannym powstańcom, przenoszenie bądź
przewożenie ich ambulansami do punktów opatrunkowych lub szpitali
polowych. Opiekowały się rannymi i inwalidami także w trakcie ich pobytu
w szpitalach lub ośrodkach rehabilitacyjnych. Same również były
organizatorkami szpitalików polowych i wykonywały w nich prace
administracyjne, zaopatrzeniowe oraz porządkowe. Ciężko było zdobyć
opatrunki i bandaże, więc nierzadko same je wykonywały, drąc w pasy
bieliznę pościelową, którą zbierano od
okolicznych mieszkańców. Prócz tych typowo
sanitarnych funkcji dbano także o psychiczny
spokój rannych powstańców, o podtrzymywanie
ich na duchu.

W Miejskiej Górce Agnieszka Mikus wraz z koleżankami Hajducką,
Anderszówną, Malinowską i Garstecką uporządkowały wskazaną przez
radnego szkołę i przygotowały w niej posłania. Następnie w
zorganizowanym przez siebie szpitaliku pełniły funkcję sanitariuszek,
opiekując się rannymi zwożonymi spod Rawicza.

Maria Dutkiewicz wraz z siostrami Moniką i Wojciechą w chwili wybuchu
powstania przebywały w Rogoźnie. Zorganizowały szpital w tamtejszym
liceum. Z dworca odbierały rannych, przywożonych najczęściej z frontu
budzyńskiego.

Oddział PCK z Krzywina, zorganizowany i przeszkolony przez Antoniego
Wilkowskiego, towarzyszył kompanii krzywińskiej w zdobywaniu



Wolsztyna. W jego skład wchodziły m.in. 4 sanitariuszki: Czesława
Biskupska, Maria Maćkowiak-Sobkowiak, Stanisława Nowak-Porankiewicz
i Maria Werblewicz-Szymaniak.

W Śmiglu Pelagia Łukomska już w listopadzie 1918 roku zorganizowała
oddział PCK, a później, w niemieckim szpitalu Diakonisek, punkt
opatrunkowy dla rannych powstańców. Polskie sanitariuszki były tam
szykanowane przez niemiecki personel, utrudniano im wykonywanie
zadań.

Z inicjatywy Wandy Niegolewskiej powstał w szkole powszechnej w Buku
szpital polowy, który zabezpieczał świadczenia sanitarne dla oddziałów
powstańczych frontu zachodniego. Niegolewska osobiście nadzorowała
jego pracę, wspierała także rodziny rannych. Sanitariuszkami były tam
m.in. Klara Błaszczyńska i Władysława Gmerek.

Dwór Marii Kurnatowskiej w Gościeszynie stał się podczas powstania bazą
zaopatrzenia dla walczących powstańców, ale również szpitalikiem dla
rannych. Kurnatowska czuwała nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
Dwie córki Kurnatowskich pracowały natomiast w szpitalu w Wolsztynie.

Także dwór w Łabiszynie, należący do Marii Skórzewskiej, był ważnym
strategicznie punktem obrony odcinka pobliskiego frontu, a hrabina
zorganizowała w nim oddział Czerwonego Krzyża, który opiekował się
przywożonymi do Łabiszyna rannymi.

Warto również wspomnieć, że 12 pań pracowało przy produkcji leków i
opatrunków w Składnicy Sanitarnej w Poznaniu. Służyła tam m.in.
pielęgniarka w stopniu sierżanta – Marianna Sobczyńska.

Organizacja żywienia i zaopatrzenia

Mówiąc o zapleczu powstańczych działań i aktywności w nim kobiet, nie
sposób pominąć żywienia i aprowizacji. Początki powstańczego żywienia
sięgają wspomnianego już „Ogniska” na Dworcu Głównym, następnie
Izabela Drwęska zorganizowała kilka kolejnych kuchni i punktów
wydających posiłki. Dostęp do żywności był jednak ograniczony, a od 1916
roku funkcjonował system zaopatrzenia kartkowego, który szybko objął



podstawowe artykuły żywnościowe. Codziennym posiłkiem wydawanym we
wspomnianych kuchniach była więc kawa, zupa i chleb.

W chwili wybuchu powstania szefem aprowizacji został farmaceuta i
sanitariusz Kazimierz Chmielewski, w zaopatrzeniu pomagały mu jednak
głównie kobiety. Przez pierwsze dni powstania, zanim zaczęła
funkcjonować polska prowiantura, to Czerwony Krzyż za pomocą swoich
kuchni zaopatrywał w żywność całe wojsko w Poznaniu i fortach. W
dosłownie kilka godzin zorganizowano ruchome kuchnie, które jeździły
ulicami Poznania i wydawały żołnierzom posiłki. Oprócz tego założono
również kilka stałych kuchni. Jedna z nich, zarządzana przez pannę
Milewską, mieściła się w „Bazarze” – tę Chmielewski utrzymywał z
własnych pieniędzy. Druga, kierowana przez panią Góralską, mieściła się
w lokalu jej ojca – Grand Cafe przy placu Wolności. Zgłosiła się tam m.in.
pochodząca z kupieckiej rodziny siedemnastoletnia Irena Buszkiewicz.
Razem z koleżankami-skautkami pomagały przy obieraniu ziemniaków.
Istniała jeszcze trzecia kuchnia, mająca siedzibę w Muzeum Narodowym,
którą udało się zorganizować Helenie Rymarowicz razem z powstańcem
Rucińskim, dzięki transportowi ofiarnie przekazanej żywności. Do obsługi
kuchni przyłączyło się natychmiast kilkanaście skautek i innych
ochotniczek. W zamku działała kuchnia pod kierownictwem Haliny
Łebińskiej, w gmachu policji kuchnia zarządzana przez Teresę Pawlicką, a
później powstały jeszcze dalsze tego rodzaju placówki, m.in. na terenie
Rzeźni Miejskiej.

Również panie niezwiązane z żadną z oficjalnych jadłodajni pomagały na
miarę swych domowych możliwości. Tak właśnie działały Rozalia Nogaj z
Chwiałkowskich oraz jej córki i znajome. Rozalia wysyłała dziewczyny z
jedzeniem dla powstańców, a te, nie lękając się
kul, starały się dotrzeć z posiłkiem prosto na
miejsca boju.

Ważną sprawą stało się także zapewnienie kuchniom zaopatrzenia.
Rozpoczęcie działań powstańczych wiązało się bowiem z kolejnymi
utrudnieniami w dostępie do żywności. W jej zdobywaniu pomagało jednak



całe społeczeństwo. Produkty żywnościowe przekazywali kupcy, piekarze,
rzeźnicy, rzemieślnicy, każdy kto tylko mógł, spontanicznie oddawał to, co
posiadał. Niemałą rolę w dostawie żywności odegrało też ziemiaństwo.

Choć szefami kuchni polowych byli wojskowi, czyli mężczyźni, to główna
obsługa kuchni spoczywała w rękach pań. W Opalenicy punkt zbiorczy dla
żołnierzy znajdował się na stacji kolejowej, dlatego utworzono tam dla nich
kuchnię, kierował nią Borowski, a w wydawaniu posiłków pomagały mu
Helena Woziwodzka z siostrą oraz W. Drążanka. Pelagia Klukowska wraz z
siostrami zapewniały z kolei gorącą kawę i herbatę powstańcom
przejeżdżającym przez Wągrowiec. Przygotowywały dla nich także
papierosy, które przerabiały z krajowych cygar i nabijały w tutki. Jako
kucharka polowa pracowała również Maria Konieczna, która pełniąc tę
służbę została ranna.

W domu rodziny Budnych i pralni na ich podwórzu ulokowano punkt
żywnościowy dla powstańców. Kierowała nim pani Wichlińska z Helenowa,
a żywność dostarczały okoliczne majątki – Tuczno, Helenowo, Kobylniki i
inne. Pani Wichlińska wraz z siostrą – Ostrowską osobiście objeżdżały
punkty żywnościowe, kontrolując je i zbierając zapotrzebowanie na
produkty, a niejednokrotnie pomagały przy przygotowywaniu posiłków i
ich rozdzielaniu.

W Miejskiej Górce Felicja Pietruszyńska zorganizowała w szkole kwatery
dla około 80 powstańców. Przygotowywała dla nich także posiłki,
początkowo w kotle do prania, a później w kuchni polowej, którą udało się
powstańcom zdobyć na Niemcach, a którą ulokowano na podwórzu
zagrody jej rodziców.

Gdy rozpoczęły się walki o Zbąszyń, Wanda Niegolewska natychmiast
zorganizowała aprowizację odcinka – co wieczór wysłano z Niegolewa
transport żywności składający się z konwi z kawą, mleka, cukru, chleba i
smalcu. Także Maria Kurnatowska z Gościeszyna wielokrotnie dostarczała
powstańcom żywność, organizowała także środki transportu.



Służby łączności i zwiadu

Ogromne znaczenie miała łączność i komunikacja pomiędzy spiskującymi a
ukrywającymi się jeszcze powstańcami, a także pomiędzy funkcjonującymi
później oddziałami. Sieć telefoniczna w tym czasie dopiero się rozwijała,
dlatego informacje między sztabem a oddziałami, a także pomiędzy
poszczególnymi oddziałami w większości przekazywane były przez
specjalnych łączników i gońców. Służbę tę pełniło wiele kobiet.

Opanowanie dworców i urzędów pocztowych było niezbędne dla dalszego
kierowania frontami walk oraz zabezpieczenia dla oddziałów przepływu
informacji i rozkazów. Stąd pracujące na poczcie telefonistki pełniły dla
powstańców funkcję „kontrolerów”, zwracając uwagę na całość połączeń
telefonicznych i telegraficznych, czy też wejścia na określone linie itp.
Często pozyskiwały w ten sposób cenne informacje oraz szczegóły
rozmieszczenia niemieckich oddziałów, przechwytując niemieckie
meldunki. Następnie tajnymi liniami przekazywały te wiadomości
spiskowcom, umożliwiały również kontakt pomiędzy spiskującymi.
Podobną służbę pełniły również telegrafistki pracujące na dworcach
kolejowych.

Jako łączniczka na poczcie pracowała 25-letnia Maria Hundt. Tajną linią
polową podłączona do centrali telefonicznej, przekazywała powstańcom
informacje o rozlokowaniu jednostek niemieckiego Grenzschutzu. Została
jednak zdekonspirowana przez inną pracowniczkę poczty – Niemkę i
postawiona przed sądem. W wyniku interwencji władz powstańczych Bank
Ludowy w Kępnie złożył za nią kaucję i do kolejnej rozprawy została ona
warunkowo zwolniona. Tymczasem powstanie się zakończyło, a Niemcy
Wielkopolskę opuścili.

Gońcami pomagającymi powstańcom były m.in. siostry Budne – zaledwie
14-letnia wówczas Kazimiera i jej 18-letnia siostra Zofia. Ich ojciec po
powrocie z frontu włączył dzieci w działalność konspiracyjną. Kazimiera i
Zofia przekazywały meldunki i listy od ojca jego współpracownikom – m.in.
księdzu Bajerleinowi, Wichlińskiemu z Tuczna, Wichlińskim z Helenowa..
Zlecał im także zdobycie od stacjonujących w Inowrocławiu Niemców
informacji dotyczących rozmieszczenia ich wojsk. Jako że obie dobrze



znały język niemiecki i mogły dzięki temu podawać się za Niemki, były w
tej kwestii bardzo skuteczne.

Łączniczką, gońcem bojowym była również pochodząca z chłopskiej
rodziny Klara Słowińska. Mając 12 lat została gońcem kompanii
łabiszyńskiej, którą dowodził ppor. Tadeusz Fabian, a do której trafiła wraz
z ojcem. Przenosiła meldunki podczas walk powstańczych pod
Antoniewem, Rudami i Rynarzewem oraz podczas działań powstańczych na
przedpolu Bydgoszczy i nad Notecią. Dostarczała także listy dla rodzin
oraz żywność i odzież dla powstańców. Nie brakło jej odwagi, nierzadko
bowiem przenosiła meldunki wzdłuż linii ognia. Podczas ostrzału rodzinnej
wsi przez artylerię została ranna. Mimo natychmiastowej pomocy i
hospitalizacji nie udało się uratować jednej z nóg i Klara została inwalidką.

Rany odniosła także Franciszka Kasprzak. Zdobyte informacje o
liczebności i ruchach wojsk regularnie przekazywała do Żurczyna, gdzie
stacjonowali powstańcy. Gdy Niemcy zorientowali się w jej roli, podjęła
ucieczkę, która zakończyła się jednak nastąpieniem na minę.

W Zdunach funkcję łączniczki oddziału powstańczego pełniła pochodząca z
chłopskiej rodziny Julianna Bujakiewicz z d. Snadna. Przenosiła meldunki
między komendą oddziału w Zdunach a placówką w Borowicy. W czasie
napadu na placówkę Grenzschutzu została aresztowana i groziła jej kara
śmierci. Uratowała ją interwencja matki, która w jej imieniu odwołała się
do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i udowodniła, że Julianna udzielała
pomocy medycznej nie tylko polskim powstańcom, ale również
niemieckiemu podporucznikowi.

Na dworcu kolejowym w Rogoźnie Wielkopolskim w charakterze
telegrafistki pracowała Zofia Angierska. Była telegrafistką kompanii
rogozińskiej dowodzonej przez por. Zielińskiego, a jej zadaniem było
przekazywanie informacji powstańcom na odcinku Budzyń – Chodzież oraz
jednocześnie utrudnianie na tym odcinku kontaktu Niemcom. Kiedy
Niemcy zorientowali się, jaką pełni rolę, została zwolniona z pracy.

W urzędzie pocztowym w Pniewach, w celu zapewnienia kontroli
funkcjonowania poczty będącej jeszcze w rękach niemieckich, pracowała



Leokadia Degórska. Czuwała nad uniemożliwieniem sabotowania prac
służb łączności przez niemieckich urzędników. Utrzymywała także kontakt
z oddziałami powstańczymi i pomiędzy sztabem a oddziałami znajdującymi
się na froncie koło Międzychodu.

Z przekazywaniem informacji związana była także ziemianka Zofia
Sokolnicka. Rolę emisariuszki spełniała między Wielkopolską a Centralną
Agencją Polską w Lozannie, następnie Komitetem Narodowym Polskim w
Paryżu. Dzięki fenomenalnej pamięci informacje i instrukcje dla działaczy
politycznych i organizacji w Poznaniu mogła przekazywać nie przewożąc
żadnych notatek.

Powstańców informowały jednakże nie tylko te panie, które na stałe
pracowały dla nich jako łączniczki, ale również te, które przypadkowo
trafiły na jakieś informacje, mogące mieć wagę dla działań powstańczych i
za swój obowiązek uważały podzielić się nimi z dowództwem powstańczym.
Ich solidarność z powstańcami i poczucie przynależności do narodu
polskiego niewątpliwie były powszechne.

Warto wspomnieć także o Jadwidze Ligarzewskiej i Zofii Kryger, które
pracowały na poczcie, ale prawdziwe uznanie zdobyły towarzysząc
powstańcom na linii frontu. Po tym jak mężczyźni z Rynarzewa zostali
internowani, wspomniane stanęły na czele kobiet, które m.in. kopały rowy
strzeleckie.

Organizacja i wyposażenie

Niemały wkład w organizację powstania
włożyły ziemianki, które prócz zasług we
wspomnianych już służbach pomagały
powstańcom także na innych polach. Maria
Kurnatowska była współorganizatorką drużyny
gościeszyńskiej, którą wyposażyła w broń.
Aleksandra Bukowiecka była z kolei współinicjatorką kompanii lubińskiej.
Powstańczym oddziałom udostępniła ona również lokale i stajnie w swojej
posiadłości, a także przekazała fundusze na kupno broni i amunicji.
Hrabina Skórzewska, pani na Łabiszynie i Lubostroniu, udostępniła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lozanna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC


powstańcom zaprzęgi, które umożliwiły szybkie przerzucanie nawet całych
kompanii na zagrożone odcinki walk.

Zaplecze powstania to także ewidencja powstańców i rekrutacja
powracających z Niemiec żołnierzy. W punktach tego typu również
spotykamy panie. W Bydgoszczy istniała specjalna komórka Rady Ludowej
kierowana przez Stefanię Tuchułkową, Apolonię Ziółkowską i Wincentynę
Teskową, która prowadziła rekrutację, zajmowała się także zakupem broni
oraz jej przemytem do powstańców walczących pod Rynarzewem.

Również wyposażanie powstańców w mundury było zadaniem, w które
angażowały się panie. Z chwilą wybuchu powstania jego uczestnicy nosili
bowiem pruskie mundury, ich przerabianie w znacznej mierze spoczywało
w rękach kobiet. Usuwano z nich niemiecki kołnierz, mankiety i
naramienniki, zamiast nich przyszywano polskie oznaki, przyozdabiano
biało-czerwoną rozetką lub biało-czerwoną opaską.

Kobiety spontanicznie szyły także flagi narodowe i wywieszały je,
manifestując w ten sposób swój patriotyzm i solidarność z walczącymi.
Haftowały również dla nich sztandary. Gdy tylko powstańcy odnieśli
pierwsze zwycięstwo w Osiecznej, Maria Kopańska zakradła się do
magistratu, ze znajdującej się tam pruskiej flagi oddarła czarny kolor i ową
„spolszczoną” flagę wywiesiła na osieckim ratuszu.

Warte pamięci

Te wszystkie prace podejmowane przez kobiety, choć często miały miejsce
niejako na uboczu działań zbrojnych, miały jednak olbrzymie znaczenie dla
powodzenia powstania. Zarówno zorganizowane, jak i pojedyncze dowody
wsparcia, jakie dawały panie walczącym powstańcom, wzmacniały ich
ducha i wolę walki. Wspierane przez kobiety aprowizacja i służba
sanitarno-medyczna zabezpieczały byt powstańców, a przekazywane przez
gońców i łączniczki informacje nie raz ratowały życie. Kobiety, które brały
udział w tych służbach, nie postrzegały jednak swoich czynów w
kategoriach bohaterstwa, raczej patriotycznego obowiązku. Potrzeba było
perspektywy czasu, by tak one, jak i powstańcy, a także my – współcześni
widzowie historii, mogli dostrzec ich ogromną rolę w powstaniu. Za tym co



z pozoru proste i banalne kryła się mrówcza praca, codzienny trud i
wysiłek, pozbawiony laurów a wpisujący się w ideały organicznikowskie.
Wówczas jednak nie każdy to dostrzegał, stąd też i one same często nie
zachowały w pisanej formie wspomnień tamtych wydarzeń. Tym cenniejsze
są te relacje, które przetrwały, a przytoczone wyżej historie bohaterskich
postaw pań to tylko część z nich. Powstańcze zaplecze zostało w dużej
mierze zbudowane damskimi rękami i warto o tym pisać, gdyż zbyt często
mówiąc o powstaniu wielkopolskim pomija się wkład, jaki wniosły w jego
zwycięstwo kobiety.

 

Powiązane informacje

X. Służba medyczna,
duszpasterstwo wojskowe i
żandarmeria polowa

Służba medyczno-sanitarna
powstania wielkopolskiego.

Udział kobiet w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919 Na
przykładzie frontu południowo-
zachodniego
Eugeniusz Śliwiński


