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Jacek Jekiel

Zarys biografii 
Józefa Gabriela Jęczkowiaka

Józef Gabriel Jęczkowiak urodził się 31 stycznia, o godzinie 
4 rano, 1898 roku, w Jeżycach koło Poznania1. W 1900 roku 

Jeżyce zostały włączone do Poznania, stając się dzielnicą 
stolicy Wielkopolski.

Był on pierworodnym z drugiego małżeństwa ślusarza 
Jana Jęczkowiaka z krawcową Anną, z domu Wrońską, która 
pochodziła ze Śremu. Z pierwszego związku z Marią Dorotą 
z domu Siewicz, która zmarła 18 lutego 1897 roku, urodziło 
się pięcioro dzieci: Marian, Nikodem, Kazimiera, Janina2 
i Roman. Z drugiego małżeństwa Jana Jęczkowiaka – z An-
ną – przyszło na świat kolejnych czterech synów: Józef Ga-
briel, Ludwik (urodzony 3 sierpnia 1899 roku), Zygmunt 
(urodzony 24 kwietnia 1901 roku) i Jan Stanisław (urodzony 
5 marca 1903 roku)3.

Młody Józef wychowywał się w patriotycznej rodzinie 
poznańskiego rzemieślnika, choć na jego wychowanie szcze-
gólny wpływ miała matka, gdyż w wieku 6 lat stracił ojca. 
W 1914 roku wdowa Anna Jęczkowiak z dziećmi przeniosła 

 1 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: AP Poznań), Urząd Stanu 
Cywilnego w Poznaniu-Jeżycach, sygn. 37, nr aktu urodzenia 70.

 2 Córka Janina zmarła 8 lutego 1897 roku.
 3 AP Poznań, Akta miasta Poznania (dalej: AmP), sygn. 14555, k. 450 –  

 – 455.
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się do domu przy ulicy Święty Marcin 66. Tu też mieszkał 
Józef Jęczkowiak aż do października 1922 roku.

Jako piętnastolatek wstąpił do skautingu, jak ówcześ-
nie nazywano harcerstwo. Zaledwie kilka miesięcy później, 
20 lipca 1913 roku, został aresztowany za udział w polskiej 
manifestacji patriotycznej pod pomnikiem Adama Mic-
kiewicza. Skazano go na miesiąc więzienia i relegowano ze 
szkoły (poznańskie Gimnazjum Marii Magdaleny). Naukę 
kontynuował prywatnie i nadal działał bardzo aktywnie 
w skautingu, także konspiracyjnie, po delegalizacji polskiego 
hufca skautowego „Piast”, którego był chorążym. Podjął rów-
nież pracę (najpierw fikcyjnie, za namową swojego obrońcy) 
biurową w kancelarii adwokackiej, a następnie faktycznie, 
w charakterze pomocnika w polskiej firmie mierniczo-me-
lioracyjnej „Pankalla i Krenz”. Bez przeszkód mógł kontynu-
ować naukę i prowadzić aktywną działalność konspiracyjną 
w skautingu.

Po wybuchu I wojny światowej, jako poddany Rzeszy, zo-
stał wcielony do armii niemieckiej w listopadzie 1916 roku. 
Był rekrutem formacji artylerii ciężkiej w Poznaniu, na So-
łaczu. Po przeszkoleniu jako obserwator-sygnalista został 
wysłany w 1917 roku ze swoim oddziałem na front zachod-
ni do Francji. Na początku sierpnia 1918 roku zdezerterował 
i po kilkunastodniowej eskapadzie przedostał się do Wielko-
polski (za dezercję został zaocznie skazany na karę śmierci 
wyrokiem sądu wojskowego w maju 1919 roku). Natychmiast 
włączył się w wir działalności Polskiej Organizacji Wojskowej 
zaboru pruskiego (POW zp). Jej komendant, Wincenty Wie-
rzejewski, w porozumieniu z szefem wydziału wywiadowcze-
go Komendy Naczelnej POW Adamem Rudnickim, powie-
rzył Józefowi Jęczkowiakowi misję stałego łącznika między 

Akt małżeństwa Jana Jęczkowiaka i Anny Wrońskiej, Jeżyce pod Poznaniem, 
18 V 1897 r., aP Poznań, UsC Poznań-Jeżyce, sygn. 35



Akt urodzenia Józefa Gabriela Jęczkowiaka, Jeżyce pod Poznaniem, 
31 i 1898 r., aP Poznań, UsC Poznań-Jeżyce, sygn. 37, nr 70

Kartoteka meldunkowa Poznania – karta meldunkowa z wpisami 
o zameldowaniu rodziny Jęczkowiaków, w tym Anny Jęczkowiak 

z domu Wrońskiej, Józefa Gabriela Jęczkowiaka, a także jego 
przyrodniego rodzeństwa: Kazimierza, Janiny i Romana, 

aP Poznań, Akta miasta Poznania, sygn. 14555, k. 451
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dwiema organizacjami, a jednocześnie prowadzenie dzia-
łalności patriotycznej wśród żołnierzy Polaków służących 
w armii niemieckiej4. Jęczkowiak pojawił się w Warszawie 1 
listopada 1918 roku w mundurze niemieckim, zaopatrzony 
w fałszywe dokumenty na nazwisko Karol Schroeder. W cią-
gu zaledwie kilku dni opracował plan operacji zmierzającej 
do totalnego zdemoralizowania garnizonu niemieckiego 
w Warszawie, do realizacji którego zamierzał wykorzystać 
Polaków służących w armii niemieckiej. W tym celu w cią-
gu pierwszej dekady listopada 1918 roku Jęczkowiak zorga-
nizował spotkania z udziałem żołnierzy niemieckich pol-
skiej narodowości, których nazywał „dziesiętnikami”, bo-
wiem każdy z nich (w sumie było ich ponad trzydziestu) 
zobowiązał się do stworzenia oddziału dziesięcioosobowego.

Nic więc dziwnego, że po swoim powrocie z Magdeburga, 
jedną z pierwszych rozmów politycznych Józef Piłsudski 
odbył właśnie z Józefem Jęczkowiakiem, o której to Wa-
cław Jędrzejewicz pisze, że było to jedno z najważniejszych 
i najbardziej tajemniczych spotkań Piłsudskiego w dniach 
10 – 11 listopada 1918 roku5. Polecającym był Adam Rudnicki, 
a w spotkaniu oprócz niego uczestniczył także szef Sztabu 
POW Juliusz Stachiewicz (późniejszy szef Sztabu General-
nego Wojska Polskiego). Co ciekawe, bodaj najpełniejsze 
sprawozdanie (poza wspomnieniami samego Jęczkowiaka) 
z tego spotkania opublikował Niemiec, Walter Recke (archi-
wista z Gdańska), w czasopiśmie „Der Deutsche im Osten”: 

 4 A. Rudnicki, Wspomnienia sprzed lat osiemnastu, „Polska Zbrojna”, 
10 XI 1936.

 5 W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego, t. 3, Uzupełnienia 
i zmiany, Londyn 1986, s. 22.

Józef Gabriel Jęczkowiak w mundurze skauta, Poznań 1914 r., 
Zbiory własne Ludomira Niemca (dalej: Zb. ln)
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„W południe staje Jęczkowiak przed Piłsudskim, który żąda 
od niego sprawozdania z przygotowań przez niego wykona-
nych i podania czasu, kiedy będzie mógł rozpocząć akcję. 
Jęczkowiak wyraża gotowość o godzinie drugiej. Po krótkim 
namyśle zarządza Piłsudski, że najpóźniej o godz. 4 musi 
być wywołana rewolucja w garnizonie warszawskim. […] 
W świetlicach zbierają się żołnierze – trzeba tam wzniecić 
rewolucję – zdzierać kokardy niemieckie z czapek – zakładać 
czerwone opaski – wyjść na ulice – rozbrajać oficerów i pod-
oficerów – broń rzucać na ulice […]”6. Jęczkowiak, w myśl 
otrzymanych od Piłsudskiego instrukcji, skierował swoich 
ludzi do największych skupisk żołnierskich w Warszawie, 
czyli Pałacu Staszica i Doliny Szwajcarskiej, gdzie mieściły 
się najpopularniejsze świetlice żołnierskie (Soldatenheim). 
Sam osobiście udał się do Doliny Szwajcarskiej, gdzie przed-

 6 W. Recke, Der deutsche Zusammenbruch in Warschau. Der 11. November 
1918. Pilsudski und der deutsche Soldatenrat, „Der Deutsche im Osten. 
Monatsschrift für Kultur, Politik und Unterhaltung”, Jg. 1, 1938/1939, 
s. 29 – 40. Niemiecka historiografia w okresie międzywojennym lan-
sowała tezę, że załamanie się niemieckiego panowania na Wschodzie 
nie miało charakteru wewnętrznego rozkładu, spowodowanego re-
wolucyjnym fermentem, lecz zostało wywołane przez zewnętrzne 
działanie. W tym sensie działania Jęczkowiaka jawiły im się jako zdra-
da, która przyszła z zewnątrz. Sprawa jednak nie jest jednoznaczna. 
Działania Jęczkowiaka i jego pomocników wydają się być kataliza-
torem poczynań większych i głębszych, które dotyczyły wszystkich 
oddziałów niemieckich na terenie Warszawy. Innymi słowy, bez 
detonatora „rewolucyjna bomba” w garnizonie niemieckim albo 
w ogóle by nie wybuchła, albo co najwyżej wybuch ten nastąpiłby 
znacznie później. Z punktu widzenia decyzji Piłsudskiego pozostania 
na terenie Warszawy lub wyjazdu do Lublina opóźnienie wybuchu 
rewolucji wśród żołnierzy niemieckich działało na korzyść decyzji 
o wyjeździe z Warszawy.

stawiwszy się jako żołnierz wracający z Berlina opowiadał 
o wybuchu rewolucji i ucieczce cesarza. Od tego momentu 
wydarzenia potoczyły się błyskawicznie, żołnierze zaczęli 
zrywać akselbanty oficerom, masowo zaczęto przypinać 
do mundurów czerwone kokardy. Bunt zaczął się rozprze-
strzeniać na całe miasto.

Wysłannicy Jęczkowiaka wszędzie opowiadali się za two-
rzeniem rad żołnierskich i wybieraniem delegatów do Cen-
tralnej Rady Żołnierskiej Garnizonu Warszawskiego. Fak-
tycznie w godzinach wieczornych w Pałacu Namiestnikow-
skim na Krakowskim Przedmieściu odbyło się zebranie 
delegatów rad. Józefowi Jęczkowiakowi udało się wprowa-
dzić na to spotkanie około 30 własnych ludzi, a jeden z nich, 
Marcinkowski, został wybrany do zarządu Centralnej Rady 
Żołnierskiej7. Wywołany przez Jęczkowiaka ruch rewolucyj-
ny padł na podatny grunt, choć nie obyło się bez ofiar, za-
równo po stronie niemieckiej, jak i polskiej. Jak pisze Piotr 
Łossowski, postępujący ferment rewolucyjny wśród żołnie-
rzy niemieckich, tworzenie się rad żołnierskich wytwarzały 
zupełnie nową sytuację w Warszawie. Sytuację, którą Pił-
sudski potrafił po mistrzowsku wykorzystać, decydując się, 
pod wpływem zmian wywołanych działaniami Jęczkowiaka, 
na pozostanie w Warszawie. Efekty tych działań były mu 
zresztą szczegółowo zrelacjonowane przez delegatów Rady 
Żołnierskiej Garnizonu Warszawskiego, którzy spotkali się 
z Piłsudskim w nocy z 10/11 listopada 1918 roku8. Trudno 
zatem o lepszą rekomendację dokonań Jęczkowiaka w wal-
ce o niepodległość w listopadzie 1918 roku.

 7 P. Łossowski, Zerwane pęta, Warszawa 1986, s. 101.
 8 W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego…, t. 3, s. 389.
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Po udanej misji w Warszawie Jęczkowiak został odesłany 
do Poznania, gdzie uczestniczył w przygotowaniach i dzia-
łaniach Powstania Wielkopolskiego, walcząc w szeregach 
1. kompanii 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. W marcu 
1919 roku uczestniczył w szeregach tego pododdziału, ja-
ko sierżant-dowódca plutonu, w akcji odsieczy dla Lwowa. 
18 marca 1919 roku został ranny pod Gródkiem Jagielloń-
skim i trafił do szpitali wojskowych, kolejno: w Przemyślu, 
Bielsku i Poznaniu.

W czerwcu 1919 roku powrócił do 1. Pułku Strzelców 
Wielkopolskich, do batalionu zapasowego. W lipcu tegoż 
roku został instruktorem (specjalista-obserwator) w po-
znańskiej Oficerskiej Szkole Aeronautycznej. W następnym 
miesiącu został oddelegowany do żandarmerii polowej przy 
dowództwie Frontu Wielkopolskiego. W chwili przyjazdu 
Józefa Piłsudskiego do Poznania, 25 października 1919 ro-
ku, mianowany został komendantem eskorty Naczelnika 
Państwa, a 26 października 1919 roku uroczyście pasowany 
na podporucznika w korpusie żandarmerii polowej w Po-
znaniu. W poznańskiej szkole żandarmerii od listopada 
1919 roku do lutego 1920 roku prowadził zajęcia jako in-
struktor. W grudniu 1919 roku jako eksternista zdał egza-
min maturalny przed Komisją Kuratoryjną, działającą przy 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1 marca 1920 ro-
ku pełnił obowiązki dowódcy wszystkich trzech plutonów 
żandarmerii w 7. Dywizjonie Żandarmerii w Poznaniu9. Od 
października 1920 roku do zawarcia traktatu pokojowego 

 9 D. Poźniakowska-Hanak, Żandarmeria polowa i wojskowa w latach 
1918 – 1939, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”, 2006, nr 28, 
s. 134.

w Rydze ze Związkiem Sowieckim pełnił funkcję dowódcy 
odcinka kordonu sanitarnego, wojskowego i policyjnego 
w Brześciu nad Bugiem. W styczniu 1921 roku mianowany 
został porucznikiem.

11 września 1922 roku Józef Jęczkowiak ożenił się z Zefi-
ryną Rozalią Dybizbańską (używała też imienia Jadwiga), 
córką zmarłego w 1916 roku zegarmistrza i kupca Dominika 
Dybizbańskiego, który w 1882 roku przybył z Buku i osiedlił 
się w Poznaniu10. Po upływie roku na świat przyszła ich 
pierwsza córka Wanda (urodzona 23 września 1923 roku). 
Druga córka, Danuta Teresa, przyszła na świat 5 lat później 
(urodzona 6 sierpnia 1928 roku)11. Małżeństwo zamiesz-
kało w domu rodzinnym małżonki, przy ulicy Gwarnej 10 
w Poznaniu.

Od września 1922 roku do 13 lutego 1923 roku Józef Jęcz-
kowiak został słuchaczem kursu w szkole oficerskiej żan-
darmerii w Grudziądzu. W latach 1924 – 1927 był adiutantem 
w 7. Dywizjonie Żandarmerii w Poznaniu. W sierpniu 1927 
roku przeniesiono go do Dywizjonu Żandarmerii Grod-
no, jako dowódcę plutonu żandarmerii z siedzibą w Lidze. 
Służbę wojskową zakończył, na własną prośbę, w listopadzie 
1927 roku, bez prawa do emerytury. W rezerwie mianowany 
został na stopień kapitana ze starszeństwem od 1 stycznia 
1936 roku.

W tym samym czasie przeniósł się wraz z żoną do Gdy-
ni, gdzie od samego początku niezwykle aktywnie włączył 
się w prace Zarządu Okręgu Morskiego Związku Ofice-
rów Rezerwy RP, co zaowocowało wyborem na wiceprezesa, 

 10 AP Poznań, AmP, sygn. 14372, s. 652 – 653.
 11 AP Poznań, AmP, sygn. 14555, s. 442.



Por. J.G. Jęczkowiak z matką Anną, żoną Jadwigą 
oraz córką Wandą, Poznań, lato 1927 r., Zb. ln

J.G. Jęczkowiak z żoną Jadwigą oraz córkami Wandą 
(z tyłu) i Danutą, Gdynia 1936 r., Zb. ln
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Kwestionariusz osobowy J.G. Jęczkowiaka do Medalu Niepodległości, 
Gdynia, 10 iV 1934 r., CaW, Akta personalne, sygn. 3169, k. 1

a w 1933 roku, aż do wybuchu II wojny światowej, prezesa 
związku. W 1930 roku, za pieniądze uzyskane w spadku po 
teściu, poznańskim jubilerze, oraz po zaciągnięciu kredytu 
hipotecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, wybudo-
wał w Gdyni kamienicę czynszową przy ulicy Świętojań-
skiej 6512. W 1932 roku wybrano go na prezesa Stowarzy-
szenia Właścicieli Nieruchomości.

Zasiadał także w Radzie Towarzystwa Budowy Osiedli 
SA oraz Zarządzie, a następnie Radzie Nadzorczej Spółdziel-
ni Budowlano-Mieszkaniowej Oficerów Rezerwy. W 1935 ro-
ku został radnym miasta Gdynia z ramienia Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Jako członek Rady 
Miejskiej zasiadał w dwóch komisjach władz komunalnych 
Gdyni – Komisji Administracyjnej i Komisji Rewizyjnej13. 
Po rozwiązaniu BBWR był członkiem Obozu Zjednoczenia 
Narodowego. W 1937 roku wygłosił pamiętne przemówie-
nie (był bowiem świetnym mówcą) podczas miejskich uro-
czystości z okazji Święta Niepodległości, które odbyły się 
w nowo wybudowanej Hali Targowej przy ulicy Mościckich 
w Gdyni14.

Tuż przed wybuchem wojny, w ramach mobilizacji po-
wszechnej, został powołany do czynnej służby wojskowej 
i przydzielony jako szef żandarmerii do Grupy Operacyjnej 

„Wschód” gen. Mikołaja Bołtucia z Armii Pomorze. 22 wrze-
śnia 1939 roku został ranny w obie nogi, od ognia artyleryj-
skiego pod Łomiankami koło Warszawy. Dostał się do nie-

 12 Odpis Księgi wieczystej KW Sąd Grodzki w Gdyni, t.16, wykaz L331.
 13 Księga adresowa Gdyni 1937 – 1938, Gdynia 1937, s. 9.
 14 M. Sokołowska, Józef Gabriel Jęczkowiak, „Rocznik Gdyński”, 2012, 

nr 24, s. 64.



J.G. Jęczkowiak (w środku) jako prezes Zarządu Okręgu Morskiego 
Związku Oficerów Rezerwy rP, Gdynia, 21 ii 1935 r., Zb. ln

Kamienica czynszowa w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 65, 
własność małżeństwa Jęczkowiaków, Gdynia 1930 r., Zb. ln
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woli i przez obóz etapowy w Pruszkowie, Rawę Mazowiecką 
i Kielce trafił do Oflagu VII A Murnau w Bawarii. Z uwa-
gi na ciążący na nim wyrok śmierci od 1918 roku, w obozie 
jenieckim przebywał pod przybranym nazwiskiem Józefa 
Korkowskiego15. Tragizm losów wojennych nie ominął Jęcz-
kowiaka. Stracił podczas wojny matkę (12 grudnia 1943 ro-
ku), żonę, która zmarła na zapalenie płuc 23 stycznia 1944 
roku w Nowym Mieście nad Wartą, i jednego z braci. Nie 
był mu również znany los córek.

Po wyzwoleniu obozu jenieckiego w Murnau przez armię 
amerykańską 25 kwietnia 1945 roku, Józef Jęczkowiak wstą-
pił w szeregi oddziałów polskich działających przy sztabie 
VII Armii Amerykańskiej. Do kraju wrócił w maju 1946 ro-
ku, aby już 20 sierpnia 1946 roku podjąć pracę w gdańskim 
oddziale Biura Kontroli przy Prezydium Rady Narodowej 
(od 1949 roku Najwyższa Izba Kontroli), na stanowisku in-
spektora. Od stycznia 1950 roku pełnił funkcję inspektora 
kontroli wewnętrznej w Przedsiębiorstwie Handlu Zagra-
nicznego „Baltona”, z siedzibą w Gdyni.

W tym czasie aktywne „rozpracowanie” wobec niego pro-
wadził Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni, 
a od września 1951 roku Wojewódzki Urząd Bezpieczeń-
stwa w Gdańsku, co doprowadziło do zwolnienia go z pracy 
w marcu 1952 roku16. Zaszczuty przez funkcjonariuszy UB, 

 15 O fakcie tym poinformował starszego obozu gen. Tadeusza Piskora.
 16 Akta Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), Teczka osobowa Józefa 

Jęczkowiaka, w kartotece informacyjnej MBP, Departament II wy-
dział I Jęczkowiak został zarejestrowany we wrześniu roku 1949, z po-
wodu, jak napisano, podejrzenia o przynależność do Stronnictwa 
Narodowego. UB prowadził aktywne rozpracowanie Jęczkowiaka 
także po jego wyjeździe z Gdyni. Szczególne zainteresowanie wzbu-

Zaświadczenie obozowe kpt. Józefa Korkowskiego (obozowe nazwisko 
J.G. Jęczkowiaka), wystawione przez starszego Oflagu Viia Murnau 

gen. Tadeusza Piskora, Murnau, 30 Xi 1939 r., Zb. ln



Legitymacja służbowa kpt. Jęczkowiaka, żołnierza oddziału pomocniczego 
Vii Armii Amerykańskiej, Murnau, czerwiec 1945 r., Zb. ln

Legitymacja identyfikacyjna kpt. Jęczkowiaka jako jeńca Oflagu Viia Murnau 
(w kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako szef żandarmerii Grupy Operacyjnej 
„Wschód” gen. Mikołaja Bołtucia Armii Pomorze), Murnau, 25 V 1945 r., Zb. ln



Umowa o pracę J.G. Jęczkowiaka w gdańskim oddziale Biura Kontroli 
przy Prn, 26 Viii 1946 r., Archiwum Zakładowe nik, Teczka osobowa

Legitymacja służbowa kpt. Jęczkowiaka jako żołnierza 
Polskich Sił Zbrojnych, 26 Vi 1945 r., Zb. ln
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wyjechał we wrześniu 1953 roku z Gdyni, utraciwszy wcze-
śniej, w dziwnych, dotąd niewyjaśnionych okolicznościach, 
tytuł własności kamienicy przy ulicy Świętojańskiej.

Zatrzymał się na kilka lat we wsi Budy Stare, w domu 
rodzeństwa Ludwika i Stefanii Kalotów, którzy przysyłali 
mu paczki żywnościowe w czasach pobytu w niewoli nie-
mieckiej. Ze Stefanią Kalotą ożenił się 4 lutego 1954 roku. 
Po październiku 1956 roku, w dobie „odwilży”, przyjechał 
do Szczecina, gdzie rozpoczął z dniem 1 lipca 1957 roku pra-
cę w oddziale PHZ „Baltona” przy ulicy Gdańskiej 40, jako 
kierownik tamtejszych magazynów i sklepów. Zamieszkał 
na terenie zakładu, w niewielkim służbowym mieszkaniu, 
jednak bez żony, z którą pozostawał w separacji od czasu 
przyjazdu do Szczecina. Mimo wniesionego pozwu rozwo-
dowego sąd nie unieważnił małżeństwa, z powodu śmier-
ci Stefanii Jęczkowiak z domu Kalota, która zmarła nagle 
12 listopada 1965 roku.

W zachowanych życiorysach zawodowych z tego okresu 
Jęczkowiak ukrywał swe dokonania z listopada 1918 roku, 
koncentrując się jedynie na uczestnictwie w Powstaniu Wiel-
kopolskim. W licznych listach i komentarzach, w większo-
ści niepublikowanych, opisywał jednak swoją działalność 
publiczną, zwłaszcza w listopadzie 1918 roku w Warszawie 
i w trakcie Powstania Wielkopolskiego17. W okresie szczeciń-
skim powrócił też do działalności społecznej, angażując się 
w prace kombatantów Powstania Wielkopolskiego, w ramach 

dzała jego służba w Żandarmerii Wojskowej przed 1939 r. i służba 
w oddziałach polskich przy armii amerykańskiej.

 17 Materiały w posiadaniu autora dzięki uprzejmości wnuka Józefa 
Jęczkowiaka, pana Ludomira Niemca.

Akt małżeństwa J.G. Jęczkowiaka i Stefanii Kalota, Młodzieszyn, 
4 ii 1954 r., Archiwum Zakładowe UsC Młodzieszyn



Karta ewidencyjna Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt. Jęczkowiaka, 
Grodzisk Mazowiecki – Szczecin 1957, CaW,  

Akta personalne, sygn. 845-63-77, k. 14

Karta ewidencyjna Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt. Jęczkowiaka,  
Gdynia 1950 – Grodzisk Mazowiecki 1957, CaW, 

Akta personalne, sygn. 845-63-77, k. 1



Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). 
Uczestniczył w dyskusjach poświęconych Powstaniu Wiel-
kopolskiemu, pisał na ten temat referaty, a także poezję18.

W kwietniu 1964 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 
21 stycznia 1966 roku, w wieku 68 lat, z powodu zatrucia19. 
Zgodnie z ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu 
Witomińskim w Gdyni. 12 kwietnia 2013 roku rodzina prze-
prowadziła ekshumację, połączoną z nowym pochówkiem 
na cmentarzu w Poznaniu-Miłostowie. Szczątki Józefa Jęcz-
kowiaka spoczęły w rodzinnym grobie obok pierwszej żo-
ny: Zefiryny Rozalii (Jadwigi), Marii Dybizbańskiej (sio-
stry teścia Józefa Jęczkowiaka) i młodszej córki Danuty 
(zmarła w 1999 roku). Starsza córka, Wanda, zmarła 13 maja 
2007 roku i została pochowana na cmentarzu Centralnym 
w  Szczecinie.

Józef Jęczkowiak został odznaczony Krzyżem Niepod-
ległości, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918 – 1921, Medalem 10-lecia, Wielkopol-
skim Krzyżem Powstańczym i Złotym Gryfem Pomorskim.

 18 AP Poznań, Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i De-
mokrację w Poznaniu, sygn. 376, s. 35 – 38, sygn. 507, s. 11.

 19 Relacja Ludomira Niemca w zbiorach autora.
Odpis korespondencji w sprawie zatrudnienia Przedsiębiorstwa Handlu 

Zagranicznego „Baltona” z Józefem Jęczkowiakiem, wiosna 1957 r., Zb. ln



Dyplom z okazji przejścia na emeryturę J.G. Jęczkowiaka 
z Phz „Baltona”, Szczecin, 31 iii 1964 r., Zb. ln

Charakterystyka J.G. Jęczkowiaka, wydana przez dyrekcję oddziału Phz 
„Baltona” oraz Radę Zakładową i PoP PzPr, Szczecin, 10 ii 1964 r., Zb. ln
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Życie zwyczajne niezwyczajne: 
„Wspomnienia harcerza (1913 – 1918)”

Stulecie wybuchu I wojny światowej pozwala na przypo-
mnienie nie tylko bezmiaru okrucieństw wojny i wiel-

kich przeobrażeń politycznych Europy początków XX wie-
ku, ale też postaci i życiorysów przeciętnych ludzi. W dzie-
jach Polski Wielka Wojna (1914 – 1918) ma niezwykłe miejsce. 
Polacy walczyli w trzech formacjach zbrojnych państw za-
borczych, co było dla nich niewątpliwie wielką tragedią, 
lecz aktywność patriotycznych sił, wspartych korzystnym 
układem geopolitycznym, umożliwiła odrodzenie istnie-
nia Rzeczypospolitej po 123 latach niewoli. Ten doniosły 
w dziejach narodu przełom miał swych bohaterów w naj-
wyższych kręgach politycznych i militarnych, i wśród Po-
laków, którzy – podobnie jak autor prezentowanych wspo-
mnień – z armii niemieckiej trafiali do powstania służąc 
sprawie niepodległości.

Prezentowane w niniejszej publikacji wspomnienia zna-
lazły się w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie 
w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dość specyficzne losy 
tej placówki w dużej mierze wpływają na charakter jej za-
sobu. Na archiwalia tu zgromadzone składa się, jak dość 
popularnie przyjmujemy, dokumentacja kilku państw: Księ-
stwa Pomorskiego, Szwecji, Brandenburgii, Prus, Niemiec 
i – od 1945 roku – Polski, o różnorodnym charakterze. W tej 
mnogości materiałów nie ma jednak wielu źródeł w postaci 

Legitymacja odznaki pamiątkowej „Gryfa Pomorskiego”, nadanego uchwałą 
Prezydium Wrn w Szczecinie 24 Xii 1963 r., Szczecin, 28 Xii 1963 r., Zb. ln
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niemieckiej i wydarzeń związanych z uzyskaniem niepod-
ległości przez Polskę w roku 1918. W tym kontekście pew-
nie bardziej odpowiednim miejscem przechowywania te-
go opracowania byłyby archiwa w Poznaniu lub Warszawie. 
Warto jednak przypomnieć, że Józef Jęczkowiak, Wielkopo-
lanin, wzrastał w środowisku poznańskim, któremu jakże 
bliska przed II wojną światową była polska myśl zachodnia, 
a Instytut Zachodni czy Polski Związek Zachodni odegrały 
ogromną rolę w procesie zasiedlania i polonizacji przejęte-
go przez Polskę w 1945 roku regionu zachodniopomorskie-
go. Zapewne też niezwykle zasłużonemu szczecińskiemu 
archiwiście drowi Bogdanowi Frankiewiczowi1, Wielkopo-
laninowi z pochodzenia, który przez całe życie miał ścisłe 
związki z tym regionem, zawdzięczamy, że to Archiwum 
Państwowe w Szczecinie może zająć się przygotowaniem do 
druku, w stulecie Wielkiej Wojny, odtworzonych z pamię-
ci fragmentów z jej przebiegu.

Opracowanie Józefa G. Jęczkowiaka, mieszczące się w ka-
tegoriach memuarystyki, jest szczególne; spisane zostało 
po niemal 50 latach od omawianych wydarzeń. Powinno 
być zatem naznaczone duchem swoistej niepamięci, nie-
precyzyjności, czy niejasnych opisów. W tym przypadku 
w zasadzie z niczym takim nie mamy do czynienia. Józef 
Jęczkowiak wykazuje się – co budzi zdziwienie – niesamowi-
tą pamięcią, zwłaszcza co do osób, z którymi współpracował, 

 1 Bogdan Frankiewicz (1923 – 2003), doktor nauk historycznych, uro-
dził się i wychował w Kostrzynie Wielkopolskim. W czasie II wojny 
światowej pracował jako robotnik przymusowy. W 1951 roku ukończył 
studia na Uniwersytecie w Poznaniu, w latach 1952 – 1998 był archiwi-
stą Archiwum Państwowego w Szczecinie. Autor licznych inwentarzy 
archiwalnych, publikacji naukowych i popularnonaukowych.

odrębnych wspomnień, pamiętników czy dzienników bę-
dących kanonem memuarystyki.

Przeprowadzając szczegółową kwerendę odnoszącą się 
do tego typu opracowań związanych z Wielką Wojną, archi-
wiści zwrócili uwagę na interesujące materiały w formie ma-
szynopisu, pod tytułem „Wspomnienia harcerza 1913 – 1918”, 
autorstwa Józefa Jęczkowiaka, a przechowywane w zbiorze 
archiwalnym Rękopisy i Spuścizny, sygn. 1017. Zaintereso-
wał nas sam autor. Analiza wspomnianego tekstu wyłoniła 
postać, aczkolwiek nieznaną, to ciekawą tak pod kątem 
życiorysu autora wspomnień, jak i zapisanych w pamięci 
wydarzeń okresu I wojny światowej i tych przeobrażeń, które 
przywróciły Polsce niepodległość.

Przyjrzyjmy się tym zapiskom. Odnośnie do życiorysu 
ich autora w niniejszym opracowaniu prezentujemy tekst 
napisany przez dra Jacka Jekiela, zajmującego się zawodowo 
okresem II Rzeczpospolitej, który prowadzi badania nad tą 
postacią od kilku lat, w kontekście polskiego ruchu niepod-
ległościowego w czasie I wojny światowej.

Wspomnienia Józefa Gabriela Jęczkowiaka trafiły do 
zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie za sprawą 
długoletniego szczecińskiego archiwisty dra Bogdana Fran-
kiewicza. W 1965 roku przekazane zostały, na kilka miesięcy 
przed śmiercią autora, przez Mariana Nowackiego, miesz-
kańca Szczecina.

Dlaczego owe wspomnienia trafiły właśnie do szczeciń-
skiego zbioru? Czy fakt ten podyktowany był sentymentem 
do miasta, w którym Józef Jęczkowiak pracował od 1957 roku 
do czasu przejścia na emeryturę w marcu 1964 roku i śmier-
ci w styczniu 1966 roku? W istocie całość wspomnień odno-
si się do Wielkopolski, udziału w wojnie w szeregach armii 
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różne wersje na temat śmierci Ratajczaka, głównie ze strony 
ludzi Nogaja, a mianowicie, że padł on podczas natarcia na 
budynek policji. Oddział Ratajczaka wtedy tego budynku 
nie atakował, bo nie było to jego zadanie, w marszu został 
strzałami spod budynku policji zaskoczony. I twierdzę, że 
Niemcy nie strzelali do reszty oddziału. Wystarczyłoby 
tylko drobne obrócenie lufy w prawo, a na ulicy musiałoby 
leżeć rannych lub zabitych znacznie więcej żołnierzy. Prze-
cież maszerująca czwórkami kolumna stanowiła doskonały 
cel, a odległość wynosiła około 24 – 30 metrów” – zapisał 
Jęczkowiak w swoich wspomnieniach.

Ogromna szczegółowość towarzyszy też opisom służ-
by w szeregach armii niemieckiej na froncie zachodnim we 
Francji i Belgii. Nie umyka nam w związku z tym wrodzo-
ny dar autora do wnikliwej obserwacji i jego wrażliwość na 
tragiczne skutki wojny. Poznajemy między innymi belgij-
ską rodzinę udzielającą Jęczkowiakowi wsparcia i schronie-
nia, której pomagał w trudach dnia codziennego, czy grupę 
kobiet francuskich, ostrzeżonych przed groźbą skierowania 
do domów publicznych.

Większość wspomnień Józefa Jęczkowiaka odnosi się do 
wydarzeń związanych z odzyskiwaniem przez Polskę nie-
podległości przed wybuchem I wojny i po jej zakończeniu. 
Niewiele natomiast odnajdujemy tu wątków rodzinnych 
czy osobistych. Wyjątek stanowi nieduży passus związa-
ny z podkreśleniem obecności matki w życiu autora oraz 
krótkiej informacji o trzech braciach: Ludwiku, Zygmun-
cie, Janie Stanisławie. Zacytujmy tylko niewielki fragment: 

„[…] Czytelnik daruje mi te kilka słów, niezwiązanych ściśle 
z tematem. Napisałem je ku pamięci matki Anny z Wroń-
skich, która będąc wdową od 1905 r. dała swoich trzech 

lecz nie wyłącznie, także do tych postaci, które spotkał tylko 
raz. Sam też był osobowością niezwykle wyrazistą, zapada-
jącą w pamięć innym. Mamy tu dla przykładu znakomite 
odniesienie w tekście z tym związane, kiedy to wspomina 
o spotkaniu, już w niepodległej Polsce, z inżynierem Plen-
kiewiczem, któremu udzielił pomocy w marcu 1919 roku 
podczas odsieczy Lwowa. „Po wyjściu przy mojej pomocy 
z piwnicy opowiedział mi, że został przed trzema dniami 
aresztowany, zaprowadzony do tej piwnicy, nie otrzymywał 
niczego do jedzenia i picia i miał tam rzekomo siedzieć aż 
do śmierci. Przedstawił się jako inżynier miernik o nazwi-
sku Plenkiewicz. […] Nieoczekiwanie i zupełnie przypad-
kowo spotkałem się z nim jesienią 1927 r. w Wejherowie, woj. 
gdańskie, zatrudnionym tam urzędowo w swoim zawodzie. 
Kupiłem w Gdyni parcelę budowlaną, potrzebny był mi 
miernik, który wtedy jako jedyny pracował w Wejherowie. 
Nie ja jego, a on mnie poznał i sprawę, na której załatwienie 
według kolejności musiałem czekać parę tygodni, załatwił 
mi w dwóch dniach, ku ogólnemu zdumieniu innych in-
teresantów z Gdyni, nie znających powodu jego kroku” – 
wspominał Jęczkowiak.

Ta wyśmienita pamięć dotyczy wielu innych postaci, zda-
rzeń i miejsc. Czasami przywołane sytuacje z perspektywy 
czasu mają swego rodzaju charakter polemiczny z innymi 
historycznymi relacjami i ustaleniami badaczy. Istotnym 
punktem takiej narracji są opisy wydarzeń z 11 listopada 
1918 roku, a także z 27 grudnia, dotyczące kolejności bez-
krwawego rozbrojenia żołnierzy niemieckich w Warszawie, 
a także śmierci pierwszego powstańca wielkopolskiego Fran-
ciszka Ratajczaka w Poznaniu, które rzucają nowe światło 
na przebieg tych wydarzeń. „Słyszałem i czytałem później 
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mnieć o motywach, jakie przyświecały mu w chęci wzięcia 
udziału w I wojnie światowej w szeregach armii niemieckiej. 
Mimo możliwości niezgłoszenia się na pobór do wojska, nie 
uczynił tego i od listopada 1916 roku do sierpnia 1918 roku 
przebywał na froncie zachodnim. Przeświadczony był, iż 
nabędzie w ten sposób wiedzy i umiejętności, które wyko-
rzysta w przyszłości do walki o niepodległą Polskę. Ponad 
półtoraroczny udział w walkach na froncie został we wspo-
mnieniach szczegółowo udokumentowany. Przedstawił swe-
go rodzaju ordre de bataille macierzystej jednostki, Baterii 
Artylerii Ciężkiej nr 30 we Francji, w latach 1917 – 1918, a na 
tym tle własne dokonania, spostrzeżenia i refleksje.

Można też stwierdzić, że Jęczkowiak jedynie pobieżnie 
potraktował we wspomnieniach swoje osobiste życie w okre-
sie Wielkiej Wojny. Skoncentrował się przede wszystkim 
na działalności w ruchu harcerskim w Poznaniu, w armii 
pruskiej, w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, na 
bezpośrednim udziale w rozbrajaniu wojsk niemieckich 
w Warszawie 11 listopada 1918 roku, a także uczestnictwie 
w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 oraz odsieczy Lwowa 
w marcu 1919 roku. Autor uwydatnił rolę harcerstwa i ruchu 
skautowego w podtrzymaniu ducha patriotycznego w spo-
łeczeństwie, podkreślając, że skauting był w pewnym stop-
niu, szczególnie w Poznańskiem, niezwykle ważnym ele-
mentem działalności konspiracyjnej i niepodległościowej. 
Wskazał przy tym na ważną rolę wielu aktywistów ruchu 
harcerskiego, związanych z polskim ruchem niepodległo-
ściowym w Wielkopolsce, w tym Wincentego Wierzejew-
skiego i innych.

W opisie wydarzeń z okresu Powstania Wielkopolskie-
go przedstawił szczegółowo działania „Kompanii skauto-

synów ojczyźnie, tak w pracy konspiracyjnej, jak w walkach 
o odzyskanie niepodległości. Czwarty syn, najmłodszy Leon 
Jan, służył już tylko w wojsku po odzyskaniu niepodległości 
i dosłużył się stopnia porucznika rezerwy. Matka, pozba-
wiona w czasie wojny 1939 – 1945 należytej pomocy rodzinnej, 
zmarła w nędzy w grudniu 1943 r. w Poznaniu. Niech te 
parę słów wspomnienia będzie wdzięcznością synów za Jej 
ofiarną i wysoce patriotyczną postawę w ciężkich latach 
niewoli, a później okupacji”.

We wspomnieniach autor skupia się w większości na wąt-
ku patriotycznym – aktywności skautowskiej, przysposabia-
niu do walki i wojny oraz narodzinach II Rzeczypospolitej. 
Owa postawa patriotyczna, która wiązała się nie tylko z chę-
cią walki, ale także służenia własnemu krajowi, towarzyszy-
ła Jęczkowiakowi przez wszystkie lata jego życia, przejawia-
jąc się między innymi w solidnej pracy, odpowiedzialności 
i zaangażowaniu. Ma to swoje potwierdzenie w oficjalnych 
opiniach instytucji, w których pracował, sprawując różno-
rodne funkcje. Oto fragment opinii wystawionej przez dy-
rektora oddziału „Baltony” w Szczecinie, z 1964 roku: „[…] 
Od momentu objęcia stanowiska w stosunku do swych pod-
władnych pracowników wpajał zasady uczciwości, dyscypli-
ny pracy i poszanowania mienia społecznego […]. Chętnie 
udziela się w pracach społecznych, dając przykład młod-
szemu pokoleniu właściwego stosunku do tych zagadnień”.

Zdaje się, iż tej postawie towarzyszyła dewiza życiowa 
Józefa Jęczkowiaka – potrzeba bycia pożytecznym i uży-
tecznym. Niewątpliwie był to efekt dawnego wychowania 
i kształcenia młodzieży oraz swoistego ducha rodziny, i te 
wartości, nabyte w młodości, rzutowały na późniejszą ak-
tywność, w tym zawodową i społeczną autora. Trzeba wspo-
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z rozkazu Józefa Piłsudskiego wśród zrewolucjonizowanych 
żołnierzy niemieckich i późniejszą swą aktywność w Pozna-
niu, w dniach wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jego 
relacja stanowi jedno z ważniejszych źródeł dotyczących 
współpracy POW z Komendą Naczelną POW nr 1 w Warsza-
wie. Warto wspomnieć tu również o niecodziennym spo-
tkaniu autora (trwającym zaledwie 15 minut) z Józefem Pił-
sudskim. Być może byłoby dłuższe, ale przyszły Naczelnik 
Państwa zasłabł, co wywołało ogromne poruszenie. Trzeba 
podkreślić, iż Józef Jęczkowiak był znakomitym obserwa-
torem codzienności, czemu dawał wyraz w trakcie pisania 
swoich wspomnień.

W 1957 roku Józef G. Jęczkowiak ponownie zaprezento-
wał swą wizję polskich działań niepodległościowych w Po-
znaniu w okresie Wielkiej Wojny, Powstania Wielkopolskie-
go i własnego udziału w tych wydarzeniach. Przygotowana 
pisemna wypowiedź została przekazana 18 sierpnia 1957 
roku do Zarządu Okręgowego ZBoWiD w Poznaniu, a po-
wstała w odpowiedzi na lekturę broszury Powstanie Wielko
polskie 1918/19, opublikowanej przez wspomnianą organizację 
kombatancką w grudniu 1956 roku. Jęczkowiak odniósł się 
przede wszystkim do artykułu Henryka Śniegockiego Dzia
łalność harcerska, opublikowanego w tymże wydawnictwie3. 
Recenzując krytycznie wspomnianą pracę jeszcze raz zwrócił 
uwagę na wyjątkową rolę harcerstwa i młodzieży w odzyska-
niu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, a szczególnie 
w wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 roku 
i dalszym jego sukcesie militarnym.

 3 AP Poznań, ZO ZBoWiD Poznań, sygn. 376, s. 35 – 38.

wej”, ważną rolę harcerzy i działaczy POW zaboru pruskie-
go w trakcie tego zrywu niepodległościowego i miesiącach 
przed jego wybuchem, między innymi przejęcie przywód-
czej roli w radach żołnierskich zrewolucjonizowanej armii 
niemieckiej w Poznaniu, ale też i w Warszawie, co ułatwiło 
bardzo rozbrojenie wojsk okupacyjnych w stolicy. Autor 
jednocześnie przypomniał, że cały ruch niepodległościowy 
i sukces zrywu powstańczego w Poznaniu 27 grudnia 1918 
roku były możliwe dzięki wysiłkowi całego społeczeństwa 
polskiego, wszystkich organizacji społecznych, politycznych 
i konspiracyjnych.

Trzeba podkreślić, że „Wspomnienia harcerza” nie są 
jedyną pracą literacką Józefa Gabriela Jęczkowiaka. Autor 
już od młodzieńczych lat przejawiał talent pisarski, począt-
kowo pisząc wiersze o charakterze patriotycznym. Usiłował 
je publikować w prasie codziennej. Pierwszą udaną próbą 
publikacji poezji były wydawnictwa harcerskie, w tym jed-
nodniówki ze zlotów, czy czasopismo „Ruch Skautowy”, 
gdzie ukazał się wiersz zatytułowany Pożegnanie.

Kolejne próby literackie Józefa G. Jęczkowiaka tematycz-
nie wiązały się z fazami odzyskiwania niepodległości przez 
Polskę w listopadzie 1918 roku, wybuchem i losami Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919. W pierwszą rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Polskę we wrześniowym numerze 
tygodnika „Rzeczpospolita” opublikowano wspomnienia 
Jęczkowiaka Mój dziennik2. W pracy tej przedstawił swój 
pobyt w Warszawie w 1918 roku, działalność prowadzoną 

 2 J. Jęczkowiak, Mój dziennik, „Rzeczpospolita”, nr 11 z 25 września 
1919 r.



Wiersz J.G. Jęczkowiaka Na odsłonięcie pomnika Powstańców Wielkopolskich, 
napisany 9 iX 1965 r., w przededniu odsłonięcia monumentu 
w Poznaniu, aP Poznań, zo zBoWid Poznań, sygn. 507, k. 11

Józef G. Jeczkowiak, mieszkając już w Szczecinie, po-
wrócił również do poezji, pisząc wiersze okolicznościowe. 
Jednym z jego ostatnich utworów był wiersz Na odsłonięcie 
pomnika Powstańców Wielkopolskich, z września 1965 roku. Na-
pisał go z okazji odsłonięcia 19 września 1965 roku pomnika 
Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (ulica Królowej 
Jadwigi, róg ulicy Wierzbięcice)4.

 4 AP Poznań, ZO ZBoWiD Poznań, sygn. 507, s. 11.
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rozdział i 

Skaut

W wyniku trzeciego rozbioru w roku 1795 państwo polskie 
przestało istnieć na mapie Europy i świata, a naród pol-
ski utracił na 123 lata, [to jest] do roku 1918, swój byt nie-
podległy.

Urodzony 20 lat wcześniej – w styczniu 1898 r. w Pozna-
niu, w zaborze pruskim – obok nauki w szkole niemieckiej, 
pobierałem równocześnie naukę w języku polskim, oczywi-
ście potajemnie, gdyż żadnych szkół polskich w tym zaborze 
nie było, a tajne nauczanie polskie było nie tylko zakazane, 
ale i karane. Moimi ulubionymi przedmiotami były ma-
tematyka i historia, zwłaszcza historia własnego narodu. 
Tej uczyłem się z książki Wieczory pod lipą, wydanej, o ile 
pamiętam, w zaborze austriackim, w Małopolsce1.

Pierwszym wierszykiem polskim, którego nauczyłem się 
na pamięć był wiersz aWładysława Bełzya2. Przytaczam go 
tu w całości, tak jak go do dziś pamiętam:

„Kto ty jesteś   – Polak mały
Jaki znak twój  – orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz – między swemi
W jakim kraju  – w polskiej ziemi
Czem ta ziemia  – mą ojczyzną
Czem zdobyta  – krwią i blizną
Czy ją kochasz  – kocham szczerze
A w co wierzysz  – w Polskę wierzęZdjęcie portretowe Józefa Gabriela Jęczkowiaka, Poznań 1914 r., Zb. ln

 a – a W orygi
nale: Marii 
Konopnic-
kiej.



Wspomnienia harcerza 1913 – 1918  55  54  Józef Gabriel Jęczkowiak

terowie, o których marzyłem i pragnąłem ich naśladować. 
Byłem jednak jeszcze uczniem gimnazjalnym i zdawałem 
sobie sprawę z tego, że sam, jednoosobowo, niczego wiel-
kiego dla Polski nie dokonam. Trzeba więc było szukać to-
warzyszy i to pewnych. Świadomość, że żyję w niewoli jako 
obywatel państwa zaborczego, nakazywała dużą ostrożność.

Przy [ulicy] Podgórnej w Poznaniu znajdował się sklep 
owocowo-warzywny. Kupowałem tam dość często dla do-
mu artykuły spożywcze. W sklepie tym poznałem syna 
właścicielki sklepu, Franciszka Grosmana9, z którym się 
dość szybko zaprzyjaźniłem.

Letnie wakacje szkolne 1912 r. spędzałem z matką (ojciec 
zmarł w 1905 r.)10 w Sopocie. Wtedy zwiedzałem też Gdańsk, 
Oliwę i Orłowo. Głównie w Sopocie poznałem ludność ka-
szubską, z którą łatwo się było porozumieć, chociaż język tej 
ludności był nieco odmienny. Pobyt na Wybrzeżu – pierw-
szy raz w życiu oglądałem morze – wywarł na mnie takie 
wrażenie, że postanowiłem tam kiedyś wrócić. Postanowie-
nie to zrealizowałem 15 lat później11.

W maju 1913 r. Franek Grosman powiedział mi w naj-
większej tajemnicy, że należy do tajnej organizacji młodzie-
żowej. Członkowie jej nazywają się skautami, odbywają taj-
ne zebrania w mieszkaniach rodziców, urządzają wyciecz-
ki poza miasto, gdzie przeprowadzają różne ćwiczenia na 
wzór wojskowy12. Prosiłem go natychmiast, by mnie tam 
wprowadził. Tak więc pewnego wieczora znalazłem się na 
zebraniu zastępu „Wilków” drużyny skautowej „Piast”13, 
którą prowadził Wincenty Wierzejewski14. Zastęp „Wilków” 
prowadził Czesław Smoczyński. Zebranie odbywało się 
w mieszkaniu rodziców Alfonsa Radomskiego15, który na-
leżał również do tego zastępu. Zebrania odbywały się dość 

Coś ty dla niej  – wdzięczne dziecię
Coś jej winien  – oddać życie!”.
Z historii Polski głównie podobały mi się czyny wojenne 

i zwycięskie bitwy, jak Płowce, Grunwald, Częstochowa, 
Chocim, Wiedeń i Racławice, a bolały klęski i niepowodze-
nia, jak Warna, Cecora, Maciejowice oraz rozbiory Polski 
1772 – 1793 – 1795. Nieudane powstania i walki wolnościowe 
lat 1794 – 1830/31 – 1848 i 1863 wryły się głęboko w moją młodą 
duszę. Stopniowo wpajano we mnie patriotyzm, który stał 
się motorem całego mego dalszego już życia. Był on dla mnie 
drogowskazem, od którego nigdy nie odstąpiłem.

Wychowany byłem w duchu narodowym, gdyż już jako 
chłopiec 10 – [czternastoletni] wyczuwałem, że przyjdzie mi 
też walczyć o niepodległość Narodu i że doczekam się wolnej 
Polski. Patriotyzm ten z biegiem lat rozwijał się coraz silniej 
i wywierał coraz większy wpływ na moje działania. Takie 
powieści, jak Sienkiewicza W pustyni i w puszczy (czytana 
w odcinkach drukowanych w gazecie „Dziennik Poznański”)3 
i Juliusza Verne’a Piętnastoletni kapitan4 zrodziły we mnie 
przekonanie, że już chłopiec [piętnasto]letni może „coś 
zdziałać”, a to „coś” odnosiło się tylko do ojczyzny, będącej 
w niewoli trzech zaborczych sąsiadów. Uczucie patriotyzmu 
potęgowało się jeszcze przez różne zdania z wierszy naszych 
poetów i pisarzy, np. „Cierp i pracuj, a bądź dzielny, bo 
twój naród nieśmiertelny”5 – „Paść może [i] naród wielki, 
zniszczeć tylko nikczemny”6 – „Mierz siły na zamiary, nie 
zamiar według sił”7 – „Niech was [nigdy] nie przestrasza, 
że dziś podłość górą wszędzie, z wiary waszej wola wasza, 
z woli waszej czyn wasz będzie”8.

W dziełach Sienkiewicza Zbyszko z Bogdańca, Wołody-
jowski, Kmicic, Longin Podbipięta i inni, to dorośli boha-
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i trawników odbywały się popisy śpiewacze poszczególnych 
kół z Poznania i prowincji. Podczas tych popisów śpiewa-
czych zjawili się dwaj skauci z drużyny „Piast”, w mundur-
kach, i między publicznością sprzedawali na cele organiza-
cyjne pocztówki z widokiem umundurowanego skauta we-
dług rysunku Wierzejewskiego. Byli to Czesław Smoczyński 
i Tadeusz Skowroński17, którzy jako pierwsi pokazali się 
ludności Poznania w nieznanych jej dotąd mundurkach. Od 
tej chwili liczba umundurowanych skautów zaczęła szybko 
wzrastać. Organizacja przestała być tajną, szeregi skautów 
się powiększały. Matka dała mi pieniądze na zakup mun-
durka skautowego.

Wydalony z gimnazjum za udział w manifestacji polskiej 
pod pomnikiem Mickiewicza, gdzie byłem aresztowany, nie 
byłem już uczniem szkolnym. Jedynie z powodu przyna-
leżenia do drużyny skautowej i utrzymania ciągłości w ze-
braniach zastępu, tego roku nie chciałem nigdzie wyjechać 
podczas wakacji szkolnych i pozostałem w Poznaniu.

Istniało też w Poznaniu od kilku lat Towarzystwo Sa-
mokształcącej się Młodzieży „Iskra”. Z tego towarzystwa 
wyszli pierwsi założyciele i kierownicy skautingu, jak Ce-
zary Jindra18, Wincenty Wierzejewski, Henryk Śniegocki19, 
Kazimierz Syller20 i inni.

Początek organizacji skautowej sięga roku 1912, lecz była 
ona mocno zakonspirowana i nieliczna. Dopiero w 1913 r. 
nastąpił jej szybki rozrost.

W niedzielę 20 lipca 1913 r. towarzystwo to z okazji dzie-
siątej rocznicy istnienia złożyło wieniec z biało-czerwonymi 
wstęgami pod pomnikiem Adama Mickiewicza21, stojącym 
na gruncie kościelnym przy kościele św. Marcina22. Patro-
lujący tam policjant przeszedł przez żelazny płotek odgra-

późno, bo o godz[inie] 20.00, a to z tego powodu, że człon-
kowie zastępu byli pracownikami biurowymi i handlowy-
mi. Związany tajemnicą, ukrywałem przed matką wstąpie-
nie do drużyny skautowej. Zbiórki zastępu odbywały się raz 
w tygodniu, na zmianę w różne dni. Uczono się prawa skau-
towego, różnych węzłów, komend, musztry, śpiewano ści-
szonym głosem piosenki polskie, czytano wiersze naszych 
poetów, jak Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Pola, 
ćwiczono sygnalizację według alfabetu Morse’a oraz sema-
forową chorągiewkami itp.

Byłem zdecydowany należeć do tej organizacji dalej. Kie-
dy matce zaczęły podpadać moje późne powroty do domu, 
powiedziałem jej całą prawdę. I wtedy spotkała mnie ol-
brzymia radość. Matka nie miała żadnego zastrzeżenia, 
a przeciwnie, obiecała mi pomagać, jeżeli będę czegoś po-
trzebował. Powiedziała mi też przy okazji, że jej pradziadek 
brał udział w powstaniu kościuszkowskim; według tradycji 
rodzinnej był oficerem i po upadku powstania zmuszony 
był opuścić Kongresówkę, osiedlił się w Poznańskiem, [to 
jest] w Śremie. Nazywał się Wroński.

Przyrzeczenia skautowe w zastępie złożyłem w lipcu 
1913 r. i od tego czasu uważałem się za pełnego członka dru-
żyny.

Latem tego roku Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych 
zorganizował zjazd kół, z zawodami i popisami śpiewaczy-
mi16. Według obowiązujących ustaw pruskich, zjazd ten 
nie mógł odbyć się w Poznaniu. Cały pochód wyszedł więc 
milcząco, ze zwiniętymi chorągwiami, za granice miasta, do 
podmiejskiej miejscowości Urbanowo. Była tam w rękach 
polskich restauracja, sala taneczna i dość duży ogród – miej-
sce wycieczkowe ludności Poznania. Wśród zieleni drzew 
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policjant schwycił Grosmana za rękę, uderzyłem go z ca-
łej siły w czoło między oczami. Z nosa polała mu się krew. 
Gwizd o pomoc zmusił nas do ucieczki. Udałem się do do-
mu, gdzie matka czekała z obiadem.

Po obiedzie wyszedłem na ulicę. Tłum był rozproszony, 
ulicę w rejonie kościoła patrolowało kilkunastu policjantów. 
Raptem doskoczył do mnie jakiś mężczyzna, jak się okazało, 
urzędnik tajnej policji, schwycił za rękę, wezwał pomocy 
i z łańcuszkami na rękach w asyście aż czterech policjantów 
zostałem przez Aleje Marcinkowskiego i plac Wolności za-
prowadzony do Prezydium Policji. Nie miałem przy sobie 
żadnych dowodów, odmówiłem podania danych personal-
nych i miejsca zamieszkania, domagałem się natomiast 
podania przyczyny aresztowania mnie na spokojnej ulicy. 
Powiedzieli, że dowiem się później i po rewizji osobistej 
zostałem zaprowadzony do celi znajdującej się na trzecim 
piętrze skrzydła podwórzowego.

W celi znajdowało się już pięciu przytrzymanych. Po 
krótkich rozmowach przekonałem się, że żaden z nich nie 
był [za]trzymany w związku z wypadkami tego dnia przy 
pomniku Mickiewicza. Sami złodzieje i pijacy. Był też jeden 
chłopak, w wieku 16 lat, syn bogatych rodziców z Bawarii, 
który ukradł rodzicom pieniądze i szukając różnych przy-
gód podróżował po kraju. Opowiadał wiele o swoich prze-
życiach, hulankach i zabawach. Kiedy w Poznaniu skoń-
czyły mu się pieniądze, sam zgłosił się [do] policji i czekał 
na przyjazd wezwanego przez policję ojca.

Wieczorem otrzymali wszyscy kawałek suchego chleba 
i dzbanek z wodą. Była to niedzielna kolacja. W celi znaj-
dowała się tylko jedna prycza, gołe deski. W najlepszym ra-
zie mogły na niej leżeć tylko dwie osoby. Spanie miało się 

dzający pomnik od ulicy i wieniec skonfiskował. W rejonie 
kościoła i na ulicy panował dość ożywiony ruch. Jedni wy-
chodzili z kościoła po mszy porannej, inni przybywali na 
mszę następną.

W ciżbie ludzkiej, przez którą musiał przechodzić po-
licjant ze skonfiskowanym wieńcem, nieznana kobieta wy-
rwała policjantowi wieniec, oderwała „niebezpieczne” dla 
Niemców wstęgi o polskich barwach narodowych i zginę-
ła w tłumie. Policjant usiłował ją gonić i przytrzymać. Zaj-
ście to wywołało jeszcze większe zbiegowisko i manifesta-
cję antyniemiecką. Policjant gwizdkiem wezwał pomoc 
i w krótkim czasie znalazło się na miejscu około 50 poli-
cjantów z komisarzem na czele. Daremnie próbowali oni 
przez 3 – 4 godzin rozproszyć zgromadzone tłumy. Docho-
dziło do różnych scysji słownych, popychań i aresztowań.

Mieszkałem niedaleko kościoła, przy [ulicy] Św[iętego] 
Marcina, obecnie Armii Czerwonej23. Krzyki uliczne wy-
wabiły mnie z domu. Widziałem, jak komisarz policji Te-
schke, z hełmem na głowie i wyciągniętą szablą, stojąc na 
stopniach prowadzących z ulicy do kościoła, wzywał ze-
braną ludność do rozejścia się. Ktoś z tłumu uderzył go la-
ską w głowę, hełm spadł na ziemię. Policja zaczęła działać 
energiczniej i brutalniej.

Zupełnie przypadkowo spotkałem na ulicy Franka Gro-
smana, który również mieszkał niedaleko, przy [ulicy] Pod-
górnej. Zachowanie się tłumu, krzyki, opór stawiany policji, 
widok pierwszej polskiej manifestacji w rzekomo niemiec-
kim Poznaniu, podziałały na mnie jak lont powodujący wy-
buch. Z Grosmanem postanowiliśmy uwalniać wyprowa-
dzanych z tłumu aresztowanych rodaków. Udało się nam to 
w dwóch wypadkach. Kiedy jednak przy trzecim wypadku 
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cy spędziłem chodząc po celi. Tylko krótki czas drzemałem 
siedząc na cementowej posadzce.

Matka, zaniepokojona moją nieobecnością w domu 
przez całą noc i nieprzybyciem rano, zaczęła poszukiwania, 
a kiedy usłyszała o licznych aresztowaniach dnia poprzed-
niego, udała się na Prezydium Policji, dla sprawdzenia, czy 
tam jestem. Oczywiście po sprowadzeniu mnie do biura 
nastąpiła konfrontacja i teraz już policja wiedziała, kogo 
trzyma. Ponieważ odmówili zwolnienia mnie, matka udała 
się do znajomego adwokata, przyjaciela rodziny, [doktora] 
Adamczewskiego, mającego swe biuro przy rynku Jeżyckim, 
i poprosiła go o interwencję. W wyniku starań adwokata 
zostałem zwolniony, jednak dopiero na trzeci dzień. Dla 
mnie stało się jasnym, że o dalszej nauce w niemieckim 
gimnazjum nie może być mowy.

Podczas interwencji adwokata w sądzie słyszał on o pro-
jekcie ulokowania mnie w domu poprawczym, więc za cenę 
zwolnienia dał zobowiązanie opiekowania się mną. Tak sta-
łem się fikcyjnie jego pomocnikiem biurowym; faktycznie 
uczyłem się dalej prywatnie, aby za wszelką cenę zdobyć 
wykształcenie i złożyć egzamin maturalny.

Pierwsza rozprawa sądowa miała miejsce w [Sądzie Ob-
wodowym]a24 w Poznaniu, 4 grudnia 1913 r. Przewodniczył 
jej radca Kielhorn, oskarżał prokurator Gerstung. Oskar-
żonych było 38 osób, powołano 90 świadków, w tym pra-
wie połowę policjantów. Jako główny obrońca oskarżonych 
występował adwokat Żuromski25. Żaden z oskarżonych nie 
został uniewinniony. Wymierzone kary były różne, od kar 
pieniężnych do aresztu i więzienia. Siedmiu oskarżonych 
wyrok przyjęło, reszta apelowała. A oto wykaz oskarżonych 
i wymiar kary:

 a W tekście 
autor  podaje: 
w Sądzie 
Powiato-
wym.

więc odbywać na siedząco – jeden obok drugiego. Żadnego 
siennika ani koca nie było. W narożniku celi obok drzwi stał 
stary kaflowy piec, obramowany żelaznymi kątownikami, 
obok wiadro dla załatwiania czynności fizjologicznych. Od 
strony podwórza, pod sufitem, okratowane okno, w któ-
rym widać było boczną gałąź wysokiego drzewa akacjowego.

Próbowałem z sąsiednimi celami nawiązać jakiś kon-
takt przez wystukiwanie w ściany, padały odezwy, lecz nie 
rozumieliśmy się.

Około północy dwóch złodziejaszków poruszyło spra-
wę ewentualnej ucieczki; [policjanci] nie wiedzieli przecież, 
kogo mają. Mnie ten pomysł przypadł do gustu, tylko jak 
go zrealizować[?]. Teoretycznie istniała możliwość wyjścia 
przez okno na gałąź za oknem, następnie zejś[cia] po niej 
do głównego pnia i dalej wyżej, na drugą gałąź, a z niej na 
dach sąsiedniego budynku mieszkalnego. Nie było pew-
ności, czy gałąź za oknem wytrzyma ciężar człowieka, czy 
się nie załamie i uciekinier [nie] runie z wysokości trze-
ciego piętra na bruk podwórza. Złodziejaszkowie musie-
li mieć coś  mocnego na sumieniu, że się na taki krok zde-
cydowali.

Dla wyłamania krat okiennych trzeba było odpowied-
niego narzędzia. Po dłuższej próbie wyrwali z pieca kaflo-
wego żelazny kątownik spinający kafle na całej wysokości 
i rozpoczęła się robota. Stojąc jeden drugiemu na ramionach 
próbowali wyłamać kratę. Jedno ogniwo pękło. Oczywiście 
w celi nikt nie spał. Czy przypadkowo, czy też na skutek po-
dejrzanych szmerów, nagle kontrola celi przez małe okien-
ko w drzwiach, zwane judaszem, wykryła próbę ucieczki. 
Alarm – mnie zabrano do celi piwnicznej bez pryczy. Gdzie 
zaprowadzili innych, nie dowiedziałem się nigdy. Resztę no-
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20. Kołodziejczak Stanisław, czeladnik stolarski – 2 mie-
siące więzienia

21. Kurczewski Hieronim, uczeń dekarski – 14 dni wię-
zienia

22. Stroiński Stanisław, krawiec – 14 dni więzienia
23. Musielak Józef, szewc – 14 dni więzienia
24. Czekała Wincenty, kelner – 20 marek
25. Malinowski Piotr, koszykarz – 3 miesiące więzienia
26. Chudziński Jan, szewc – 14 dni więzienia i 3 dni 

aresztu
27. Krzyżański Antoni, krawiec – 20 marek
28. Paul Wojciech, rolnik – 10 marek
29. Śnieciński Adam, czeladnik rzeźnicki – 20 marek
30. Wolny Stanisław, robotnik – 30 marek
31. Łysek Stanisław, robotnik – 28 dni aresztu
32. Herfurth Maks, elektrotechnik – 28 dni aresztu
33. Szulczyński Edmund, robotnik – 7 dni aresztu
34. Winter Bernard, pomocnik kupiecki – 14 dni wię-

zienia
35. Woog Robert, kupiec podróżujący – nie stawił się, 

wyłączono
36. Olszewski Leon, uczeń tapicerski – 20 marek
37. Niejacki Zygmunt, księgowy – 60 marek
38. Koszewski Bronisław, kupiec – 20 marek
Oskarżeni Herfurth Maks i Woog Robert [byli] to Niem-

cy, którzy przypadkowo znaleźli się w tłumie manifestantów 
i mieli jakieś zatargi z brutalnie występującymi policjantami.

Policjant z rozbitym nosem o nazwisku Gacke nie roz-
poznał mnie na rozprawie jako sprawcy, jednak zostałem 
zasądzony na podstawie zeznań urzędnika kryminalnego, 
który spowodował moje przytrzymanie. Wyrok opiewał na 

1. Sadecki Stefan, malarz – 7 dni aresztu
2. Bera Stefan, szewc – 1 miesiąc więzienia
3. Walkiewicz Roman, robotnik – 1 miesiąc więzienia 

i 6 dni aresztu
4. Kowalski Walenty, robotnik – nie stawił się, sprawa 

wyłączona
5. Kotliński Wincenty, mularz – 1 miesiąc więzienia 

i 12 dni aresztu
6. Wojtyniak Stanisław, stróż nocny – nie stawił się, wy-

łączono
7. Wojtyniak Antoni, robotnik, 1 miesiąc więzienia i 7 dni 

aresztu
8. Jęczkowiak Józef, pomocnik biurowy – 1 miesiąc wię-

zienia
9. Karaszkiewicz Franciszek, strycharza [ceglarz] – 21 dni 

aresztu
10. Powidzki Stanisław, pomocnik kupiecki – 2 miesiące 

więzienia i 7 dni aresztu
11. Dąbrowski Antoni, czeladnik ślusarski – 1 miesiąc 

więzienia i 7 dni aresztu
12. Urbański Kazimierz, pomocnik malarski – 2 miesiące 

więzienia
13. Matelkiewicz Józef, kelner – 3 miesiące więzienia 

i 7 dni aresztu
14. Chmielewski Jan, uczeń malarski – 3 dni aresztu
15. Gruszczyński Stanisław, pomocnik kupiecki – 14 dni 

więzienia
16. Chudzicki Władysław, krawiec – 50 marek
17. Chudzicka Magdalena, żona – 20 marek
18. Jaskóła Franciszek, robotnik – 40 marek
19. Pyszczyński Józef, mechanik – 40 marek

 a W tekście: 
strychacz.
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jeden miesiąc więzienia za stawianie oporu władzy pań-
stwowej przy pomniku Mickiewicza w dniu 20 lipca 1913 r.

Rozprawa apelacyjna odbyła się 4 kwietnia 1914 r. Prze-
wodniczył jej radca Ehrenberg, oskarżał prokurator Gross. 
Na rozprawie tej obniżono kary 9 oskarżonym, a mianowi cie:

1. Sadecki Stefan z 7 dni aresztu na 30 marek
2. Matelkiewicz Józef z 90 dni więzienia na 42 dni i 7 dni 

aresztu
3. Chmielewski Jan z 3 dni aresztu na 21 marek
4. Gruszczyński Stanisław z 14 dni więzienia na 70 marek
5. Stroiński Stanisław z 14 dni więzienia na 70 marek
6. Musielak Józef z 14 dni więzienia na 50 marek
7. Chudziński Jan z 14 dni więzienia i 3 dni aresztu na 

50 marek
8. Łysek Stanisław z 28 dni aresztu na 7 dni aresztu
9. Herfurth Maks z 28 dni aresztu na 7 dni aresztu
Na skutek przyjęcia wyroku pierwszej instancji z 4 grud-

nia 1913 r. nie siedzieli na ławie oskarżonych: Karaszkiewicz 
Franciszek, Pyszczyński Józef, Kurczewski Hieronim, Cze-
kała Wincenty, Paul Wojciech, Śnieciński Adam i Olszewski 
Leon.

Wszystkim pozostałym oskarżonym zatwierdzono wy-
rok pierwszej instancji. A więc i dla mnie wyrok jednego 
miesiąca stał się prawomocny.

Po pierwszej rozprawie sądowej radził mi adwokat Adam-
czewski pomyśleć o nauce zawodu. Przeszedłem więc z no-
wym rokiem 1914 do polskiej firmy mierniczo-melioracyjnej 

„Pankalla i Krenz”26 w Poznaniu przy [ulicy] Seweryna Miel-
żyńskiego. Miałem tam wspaniałe warunki do pracy i na-
uki. Dyrektorzy tej firmy, a zwłaszcza inż[ynier] Kurowski27 
i cały personel odnosili się do mnie z dużą serdecznością, 

żartobliwie nazywali mnie „małym bohaterem”. Tam pozna-
łem sposób powstawania map, zdjęcia terenowe, nanoszenie 
warstwic, różnice skali, znaki topograficzne itd. Nie miałem 
żadnych trudności w braniu udziału w życiu skautowym.

Późną jesienią 1913  r. drużyna „Piast” miała już tylu 
członków, że powstała konieczność jej reorganizacji. Plu-
tony zostały przemianowane na drużyny, tworząc razem 
hufiec „Piast”28. Drużyna pierwsza otrzymała nazwę im. 
Bolesława Chrobrego, druga Kazimierza Wielkiego, trzecia 

aMieczysława Ia29. Współdziałała z hufcem istniejąca już 
żeńska drużyna skautowa im. Królowej Jadwigi. Drużyny 
otrzymały sztandary, a zastępy godła zastępów, każda dru-
żyna w innym kolorze. Mnie mianowano plutonowym i cho-
rążym hufcowym. Na czele hufca „Piast” stanął Wincenty 
Wierzejewski, pierwszą drużynę prowadził Krenz30, drugą 
Śniegocki, trzecią Skrzypczak. Żeńską drużynę prowadziła 
Maria Woźniakówna. Pierwsza zbiórka całego hufca odbyła 
się późnym wieczorem na łąkach tumskich31.

Ruch skautowy napotkał w Poznaniu podatny grunt 
i szybko ogarnął szersze kręgi młodzieży. Zaczęły powstawać 
kółka, później zastępy przy Towarzystwie Gimnastycznym 

„Sokół”, wśród młodzieży przy parafiach kościelnych i tak 
zwane „dzikie”. Z inicjatywy Towarzystwa Tomasza Zana32 
powstała też tajna drużyna skautowa, złożona z uczniów 
szkół gimnazjalnych, im. Romualda Traugutta33, którą kie-
rował Walerian Chrzanowski34, później Zygmunt Kalkstein.

Do hufca „Piast” przyłączyła się drużyna istniejąca samo-
dzielnie jako „Żuławi”, kierowana przez drużynowego Jana 
Kąkolewskiego35, później Pawłowskiego, i otrzymała nazwę 
im. Władysława Jagiełły36. Młodzież w „Sokole” rozrosła się 
w hufiec „Zorza”, pod komendą Antoniego Wysockiego. Po-

 a – a W tekś
cie autor za
wsze podaje 
archaiczną 
formę: Mie-
czysław I  
zamiast 
Mieszko I.
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w całości dostosowane do życia wojskowego. Młodzież, któ-
ra podczas zebrań zastępowych poznała przeszłość własne-
go kraju i narodu, jego wzloty i upadki, bezowocne zrywy 
powstańcze w latach niewoli, była w latach wojny 1914 – 1918 
przekonana, że Niemcy wojnę przegrają, wybuchnie nowe 
powstanie, w którym wypadnie jej brać udział. I na ten mo-
ment się przygotowywała. Nie było też przypadkiem, że na-
tychmiast po wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Po-
znaniu 27 grudnia 1918 r. pierwszym regularnym oddziałem 
wojskowym w tym mieście była kompania skautowa, jako 
pierwsza kompania Pierwszego Pułku Strzelców Wielkopol-
skich. Wielu innych skautów-harcerzy znalazło się w szere-
gach powstańczych w innych oddziałach39.

Zapał młodzieży w szeregach skautowych był ogromny. 
Życie polowe, w zasadzie we wszystkie wieczory sobotnie, 
noce i niedziele, nie było tylko przyjemnościową zabawą. 
Wymagało ono wiele trudu, niewygód i umęczenia. Cały 
ekwipunek osobisty i polowy musieli skauci opłacać z wła-
snej kieszeni, od umundurowania i plecaka do płacht na-
miotowych włącznie. I to wszystko dźwigać na własnych 
plecach. Nikogo o pomoc finansową nie proszono i żad-
na inna organizacja pomocy takiej skautom nie udzieliła. 
A pomimo to szeregi skautów rosły, rozwijały się. Z czasem 
władze pruskie zorientowały się, że organizacja ta wywiera 
niebezpieczny dla nich wpływ nie tylko na młodzież, ale na 
całe społeczeństwo polskie.

W połowie roku 1918 władze pruskie zakazały dalszej 
działalności skautingu. W tym czasie działała już na te-
renie Poznania tajna organizacja wojskowa, wyłoniona ze 
skautingu, która w lutym 1919 r. przyjęła nazwę Polskiej 
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego (POW zp)40. Na jej 

wstała tam też żeńska drużyna im. Emilii Plater. Prowadziła 
ją Klepsówna. Z innych zastępów powstały samodzielne 
drużyny, jak ks. Józefa Poniatowskiego, Henryka Dąbrow-
skiego, Stefana Czarnieckiego, Jana Sobieskiego.

W późniejszym okresie – już podczas pierwszej wojny 
światowej – nastąpiło w roku 1916 organizacyjne połączenie 
wszystkich drużyn w tak zwanej Miejscowej Komendzie 
Skautowej (MKS), która kilka miesięcy później utworzyła 
Główną Kwaterę Skautową na Rzeszę Niemiecką37. Było to 
konieczne, gdyż ruch skautowy rozszerzył się z Poznania 
na prowincję. Powstało tam szereg drużyn w licznych mia-
stach Poznańskiego. Główną Kwaterę Skautową prowadzili 
Henryk Śniegocki, Edmund Węcławski38, Kazimierz Syller 
i Józef Ratajczak. Ten ostatni był do tego czasu drużynowym 
drużyny im. Henryka Dąbrowskiego.

W okresie przed odzyskaniem niepodległości kraju, [to 
jest] do roku 1918, skauting poznański obejmował młodzież 
powyżej lat 15, a więc w zasadzie młodzież pozaszkolną. 
Wyjątek stanowiła młodzież gimnazjalna. Z tego też po-
wodu kierunek wychowania i szkolenia młodzieży różnił 
się znacznie od wychowania i szkolenia młodzieży w latach 
powojennych, w Polsce niepodległej, kiedy harcerstwo zo-
stało nastawione na młodzież szkolną. Zarzucona została 
nazwa „skauting” jako obca, pochodząca z języka angiel-
skiego. Jednak już w skautingu poznańskim tytuł „harce-
rza” był przyznawany ze specjalną odznaką na kapeluszu, 
po zdaniu przewidzianego egzaminu teoretycznego i prak-
tycznego w terenie.

Głównym magnesem przyciągającym młodzież do szere-
gów skautowych były wycieczki i marsze za miastem, życie 
obozowe w lasach i na polanach, ćwiczenia polowe – prawie 
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Rogalina i Rogalinka, do Kórnika itd., zawsze połączone 
z ćwiczeniami polowymi.

Moim ostatnim większym przeżyciem w szeregach skau-
towych był dwudniowy zlot drużyn w Zielone Święta w la-
sach Kobylnicy, około 20 [kilometrów] na północny wschód 
od Poznania43. W sobotę po południu, wieczór i całą prawie 
noc lał ulewny deszcz, połączony z szalejącą burzą. Grzmoty 
huczały po lesie, a oślepiające błyskawice rozdzierały ciem-
ności. W takich warunkach przybywały drużyny na miej-
sce zbiórki. Dla później przybyłych nie było warunków na 
ustawianie namiotów. W tej sytuacji otrzymałem polecenie 
zorganizowania noclegów w stodole, znajdującej się kilka-
set metrów od obozowiska. Przyjmowałem w niej drużyny 
napływające nocą. Również część skautów opuściła usta-
wione wcześniej namioty i szukała schronienia w stodole.

W zlocie brały udział wszystkie drużyny poznańskie 
hufca „Piast” i z nim współpracujące oraz kilka drużyn 
z prowincji, jednak niepełnymi stanami. Razem obóz liczył 
do 600 skautów. Rankiem przywitało nas piękne słońce i już 
przez dwa dni zlotu panowała wspaniała pogoda. Ziemia 
szybko obeschła, przystąpiono więc do ustawiania reszty 
namiotów i urządzenia całego obozu.

Po przeglądzie drużyn i śniadaniu rozpoczęło się nor-
malne życie obozowe w drużynach oraz różne ćwiczenia 
w plutonach i zastępach. Pod wieczór zostały zarządzone 

„wielkie dwustronne manewry” wszystkich drużyn. Gru-
pa „biała” w liczbie około 150 skautów i grupa „czerwona” 
w liczbie około 250 skautów. Pozostali pełnili straż obozo-
wą, dyżury w drużynach i w kuchniach polowych. Nieofi-
cjalnie grupa biała była uważana za Polaków, a czerwona 
za Niemców. Dowództwo grupy czerwonej powierzono Jó-

czele stał Wincenty Wierzejewski – pierwszy hufcowy hufca 
„Piast” – dezerter z armii niemieckiej od 1915 r.

Historię tej organizacji oraz powiązanie jej ze skautin-
giem przedstawił Karol Kandziora w książce wydanej w roku 
1939 Działalność POW w Poznaniu 1918 – 191941. Książki te znaj-
dują się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie i w Bibliotece 
Wojewódzkiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 r., 
na skutek mobilizacji armii niemieckiej, opuściło szeregi 
skautowe kilku starszych kierowników harcerstwa, w tym 
Wincenty Wierzejewski. Kierownictwo ruchu skautowego 
przejął Henryk Śniegocki. Współpracowali z nim [między 
innymi] Edmund Węcławski i Kazimierz Syller. Również 
w drużynach zaszły pewne zmiany. Drużynę im. Bolesława 
Chrobrego przejął po Krenzu Alfons Radomski, drużynę im. 
Kazimierza Wielkiego – Henryk Bąbol42, później Stanisław 
Jańczak, drużynę im. Mieczysława I – Stanisław Adamski. 
W roku 1915 zostali powołani do wojska Alfons Radomski 
i Stanisław Jańczak. W tej sytuacji, jako plutonowy i chorąży 
hufca, przejąłem prowadzenie obu wyżej wymienionych 
drużyn. W listopadzie 1916 r. również i ja zostałem wzięty 
do wojska. Drużynę im. Bolesława Chrobrego przekazałem 
Stefanowi Lange, a drużynę im. Kazimierza Wielkiego Mie-
czysławowi Kucharskiemu.

Niezapomniane są zloty drużyn w latach 1914 – 1915 w la-
sach Głuszyny i ćwiczenia polowe w rejonie Wir i Babek 
w okresie świąt [tak zwanych] Zielonych, zawsze dwudnio-
we, zakończone przy wieczornym ognisku odśpiewaniem 
Roty Konopnickiej. Oprócz tych zlotów były organizowa-
ne liczne wycieczki do lasów Kobylegopola, na Maltę, do 
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powych z bliskim ubezpieczeniem, wyruszyłem po około 
10 minutach, w odległości około 300 metrów od kierunku 
marszu pierwszego plutonu, ku przeciwnikowi. Stopniowo 
przesuwałem się w prawo, przestrzeń moja od posuwającego 
się plutonu urosła do 500 metrów. Po przejściu około jedne-
go kilometra zatrzymałem marsz. Wysłani rowerzyści nie 
ustalili miejsca przeciwnika. Wystawione czujki były już 
dobrze ukryte, nie było słychać żadnych rozmów, a w lesie 
było coraz ciemniej.

Rozkazałem więc dalszy marsz, ale już bardzo powolny 
i ostrożny. Minęło dobre pół godziny, kiedy na moim lewym 
skrzydle usłyszałem gwizdki. To czujki przeciwnika wszczę-
ły alarm i chcąc schwytać uciekających białych, wpadły na 
mój lewy pluton. Odezwał się sygnał trąbki przeciwnika 

„do ataku”. Mój pluton biegiem ruszył w moim kierunku, 
ja zaś, wiedząc już, że główne siły czerwonych są w odle-
głości około 400 metrów, ruszyłem całą siłą naprzód. Si-
ły czerwonych wpadły w próżnię, ja zaś przeleciałem ich 
czujki biorąc kilku do niewoli i znalazłem się poza ich linią 
obronną. Nasze siły główne, tak czerwonych, jak i białych, 
rozminęły się. Fortel się udał – zwycięstwo! Trębacz dał sy-
gnał zbiórki. W marszu, z wesołymi minami i pieśnią na 
ustach, wróciliśmy około północy do obozu. Jeszcze tylko 
łyk herbaty z manierek, mycie wieczorne i noc w namiocie. 
Całość ćwiczeń trwała około 5 godzin.

Z okazji takiego zlotu została wydana jednodniówka 
jako Pamiętnik z wycieczki skautów wielkopolskich, Poznań 
1916 r. W skład redakcji wchodzili: Stanisław S. (Saroszew-
ski)44, Józef J. (Jęczkowiak) i Kazimierz S. (Syller). W tej 
jednodniówce Edmund W. (Węcławski) w artykule Podchody 
tak obrazowo przedstawił przebieg omówionych ćwiczeń: 

zefowi Ratajczakowi, a grupy białej mnie. Zaopatrzony 
w zamkniętą kopertę ze znajdującym się wewnątrz rozka-
zem, wymaszerowałem w towarzystwie neutralnego obser-
watora-rozjemcy na podane mi ustnie miejsce. O oznaczo-
nej godzinie otworzyłem kopertę i przeczytałem zadanie. 
Jako charakterystyczny dla ćwiczeń polowych, przytaczam 
tu rozkaz w skrócie, nie dosłowny, ale zgodny z założeniem:

Sytuacja: Biali opanowali Poznań. Na jego zdobycie czer-
woni wysłali znaczne siły. Otrzymali wiadomość, że do Po-
znania dla jego wzmocnienia maszeruje dalszy, lecz słab-
szy oddział białych. Wydzielili część swoich sił z zadaniem 
rozbicia tego oddziału.

Zadanie: Ustalić miejsce pobytu wydzielonego oddziału 
czerwonych, unikać jeżeli możliwe spotkania i doprowadzić 
oddział do Poznania.

Zdawałem sobie sprawę, że czerwoni będą mieli za zada-
nie ustalić miejsce mego pobytu, zamknąć mi drogę marszu, 
doprowadzić do spotkania i jako silniejsi do zwycięstwa. 
Przypuszczałem, że oddziały nasze dzieli przestrzeń pół-
tora do dwóch kilometrów. Trzeba więc było działać szyb-
ko. Rzuciłem w las kilku rowerzystów, dla ustalenia, gdzie 
znajduje się przeciwnik. Już po pół godzinie otrzymałem 
dość ścisłe wiadomości o linii wystawionych czujek. Nie 
rozpoznali jednak, gdzie znajdują się siły główne, zawsze 
liczniejsze od mego oddziału.

Zdecydowałem się na użycie fortelu. Wydzieliłem je-
den pluton na lewe skrzydło, z zadaniem wysunięcia jed-
nego zastępu w tyralierce do przodu i ściągnięcia na siebie 
nieprzyjaciela. Zastęp ten w razie konieczności mógł być 
schwytany. Pluton ruszył szybkim marszem w nakazanym 
kierunku. Prowadząc w rojach pozostałe dwa plutony zastę-
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by nieprzyjaciela dognać. Przestrzeń dzieląca goniących 
od nieprzyjaciela nie zmniejszyła się jednak, przeciwnie, 
przez pewien czas ta sama, zaczęła się z wolna powiększać. 
Nieprzyjaciel, który słabszym był od atakujących, coraz 
bardziej się oddalał i znikła wreszcie nadzieja, aby został 
dognany. Pościg ustał.

Zawstydzeni, bezradni wrócili na dawniejsze stanowiska. 
Jakby na ich większe jeszcze udręczenie rozległo się z dala 
wesołe «hurra» jako znak, że partia białych przekroczyła 
granice, a więc zwyciężyła. Niebawem i na prawym skrzydle 
powstały jakieś gwary, okrzyki, widocznie i tam napotkano 
już na nieprzyjaciela. Gwary te więcej się wzmogły, zdawały 
przybliżać, lecz wkrótce przycichły i oddalały się coraz to 
bardziej.

Zorza już dawno zgasła na niebie i letnia, pełna woni 
od żytnich pól, w mroki otuliła lasy, łany i pola. Do obo-
zu wracały oddziały skautów z ukończonych podchodów. 
Milcząca jedna, z wesołą piosnką druga. Dziarsko i buń-
czucznie kroczyła zwycięska partia białych, śpiewając, aż 
w lesie huczało:

«Pod Auster – pod Auster – pod Austerlitz
Daliśmy im lanie i więcej nic»”.
W latach 1913 – 1916 pisałem różne, krótkie wiersze oko-

licznościowe o treści patriotycznej, na przykład zapamię-
tany fragment:

„O Polsko droga – kiedy inni płaczą,
Że ciebie nigdy, nigdy nie zobaczą,
Że nie dożyją twej przyszłej swobody
Ja dzisiaj jeszcze duszą, ciałem młody
Wierzę i wytrwam w tej wierze do końca,
Że ty powstaniesz z gruzów i popiołu

„Cisza była w lesie, gdzieś jeno na jakimś drzewie ozwał się 
dzięcioł spóźnionym stukaniem i zaszumiały, chwilami lek-
kim wietrzykiem wstrząsane, sosny. Wtem – cyt – stłumione 
czyjeś szepty – ciche nawoływania i znowu cisza. Nie widać 
zrazu nic, aż tu przy samej ziemi, ledwie dostrzec można, 
leżą przyczajone dwie, trzy, nie – pięć postaci, dalej jeszcze 
kilka, jeszcze dalej cały oddział, wszystkie milczące, ukryte, 
zdające się czekać na coś z zapartym oddechem.

Na skraju lasu, ot tam, na wzgórku, majaczy również 
kilka przyczajonych postaci. To skauci – straż wysunięta 
lewego skrzydła oraz całe lewe skrzydło. Czekają na nie-
przyjacielską partię, którą widety wytropiły, która od po-
łudniowego zachodu w wielkiej nadciąga sile. Potem przy-
leciał goniec jeden i drugi, krótki raport dowódcy, snadź 
nieprzyjaciel blisko. Zaraz potem ostry wiatr rozległ się 
w lesie i zewsząd zaczęły wyłaniać się niewidoczne przedtem 
gromady skautów. Stanęli uformowani w czworobok, goto-
wi na dany znak uderzyć do ataku. Na prawo rozrzucony 
łańcuch tyralierski również począł się zwijać i formować 
w zwartą kolumnę. I znowu nadleciał goniec, a z nim do-
szły uszu dalekie odgłosy, potężne czyjeś stąpanie, choć 
niczego jeszcze dostrzec nie było można. Aż nagle chmura 
pyłu wzbiła się na gościńcu. Wśród kurzawy zamigotały 
u ramion białe opaski i prawie już odróżnić było można 
pojedyncze postacie. Było jasnym, że to nieprzyjaciel, partia 
białych. Pędzą co tchu starczy, okryci obłokami kurzawy. 
Zbiegli nagle z gościńca i gnają jak wicher na przełaj przez 
pola i łany. Wnet trąbka zagrała w lesie – rozległ się rozkaz 
«do ataku» – «biegiem marsz». Oddziały z lasu skoczyły 
ku lewej flance nieprzyjacielskiej, walącej się szeroką ławą. 
Rozpoczęła się szalona gonitwa. Wytężano wszystkie siły, 
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„Gromy huczą, piorun wyje,
Lecz ty bracie nie smuć się.
Deszcz ze ziemi cię nie zmyje,
Nie utoniesz w szarej mgle.
 Z piosnką zdążaj tam do celu,
 Gdzie na ciebie czeka już
 Dziarskich braci, zuchów wielu
 Mimo deszczu, mimo burz.
Ciemność nocy, deszcz, pioruny
Nie dla ciebie winny być,
Jak ściągnięte skrzypiec struny
Ty na świecie musisz żyć.
 Wszystkie trudy, niewygody,
 Choć ich blady tylko cień
 Póki starczy wiek ci młody
 Ucz się znosić każdy dzień.
«Drogą życia idź wytrwale –
strzec praw świętych dzień i noc»
wyryj w twojej duszy skale
Czuwaj – póki starczy moc!”.
Swoje wiersze podpisywałem różnymi inicjałami: J – 

JJ – JGPJ. Władze pruskie, którym widocznie wiersze te 
nie były w smak, dość szybko ustaliły ich autora. Czy z te-
go powodu, czy też szukając jeszcze czegoś innego, prze-
prowadziły wielokrotnie wiosną 1915 i 1916 r. rewizje domo-
we. Niczego podejrzanego nie znalazły i z tymczasowego 
przetrzymania, po przesłuchaniu, zostałem zwolniony. Po-
licja pruska wiedziała o [tak zwanych] bojówkach Stanisła-
wa Nogaja45 z drużyny im. Mieczysława I, która dla zmyle-
nia władz pruskich działała pod firmą klubu sportowego  

„Unia”46.

I jeszcze razem w złotym świetle słońca
Cieszyć się będziesz wolnością pospołu.
 Niech wiatry wieją i niech grzmoty ryczą,
 Niech ludzie z strachu i złości skowyczą
 Ja na to wszystko wnet obojętnieję,
 Kiedy się dla mnie myśl o Polsce śmieje.
 Myśl ta ma siłę, co mną tak prowadzi
 Jak anioł Boży na obrazku – dzieci.
 Uczynię wszystko, co ona mi radzi
 I tam polecę – gdzie ona poleci…”.
W jednodniówce, o której pisałem poprzednio, ogłosiłem 

dwa krótkie wiersze:
Nasze hasło

„Mimo że gromy biją wokoło
I cała Polska we krwi kałuży
Śmiało, spokojnie wznosimy czoło,
Które się nigdy – nigdy nie chmurzy
     bo my czuwamy.
Z imieniem pracy, siły i zgody
Idziem przez życie wciąż śmiało w przód
Nas nie wstrzymają żadne przeszkody,
Chętnie znosimy mozoły, trud
     bo my czuwamy.
Twoich rozkazów dzisiaj czekamy
Polscy harcerze – twe wierne dzieci
W jedności zlani, silnie ufamy,
Że niezadługo orzeł nasz wzleci
     i wciąż czuwamy”.
Ponieważ zbiórka drużyn w lasach Kobylnicy odbywa-

ła się przy grzmocie piorunów i ulewnym deszczu, napi-
sałem:
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Pójdę, nie wiedząc, gdzie wstrzymam swe kroki.
Ale to serce, co jeszcze pracuje
Biciem swym zbroję dla ducha wykuje,
By znieść zdołało huragan wojenny,
By za ideał swój miało niezmienny
Pracę wytrwałą na ojczystej niwie,
Do której trzeba dzisiaj rąk tak wiele
Nim gmach narodu powstanie szczęśliwie,
Nim osiągniemy nasze wspólne cele.
 Huczą pioruny, śmierć zniszczenie sieje,
 Aż w fundamentach wzruszone nadzieje.
 A nam wciąż trzeba żyć, kuć i pracować.
 Nie jeden, dziesięciu, ale setki całe
 Powinny zająć miejsca opróżniałe
 I wciąż do nowych czynów się gotować.
Choć pójdę w światy, het w dalekie strony,
Choć obce dłonie otoczą mnie kołem,
Lecz duchem z wami będę połączony,
Aż wrócę do was, by pracować społem.
Przejdą dni krwawe i gwiazda pokoju
Błyśnie na niebie – wieszcząc koniec boju,
Wtedy jak lotne i skrzydlate ptaki,
Co wiosną w swoje wracają zagrody
Odszukam w pracy starej trwałe szlaki,
Ażeby dalej żyć duchem swobody.
 Dzisiaj rozpaczy ani bólu znamię
 Młodego ducha przenigdy nie złamie,
 Jako stal twardy, jak głaz niewzruszony
 Spocznie – by znowu z trudami się mierzyć
 Berło stałości w swojej dłoni dzierżyć,
 W szatę nadziei nowej obleczony.

Kiedy w październiku 1916 r., mimo uprzedniego ujem-
nego wyniku badania lekarskiego, otrzymałem wezwanie do 
służby wojskowej na dzień 16 listopada 1916 r., napisałem 
wiersz Pożegnanie. Ponieważ jego treść była wybitnie patrio-
tyczna, a w oczach Niemców, jako obywatela niemieckiego, 
powołanego do „zaszczytnej służby wojskowej i walki za 
ojczyznę” – mocno buntownicza, liczyłem się z aresztowa-
niem i więzieniem, co przedkładałem nad wysyłkę na front. 
Niemcy jednak potrzebowali żołnierzy i liczyli może na to, 
że na froncie, odcięty od swoich, będę musiał spełniać swoje 
obowiązki. Dali jednak w moich papierach adnotację „PV” 

a(politisch verdächtig)a, to znaczy „politycznie podejrzany”.
Wiersz Pożegnanie został wydrukowany – na moje żąda-

nie – z pełnym podaniem imienia i nazwiska w numerze 
pierwszym miesięcznika „Ruch Skautowy”47 w Poznaniu 
z dnia 1 grudnia 1916 r. Na dalsze wydawanie tego miesięcz-
nika władz pruskie nie dały zezwolenia. Jak dotąd, jedyny 
znany egzemplarz znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Poznaniu przy [ulicy] F. Ratajczaka.

Wiersz Pożegnanie napisany był przede wszystkim dla 
skautów-harcerzy. W maszynopisie przesłany został wcze-
śniej do redakcji „Kuriera Poznańskiego”48 i „Dziennika 
Poznańskiego”49, gazet wychodzących w Poznaniu. Tam 
nie został wydrukowany.

Pożegnanie!
„W ciszy pracować było naszym celem,
Pracą związani kroczyliśmy razem
Dla Polski stając się filarnym głazem.
Dziś z tego koła już jestem wyrwany
I na tułaczą niewolę skazany.
Jako te wiatrem pędzone obłoki

 a – a W ory
ginale:  

Politisch 
vedaechtig.
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Serca nasze skute w stal,
Patrzą śmiało w mętną dal,
Bo z nich bije iskier moc,
Co rozjaśnia ciemną noc.
 Choć więc przerwę wspólny czyn,
 Lecz jak Polski wierny syn
 Jej nadzieją będę żył,
 O jej przyszłym szczęściu śnił.
Czuwaj więc druhu i kolego pracy,
Bo sercem, duszą jesteśmy jednacy.
Ostatnie tchnienie Ojczyźnie darujmy,
Dla niej pracujmy”.

W Poznaniu, dnia 22 października 1916 r.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej, na początku 

sierpnia 1914 r. ustały na kilka tygodni w drużynach skau-
towych wycieczki i ćwiczenia polowe, nadal jednak w za-
leżności od inicjatywy drużynowych odbywały się zbiórki 
zastępów w [tak zwanych] budach skautowych. Kiedy woj-
ska rosyjskie wkroczyły patrolami na teren Poznańskiego, 
między innymi były w Pleszewie, Niemcy przygotowywali 
spisy młodzieży męskiej od lat 16 celem wywiezienia jej na 
zachód. Na wiadomość o tym, zebrałem garść ochotników-

-skautów w liczbie [trzydziestu]kilku i wymaszerowałem 
z nimi na wschód, przez Kostrzyn do majątku Drzązgowo50, 
którego właścicielem był ob. Szlagowski. Tam znaleźliśmy 
schronienie, [to jest] kwaterę i wyżywienie. Aby nie siedzieć 
bezczynnie i darmo korzystać z gościny oraz aby nie pod-
paść niemieckiej żandarmerii – pomagaliśmy w pracach 
żniwnych, zwłaszcza że część pracowników męskich tego 
majątku została zmobilizowana i poszła na front. Po mie-
sięcznym pobycie, kiedy wojska rosyjskie zostały odrzucone 

Pierwszy numer miesięcznika harcerstwa poznańskiego „Ruch Skautowy” 
z 1 Xii 1916 r. Na stronie ostatniej wiersz J.G. Jęczkowiaka Pożegnanie, Zb. ln
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i front przesunął się dalej na wschód w kierunku Warszawy, 
wróciliśmy marszem pieszym przez Kostrzyn i Swarzędz 
do Poznania. Wysyłka młodzieży na zachód Niemiec nie 
została przeprowadzona i zaniechana.

Firma mierniczo-melioracyjna „Pankalla i Krenz”, w któ-
rej byłem zatrudniony, po rozprawie sądowej z grudnia 
1913 r., a która z chwilą wybuchu wojny zamknęła swoje biu-
ra, gdyż prawie wszyscy pracownicy zostali zmobilizowani, 
otworzyła znowu swoje biura i przyjęła kilku nowych pra-
cowników. Powróciłem tam więc znowu do pracy i miałem 
okazję odwdzięczyć się za schronienie, jakiego mi udzielała 
od stycznia 1914 r. Przez wiele dni, kiedy wszyscy pracow-
nicy wyjeżdżali w teren na zdjęcia, sam pilnowałem biura, 
telefonów i przyjmowałem interesantów, a nadto częściowo 
wykonywałem rysunki, których nauczyłem się poprzednio.

Nie mając w tym czasie wiele do pracy, nauczyłem się 
pisania na maszynie, układałem doraźnie wiersze, które 
również w kilku egzemplarzach zaraz przepisywałem.

W tym też okresie, [to jest] w czwartym kwartale 1914 r., 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z inicjatywy Karola 
Rzepeckiego51 zaczęło tworzyć w Poznaniu konspiracyjnie 
[tak zwane] dziesiątki bojowe do ewentualnego wystąpienia 
zbrojnego w korzystnej chwili przeciwko Niemcom. Ruch 
ten przeszedł również do skautingu. Bogdan Szefer powo-
ływał starszych skautów na „dziesiętników” i polecał im 
organizować własne dziesiątki. Gdzieś w listopadzie lub na  
początku grudnia tego roku zorganizowałem również taką 
dziesiątkę.

Poznawanie wojskowego karabinu i pistoletu odbywało 
się w mieszkaniu druha Sobkowiaka, syna kuśnierza, przy 
[ulicy] Gołębiej. Broń dostarczył nam druh Owczarzak, z za-

wodu rusznikarz. W skład mojej dziesiątki wchodzili: To-
masz Adamski, jego kolega Madaliński, Florian Garstecki, 
mój brat Ludwik oraz wyżej wymienieni Owczarzak i Sob-
kowiak. Nazwisk kilku dalszych dziś już nie pamiętam. 
Utrzymywałem kontakt z Alfonsem Radomskim, który 
również zorganizował swoją dziesiątkę. Zebrania tej dzie-
siątki odbywały się w mieszkaniu druha Najgrakowskiego, 
przy [ulicy] Mostowej.

Przez okresowe pobory do wojska z czasem ruch ten za-
mierał. Zwycięstwa niemieckie na frontach wschodnim i za-
chodnim odsuwały termin ewentualnej rozgrywki z Niem-
cami. Bodaj najdłużej przetrwał on w drużynie im. Mieczy-
sława I, prowadzony tam przez Stanisława Nogaja. Szefer, 
powołany również do służby wojskowej, poważnie zacho-
rował i zwolniony z wojska zmarł.

Chociaż tworzone jesienią 1914 r. dziesiątki bojowe stop-
niowo się likwidowały, to sama myśl organizowania się do 
rozprawy z Niemcami została zaszczepiona i na inne grupy 
i koła młodzieży polskiej. Towarzystwo Tomasza Zana, „Fi-
lareci” również organizowali się w tym celu. Zwiększała się 
liczba dezerterów – do tajnych związków wstępowali Polacy 
odbywający służbę wojskową w Poznaniu. Weszły też do 
nich jednostki tych, którzy nie podlegali służbie wojskowej 
z różnych powodów.

W moim ówczesnym przekonaniu kierownikiem tego 
ruchu był Wincenty Wierzejewski, dezerter od 1915 r., ukry-
wający się w Poznaniu pod pseudonimem „Józef”. Chociaż 
ruch ten nie był w tym okresie ujęty w jedną całość orga-
nizacyjną, to jednak Wierzejewski utrzymywał z licznymi 
konspiratorami stały kontakt.

Szczecin, 10 września 1964 r.
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rozdział ii 

Żołnierz niemiecki

W połowie października 1916 r. otrzymałem wezwanie do 
stawienia się do wojska niemieckiego na dzień 16 listopa-
da. Miałem zamiar powiększyć liczbę dezerterów; koledzy 
radzili mi jednak pójść do wojska, dać się tam wyszkolić, 
zapoznać z działaniami bojowymi na froncie i dezerterować 
w razie potrzeby. Nie bardzo mi się rady te podobały. Były 
już wiadomości, że Bernard Górski z drużyny skautowej im. 
Bolesława Chrobrego poległ na froncie zachodnim we Fran-
cji czy Belgii. W szpitalu poznańskim leżał Feliks Wodniak, 
również skaut z tej drużyny. Ciężko ranny, miał amputo-
wane obie nogi. Te i szereg innych wypadków kazały mi się 
długo zastanawiać nad radami kolegów. W końcu jednak 
doszedłem do przekonania, że chcąc prędzej czy później 
walczyć z Niemcami, muszę umieć z dziedziny wojskowej 
znacznie więcej, a to może mi dać tylko wojsko.

Również matka prosiła mnie, abym poszedł do wojska 
i nie narażał jej oraz młodszych braci na różne prześladowa-
nia ze strony policji pruskiej. Stawiłem się więc 16 listopada 
1916 r. na dziedzińcu komendy uzupełnień w Poznaniu, przy 
kościele św. Józefa. Tam wcielono mnie do piechoty, w ko-
lumnę mającą wyjechać do Cottbus. W czasie wymarszu 
kolumn z placu przeszedłem niezauważony przez konwo-
jentów do kolumny maszerującej do Sołacza52 w Poznaniu. 
Znalazłem się w koszarach ciężkiej artylerii. Zyskałem na 

Doroczny zlot drużyn harcerskich z Wielkopolski 
w Wierzenicy, Zielone Świątki 1918 r., Zb. ln
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tym tyle, że byłem nadal w Poznaniu i mogłem jeszcze przez 
cztery miesiące utrzymywać kontakt ze swoimi. Dopiero 
po trzech dniach stwierdzono moją nieformalną obecność 
w tych koszarach, gdyż według listy rekrutów był jeden wię-
cej. Dzięki poparciu Bronisława Nogajewskiego53, który tam 
pełnił służbę w stopniu sierżanta (feldfebla), a który znał 
mnie ze zdjęć fotograficznych robionych u niego w „Foto-

-Elite” przy [ulicy] św. Marcina róg F. Ratajczaka, i sierżan-
ta – szefa oddziału rekrutów Ogórkowskiego – zostałem 
wpisany na listę i zatrzymany w oddziale.

Tymczasem z Cottbus nadszedł meldunek o mojej nie-
obecności. Poszukiwała mnie policja. Kiedy matka wyja-
śniła, gdzie jestem, sprawa została ostatecznie załatwiona.

Po około dwóch tygodniach nadeszły z Cottbus moje 
papiery, z adnotacją „PV” (politycznie podejrzany). Wezwał 
mnie wtedy dowódca oddziału, kapitan Schrott, na rozmo-
wę. Przypomniał mi wyrok sądowy z lat 1913/1914 – miesiąc 
więzienia, pisanie wierszy patriotycznych – namawiał do 
dobrego prowadzenia się i obiecywał za to postawić wnio-
sek o skreślenie kary z mojej ewidencji. Uznawał mój pa-
triotyzm jako Polaka i może chcąc mnie mieć stale na oku 
zapytał, czy chcę być jego ordynansem. Dla zmylenia go 
udałem, że słowa jego zrobiły na mnie duże wrażenie i od-
powiedziałem, że powołany do służby wojskowej chcę być 
prawdziwym żołnierzem, a nie ordynansem, że chcę być 
dobrze i wszechstronnie wyszkolonym.

Zostałem przydzielony do drużyny „jednorocznych”, [to 
jest] posiadających wykształcenie gimnazjalne, i następnie 
szkolony jako telefonista i sygnalista. Znałem już dobrze 
z harcerstwa alfabet Morse’a i semaforowy. W krótkim cza-
sie, zaraz po Nowym Roku, zostałem przydzielony do sekcji 

„obserwatorów”. Jako artylerzysta nie miałem nigdy służby 
przy działach i granatów w ręku, tych ostatnich oczywiście 
w służbie, gdyż z ciekawości brałem je do ręki dla sprawdze-
nia ich wagi. Uczyłem się wszystkiego pilnie, w przekonaniu, 
że nabyte wiadomości przydadzą mi się później przeciwko 
moim nauczycielom.

W lutym 1917 r. została wysłana z naszego oddziału rekru-
tów pierwsza marszówka jako uzupełnienie na front. Mnie 
taka „przyjemność” szczęśliwie ominęła, gdyż wyszkolenie 
sekcji obserwatorów nie było ukończone. Jednak kiedy na 
początku marca nadeszły wiadomości o wzmożeniu działań 
wojennych na Zachodzie, zostałem wysłany z grupą około 
50 żołnierzy na front do Francji.

Wielkiej pociechy i pomocy Niemcy ze mnie nie mie-
li. Jeszcze będąc w Poznaniu słyszałem, że wielu żołnierzy, 
chcąc wykręcić się od służby wojskowej, otrzymuje specjal-
ne zastrzyki, a na frontach powodują choroby czy rany i są 
wysyłani do szpitali. W znacznej liczbie stosowali tę meto-
dę uświadomieni Polacy, tak że utarła się opinia o [tak zwa-
nej] polskiej chorobie. Zresztą przed badaniem lekarskim 
w październiku 1916 r. też takie zastrzyki brałem. Stąd orze-
czenie lekarskie dla mnie brzmiało: „warunkowo zdolny do 
służby frontowej”.

Po trzydniowej podróży kolejowej znaleźliśmy się w mia-
steczku St. Erme54, leżącym w Szampanii, w rejonie frontu 
między miastami Laon (w ręku niemieckim)55 a Reims56 
(w ręku francuskim). Przed nami leżały kanał i rzeka Aisne. 
Miasteczko St. Erme było silnie zniszczone, jednak zamiesz-
kane przez stosunkowo małą liczbę francuskiej ludności cy-
wilnej; same kobiety i dzieci, razem może ze dwie setki. Wiele 
domów stało pustych, w części z nich byli zakwaterowani żoł-
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nierze niemieccy. Zostaliśmy też tam zakwaterowani. Miesz-
kania przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy. Meble częścio-
wo poniszczone, lustra pobite strzałami, pierzyny i podusz-
ki porozrywane, a pierze walało się w całym mieszkaniu.

Cała nasza „marszówka” była uzupełnieniem ciężkiej, 
dalekonośnej [piętnastocentymetrowej] baterii nr 3057. Ba-
teria ta nie wchodziła w skład żadnej większej jednostki, 
a była przydzielana przez dowództwo armii na odpowied-
nie odcinki frontu. Posiadała ona dwa działa, zdjęte z okrę-
tów wojennych, o płaskim zasięgu ogniowym do 24 kilome-
trów. Szybko zorientowałem się, że większość załogi stano-
wią Polacy pochodzący z Poznańskiego. Stan załogi wynosił 
około 275 żołnierzy i trzech oficerów: por[ucznik] Wiede-
mann, dowódca baterii, [podporucznik] Baase i [podpo-
rucznik] Toepler. Kilka tygodni później otrzymali stopnie 
oficerskie podoficerowie z cenzusem: Thiele i Feliks Różal-
ski58 – Polak z Poznania. Z tymi dwoma, kiedy jeszcze byli 
podoficerami, rozmawiałem dość często na osobności, dla 
wysondowania ich opinii o wojnie i jej zakończeniu.

Z Różalskim rozmawiałem po polsku. Wypowiadał on 
pogląd, że Niemcy tę wojnę przegrają. Był jednak mniej 
chętny do rozmów niż Thiele, z którym się w krótkim cza-
sie, jeżeli to tak można nazwać, „zaprzyjaźniłem” i byłem 
z nim, oczywiście w cztery oczy, na „Ty”. Nie zmienił się ten 
stosunek do mnie i później, kiedy został on oficerem. Jako 
młody człowiek, liczący najwyżej 24 lata, rozmawiał on ze 
mną szczerze. Trudno mi powiedzieć, co go nurtowało, dość, 
że spokojnie wysłuchiwał mego zdania, że Niemcy, mimo 
sukcesów na froncie, tej wojny nie wygrają.

Uzasadniałem to wyczuwalnym już w kraju brakiem żyw-
ności i materiałów, przewagą uzbrojenia i żołnierzy przeciw-

J.G. Jęczkowiak w pełnym umundurowaniu żołnierza 
armii pruskiej, Poznań, marzec 1917 r., Zb. ln



Wspomnienia harcerza 1913 – 1918  91  90  Józef Gabriel Jęczkowiak

obserwacyjnego baterii i do dowódcy artylerii stacjonującej 
w tym rejonie dywizji.

Ja na pierwszy raz otrzymałem zadanie obsługi telefo-
nów w baterii. Działa, strzelające tylko torem płaskim, mo-
gły oddawać strzał raz na minutę, a po oddaniu kilkunastu 
strzałów następowała przerwa, w czasie której lufy dział 
były chłodzone workami maczanymi w beczkach z zimną 
wodą. Przeważnie nasza bateria nie strzelała sama, lecz 
równocześnie z innymi bateriami, i to przy zadymionym 
terenie. Miało to utrudniać nieprzyjacielowi wykrycie na-
szej baterii, tak wzrokowo, jak i słuchowo.

Punkt obserwacyjny baterii znajdował się w tym czasie 
w odległości około 3 [kilometrów], w stanowiskach pierwszej 
linii piechoty, na [tak zwanym] przez Niemców wzniesieniu 
Winterberg, czyli „gór[ze] zimow[ej]”. Dalej, w odległości 
kilkuset metrów, były pierwsze linie francuskie. Była to 
wojna pozycyjna i linie frontu niewiele się od dawna zmie-
niły. Najlepiej front pokazywały nam balony obserwacyjne 
na uwięzi, tak niemieckie, jak i francuskie. Widziało się 
ich z naszego stanowiska po kilkanaście, z jednej i drugiej 
strony frontu. Ogólnie panował na froncie spokój, nasze 
działa strzelały mało, gdzieś daleko poza front, prowadząc 
ogień nękający na drogi komunikacyjne.

Podczas mojej pierwszej bytności na pozycji ogniowej 
w baterii, kiedy były oddawane pierwsze strzały, wyszedłem 
z ziemianki, żeby się temu widowisku przyjrzeć. Przy dziale, 
za którym niżej w odległości może 30 metrów stałem, obsłu-
ga schowała się do ziemianki i przy pomocy długiego sznu-
ra nastąpiło odpalenie. Stałem rozkraczony, usta otwarte 
szeroko i uszy zatkane palcami, bo tak mi radzili kamraci, 
a pomimo to podmuch powietrza rzucił mnie na ziemię. 

ników, zmęczeniem żołnierzy i ludności cywilnej przedłu-
żającą się wojną. Najsilniejszym argumentem było włącze-
nie się do koalicji antyniemieckiej Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Nie wiedziałem, czy został przekona-
ny, ale też nie oponował i nie wysuwał kontrargumentów. 
Już wcześniej, przed moim przybyciem na front, zawarł on 
także przyjacielskie stosunki ze Staśkiem Schmitem59 z Po-
znania, kiedy nie był jeszcze podoficerem i Schmit mnie 
z nim bliżej zapoznał.

Co trzy dni odbywała się zmiana żołnierzy w pozycjach 
na linii frontowej, [to jest] obsługi dział i obserwacji. Żoł-
nierze z kwater szli na front, a z frontu wracali do kwatery 
na odpoczynek, zmianę bielizny, czyszczenie ubrania, bu-
tów, broni itd. Po przybyciu do St. Erme – przy następnej 
zmianie zostałem z innymi żołnierzami wysłany na pozy-
cję baterii. Droga prowadziła około 5 [kilometrów] przez 
całkowicie zniszczoną osadę Maison Rouge60. Działa sta-
ły na skraju częściowo zadrzewionego wzniesienia tereno-
wego, jedno od drugiego w odległości około 100 metrów. 
Ustawione były na specjalnych fundamentach żelaznych, 
wkopanych w ziemię. Pod nimi z obu stron były wykopa-
ne w ziemi korytarzowe ziemianki, łączące się pod działem 
w jedną całość. Dla podtrzymania ziemi były wzmocnione 
czy obudowane deskami, jak futryny drzwiowe czy okien-
ne. Było to miejsce noclegowe i schronienie załogi, również 
w czasie strzelania. W pobliżu dział, nieco niżej, na stoku 
wzniesienia terenowego, były wykopane rowy, w których 
składowano amunicję i „świece dymne”. Rowy te były od-
kryte. Na tej wysokości, mniej więcej w środku między dzia-
łami, znajdowało się w odrębnej ziemiance stanowisko do-
wodzenia baterii, z telefonicznym połączeniem do punktu 
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Na miejscu był dowódca baterii por[ucznik] Wiede mann. 
Wróciłem na swoje stanowisko do jego ziemianki, gdzie 
przebywało już kilku żołnierzy z ziemianki pod uszko-
dzonym działem, która nie była zdatna do zamieszkania. 
Łączność telefoniczna z punktem obserwacyjnym też była 
zerwana, a wysłane do jej naprawy patrole jeszcze nie po-
wróciły. Drugie działo strzelało. Znajdowaliśmy się pod 
ciągłym, choć pojedynczym ogniem artylerii francuskiej. 
Nagle, kiedy trzymałem słuchawkę telefoniczną, czekając na 
zgłoszenie się naszego patrolu, w wejście naszej ziemianki 
uderzył pocisk; lampa karbidowa zgasła, zrobiło się ciem-
no, jedyne wyjście zostało zawalone. Po omacku, łopatami 
i kilofami, szukaliśmy otworu i dostępu do powietrza mię-
dzy deskami-futrynami. Po paru minutach udało nam się 
wywiercić mały otwór, na około 10 [centymetrów] średnicy. 
Oddaliśmy kilka strzałów karabinowych na zewnątrz, w na-
dziei, że nas usłyszą i przyjdą z pomocą. Nadeszła ona pra-
wie zaraz; była to obsługa drugiego działa, które przestało 
strzelać. Odkopywali nas z zewnątrz, wyrywali połamane 
i zarwane deski, jednak równocześnie powiadomili nas, że 
pracują w maskach gazowych, bo Francuzi strzelają też gra-
natami gazowymi.

Pociski artyleryjskie padały nadal, to bliżej, to dalej. Za-
łożyliśmy natychmiast maski gazowe na twarze, które każdy 
żołnierz według przepisów musiał mieć stale przy sobie. Jed-
nak jeden z żołnierzy w ziemiance, gdzieś na gwoździu po-
wiesił swoją maskę i teraz, w tej ciemnicy i zdenerwowaniu, 
nie mógł jej znaleźć. Byłem w ganku, bliżej wyjścia. W głębi, 
za moimi plecami, rozpoczęła się jakaś walka, szamotanie 
i krzyki. Żołnierz bez maski chciał podobno drugiemu ją 
odebrać. Został przez innych powalony na ziemię i tam 

Ten pierwszy strzał nauczył mnie rozumu, schowałem się 
zaraz do ziemianki dowodzenia.

Kuchnia polowa dowoziła nam regularnie pożywienie 
i trzy dni przeszły bez specjalnego wydarzenia. Miałem 
tylko okazję zobaczyć, jak lotnik francuski wypadł nagle 
z chmur, leciał po linii niemieckich balonów na uwięzi, 
i strzelając w kilkudziesięciu sekundach zapalił trzy balony, 
które pozostawiając za sobą ciemny pióropusz dymu pra-
wie równocześnie opadały ku ziemi. Za trzecim nawrotem 
z pozycji ogniowej, kiedy byłem na odpoczynku w kwaterze, 
na froncie zaczęło się „piekło”. Działa grzmiały dzień i noc. 
Dworzec kolejowy i miasteczko St. Erme, gdzie Francuzi 
rozpoznali niemieckie odwody, było ostrzeliwane przez 
artylerię. Kwatera nasza została pospiesznie zlikwidowana 
i przeniesiona do pobliskiego małego lasu pod namioty, 
lecz już następnego dnia i tam byliśmy ostrzelani. Jeden 
żołnierz – niestety Polak – został zabity, a kilku rannych, 
w tym [podporucznik] Haase i sierżant-szef baterii Tschier-
schke. Ci dwaj, lekko ranni, pozostali w baterii.

Z frontu nadeszły meldunki, że i nasza bateria ma stra-
ty. Rozpoczęła się tak zwana wówczas „wielka, wielkanoc-
na ofensywa francuska” nad rzeką Aisne61. Pospiesznie wy-
słano do baterii uzupełnienie, do którego i mnie wyznaczo-
no. Francuzi, po zdobyciu pierwszych linii niemieckich na 
Winterbergu, zostali przeciwuderzeniami niemieckimi za-
trzymani, następnie odrzuceni na pierwotne pozycje; kła-
dli jednak silny artyleryjski ogień zaporowy na tyły. Mimo 
to, doszliśmy cało do pozycji ogniowej baterii. Jedno dzia-
ło było uszkodzone, niezdolne do walki, kilkunastu żoł-
nierzy lżej lub ciężej rannych, których na miejscu już nie 
zastaliśmy.
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rannymi. Po dłuższym czekaniu znalazło się wreszcie na 
jednym z wozów miejsce i dla nas.

Wkrótce znaleźliśmy się pod namiotami szpitala po-
lowego. Panował tam szalony ruch. Rannych przywożono 
i opatrywano, lżej rannych, zdolnych do transportu, od-
wożono ciężarowymi samochodami w głąb kraju, dalej od 
frontu. W odległości kilkuset metrów od szpitala polowe-
go też padały pociski artyleryjskie. Był późny wieczór. Kie-
dy przy rejestracji rannych podałem swoje nazwisko i przy-
dział, usłyszałem od rejestrującego sanitariusza, że mają 
tu dwóch z tego oddziału. Byli to por[ucznik] Wiedemann 
i podoficer Wurche. Na zapytanie, jak się czują, odpowie-
dział mi, że są ciężko zatruci gazami i ratuje ich się butlami 
tlenowymi. Rano dowiedziałem się, że obydwaj już nie żyją.

Kiedy zostałem przedstawiony lekarzowi i powiedzia-
łem, że jestem lekko ranny w lewą nogę, gorączki nie mam, 
a zobaczył nogę zabandażowaną, bez odwijania bandaży 
i obejrzenia rany zadecydował dalszy transport. Dostałem 
na pierś płaszcza „kartę rannego”, z adnotacją „dalszy trans-
port”. W krótkim czasie znalazłem się w samochodzie cię-
żarowym. Zgubiłem się wtedy z Antoniewiczem. Po prawie 
dwugodzinnej jeździe na północ, przez miasto Laon, skąd 
pamiętam widoczną wysoko, na wzgórzu, katedrę, wyłado-
wano nas w miasteczku Origny63. Szpital etapowy mieścił 
się tam w zabudowaniach fabryki koszyków. Znalazłem 
się na dużej sali, mieszczącej sto lub więcej łóżek. Byli tam 
sami lżej ranni. Panował ogólny bałagan.

Ranni żołnierze stale się kręcili, flirtowali z siostrami 
Niemkami, śpiewali, grali w karty itd. Lekarze rannych nie 
odwiedzali, kto chciał i potrzebował pomocy, sam zgłaszał 
się do izby lekarskiej. Dopiero po kilku dniach siostry za-

pozostał. Po poszerzeniu otworu na około 50 [centyme-
trów] średnicy został jako pierwszy wypchany na zewnątrz 
dowódca baterii Wiedemann, człowiek o dość otyłej tuszy. 
Wysunął w otwór ręce i głowę, z dworu żołnierze go ciągnę-
li za ręce, a myśmy z tyłu pchali. Przy tej robocie zaczepił 
gdzieś maską gazową, która zsunęła mu się z twarzy, został 
wyciągnięty czując się już źle. Jako drugi w podobny sposób 
został wyciągnięty podoficer Wurche, któremu też maska 
spadła z twarzy. Przez wydobycie jeszcze kilku desek i od-
rzucenie ziemi, otwór został powiększony, i już po kolei, 
z innymi żołnierzami, wydostałem się na zewnątrz. Wiede-
mann i Wurche zostali odesłani do szpitala polowego, nam 
zaś kazano udać się do kwatery i zameldować o wypadku.

Po przejściu kilkuset metrów znaleźliśmy się w terenie 
nieostrzeliwanym, zdjęliśmy maski, powietrze było czyste. 
Z grupy 7 czy 8 żołnierzy, na drodze z Maison-Rouge do 
kwatery, gdzie padały francuskie pociski artyleryjskie (gru-
pa ta się rozproszyła), odłączyłem się z kolegą Bogdanem 
Antoniewiczem62 z Poznania, którego znałem jeszcze przed 
wojskowością i razem byliśmy zaciągnięci i wysłani na front 
(mieszka w Gdyni przy [ulicy] Kilińskiego). Zboczyliśmy 
z drogi w zarośla i tam namówiłem go, aby mi z pewnej 
odległości 2 – 3 metrów strzelił z karabinu w nogę, bo jest 
teraz niedobrze, niebezpiecznie i można się ze światem 
pożegnać, do czego wcale nie mam ochoty. Strzelił wpierw 
do mnie, a chwilę później ja jemu. Po rozdarciu nogawek 
spodni założyliśmy sobie prowizoryczne opatrunki, które 
każdy żołnierz miał przy mundurze i przeczołgaliśmy się 
do drogi. Rany były lekkie, bez naruszenia kości, w udach 
powyżej kolana. Przejechało wiele wozów sanitarnych z fla-
gami Czerwonego Krzyża, lecz wszystkie były przepełnione 
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dłami i grabiami i po sprawdzeniu obecności wyruszały 
w kolumnie czwórkowej za miasto, na pola. Było tak kilka 
dni pod rząd, później nastąpiła przerwa. Na polach leżało 
jakieś ścięte ziele, niby lucerna, wyka czy trawa. Tak wcze-
sne ścinanie tych płodów – był to maj – wydawało mi się 
dziwne. Być może we Francji takie wczesne pokosy mogły 
mieć miejsce. Niemcy potrzebowali paszy dla koni i bydła. 
Marsz kobiet przez miasto odbywał się w ciszy, za to po wyj-
ściu z niego szły ze śpiewem.

Praca na polu nie była ciężka. Polegała ona w jednym 
dniu na zgrabianiu ściętych plonów na kupki, w następnych 
dniach na przewracaniu ich, celem lepszego przesuszenia, 
a później na podawaniu na wozy, które prowadzili żołnierze. 
Zadanie dzienne było tego rodzaju, że mniej kobiet mogło 
je wykonać w mniejszej liczbie godzin. Praca dzienna była 
obliczona na osiem godzin, łącznie ze sprawdzeniem ran-
nym [obecności], marszem na pole i powrotem do miasta. 
Za swoją pracę kobiety otrzymywały skromne wynagrodze-
nie pieniężne, pozwalające jednak im przeżyć. Otrzymywa-
ły one – jak cała ludność cywilna – w dość dużym stopniu 
pomoc żywnościową w formie paczek zagranicznych Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża z różnymi smakoły-
kami, jak czekolada, kakao, herbatniki itp.

Wcześniejszy powrót z pola do miasta nie był dozwolony, 
można więc sobie łatwo wyobrazić, jak ta praca na polu 
była wykonywana. Już marsz na pole odbywał się w tem-
pie zwolnionym, a na polu po każdych 45 minutach pracy 
następował odpoczynek [piętnastom]inutowy, przeważnie 
przeciągany do 25 – 30 minut. Feldfebel – jak ekonom – raz 
dziennie, zwykle przed końcem pracy, między godz[iną] 
14.00 – 15.00 przyjeżdżał na pole konno lub bryczką i spraw-

częły sprawdzać, czy wszyscy ranni mają karty lekarskie. To 
spowodowało, że i ja musiałem stanąć przed lekarzem. Po 
zdjęciu bandaży rana była już dobrze zaschnięta. Oczyścili 
ją, zabandażowali ponownie, dali jakiś zastrzyk – robiła to 
wszystko siostra, a lekarz w karcie lekarskiej, na podstawie 
jej informacji, odnotował: „za tydzień”, do oddziału ozdro-
wieńców. I tak za tydzień, po 11 czy 12 dniach pobytu w szpi-
talu, znalazłem się w innym budynku w mieście, wśród 
prawie zdrowych żołnierzy. Było ich tam kilkudziesięciu. 
Już pierwszego dnia dowiedziałem się, że po tygodniu pra-
wie wszystkich odsyła się na front do właściwych oddziałów. 
Nie podobało mi się to, chociaż według wiadomości z frontu 
i gazet ofensywa francuska się załamała i znów na naszym 
odcinku zapanował spokój. Trzeba było szukać wyjścia, by 
pozostać tam jak najdłużej.

Dowódca oddziału ozdrowieńców w stopniu sierżanta 
(feldfebel) był równocześnie zarządcą okolicznych pól, któ-
re uprawiał przy pomocy ludności cywilnej miasta. Męż-
czyzn było niewielu, głównie kobiety, które w wieku od 18 
do 40 lat były zobowiązane pracować. Zwolnienie mógł dać 
tylko lekarz garnizonowy. Do pomocy w uprawie pól feld-
febel używał też żołnierzy z oddziału ozdrowieńców, po-
dobnie jak do nadzorowania pracującej na polach ludno-
ści cywilnej (francuskiej). Nie było do tego przymusu, ale 
ochotników było dosyć, w nadziei dłuższego uchowania się 
przed powrotem na front. Skorzystałem z tej okazji i rów-
nież zgłosiłem się na ochotnika. Z gimnazjum znałem na 
tyle język francuski, że – choć z trudnością – mogłem się 
dogadać, a nie znając roli zostałem przydzielony do kom-
panii roboczej kobiet, liczącej [100] osób, jako ich nadzorca. 
Kobiety te rano o godz[inie] 8.00 stawały do zbiórki z wi-
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febla podczas jego wizyt na polu, sprawiły, że wkradłem się 
w łaski feldfebla i zatrzymał mnie w oddziale ozdrowieńców 
dłużej, niż pozwalały na to przepisy. Jednak po dalszym ty-
godniu, podczas zewnętrznej kontroli lekarskiej z komendy 
miasta w oddziale ozdrowieńców, musiałem być odesłany 
do swej baterii. Kontrole takie były prowadzone, bo wielu 
żołnierzy udawało chorych, by tylko jak najdłużej pozostać 
w etapie i nie wracać na front. Strach przed tym, co tam 
przeżyli nie minął, ochoty do dalszej walki „za ojczyznę” nie 
mieli, a tymczasem front potrzebował coraz więcej żołnie-
rzy. Mną oczywiście kierowały inne uczucia – nienawiść do 
Niemców jako zaborców, chęć zachowania nie tylko życia, 
ale i zdrowia dla przyszłej z nimi rozprawy zbrojnej, w któ-
rą wierzyłem i obawa przed utratą jednego lub drugiego.

Moja bateria tymczasem otrzymała w miejsce uszkodzo-
nego działa inne, i została przeniesiona na tym samym od-
cinku frontu kilkanaście kilometrów ku wschodowi – bli-
żej miasta Reims, które ostrzeliwała. Panowała bowiem 
zasada, że z chwilą, kiedy bateria została przez nieprzyja-
ciela  wykryta i ostrzeliwana, było zmieniane jej stanowi-
sko ogniowe.

Powrót do baterii wykorzystałem w ten sposób, że jesz-
cze kilka dni jej szukałem, wreszcie jednak musiałem się 
tam zameldować. O ile lekarze i siostry w szpitalu, z po-
wodu nawału pracy, nie bardzo się moją raną interesowa-
li, to teraz po powrocie do baterii zainteresował się nią sa-
nitariusz bateryjny, podoficer Jesulat. Kazał sobie pokazać 
ślady rany, lecz kiedy zapytałem go, czy chce być mędrszy 
od lekarzy, którzy ją leczyli – dał spokój.

W baterii był już nowy dowódca [podporucznik] Koch, 
jakiś prawnik z Berlina. Dopiero teraz, w czerwcu 1917 r., 

dzał stan wykonanej pracy. Przerwy obiadowej nie było 
na polu, kobiety posilały się tym, co zabrały z domu. Po 
powrocie do miasta o godz[inie] 16.00 były zwalniane.

Tak w drodze na pole i z pola do miasta, jak również 
podczas samej pracy na polu, miałem stale okazję do pro-
wadzenia z nimi rozmów na tematy rodzinne i wojenne. 
Szczególnie kilka z nich inteligentniejszych poznałem bar-
dzo dobrze, bo na skutek zaproszenia bywałem kilka razy 
wieczorami u nich w domu. Już pierwszego dnia a[spodo-
bało się]a im moje zachowanie, sposób traktowania ich, bez 
krzyków i popędzania, czym podobno zasadniczo różni-
łem się od moich poprzedników. Pracowały na polach nie 
pierwszy raz i nie pierwszy rok, i to w różnych porach roku, 
w zależności od aktualnych potrzeb. Kiedy powiedziałem 
im, oczywiście tylko nielicznym, że jestem Polakiem przy-
musowo jako obywatel niemiecki wziętym do wojska, że 
wojna nie skończy się prędko, ale moim zdaniem Niemcy 
ją przegrają – nabrały do mnie zaufania i traktowały mnie 
jak swego sprzymierzeńca-przyjaciela. Oczywiście o żad-
nym flircie, praktykowanym przez żołnierzy niemieckich, 
nie było mowy. Względy bezpieczeństwa nie pozwalały na 
to, by o naszych rozmowach i nawiązanej „przyjaźni” do-
wiedział się szerszy ogół kobiet, bo przecież i wśród nich 
mogły być opłacane konfidentki, a już samo gadulstwo mo-
gło mnie „wsypać”. Małe grono kobiet dobrze to rozumiało 
i swoim zachowaniem nie dawało podstaw do jakichkolwiek 
podejrzeń. Za to wpływały na właściwe zachowanie reszty 
kobiet, bo i wśród nich były takie, które wyraźnie zdradzały 
chęć do miłostek.

Wzorowe zachowanie się kobiet, dobrze wykonywana 
przez nie praca, i brak skarg z ich strony na mnie do feld-

 a – a W ory
ginale:  

podpadło.
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Wszyscy – podobnie jak ja – dobrze uświadomieni naro-
dowo, czuli nienawiść do Niemców; byli wściekli, że muszą 
służyć w wojsku niemieckim i być na froncie. Bez tworze-
nia jakiejś specjalnej organizacji, zawarliśmy porozumie-
nie wzajemnego pomagania sobie i szkodzenia Niemcom, 
gdzie i jak się da. Każdy mógł sobie dobrać kilku dalszych 
kolegów w tym samym celu. Pierwszym realnym skutkiem 
tego porozumienia było to, że Ruszkiewicz przy wydawa-
niu obiadów z kotła kuchni polowej dawał nam gęstsze zu-
py z dołu kotła i większe czy lepsze kawały mięsa. Jedze-
nie wtenczas już nie było nadzwyczajne i takie prowianto-
wanie nas miało pewne znaczenie. Szybko jednak przyszła 
kolej na inne, ważniejsze sprawy.

Uświadomienie narodowe podoficera Miary było sła-
be. Jego dobroduszność wyzyskiwaliśmy w ten sposób, że 
zgodnie z naszym życzeniem zestawiał zmiany obsługi łącz-
ności, tak przy działach, jak na obserwacji. Cała łączność 
znajdowała się praktycznie w naszym ręku. I teraz patrole, 
wychodzące do naprawy uszkodzonej linii telefonicznej, nie 
spieszyły się z jej naprawą, a po naprawie i zgłoszeniu po-
wrotu umyślnie uszkadzały ją ponownie. Ledwo powróciły 
do baterii czy obserwacji, wychodziły znów w teren. W ten 
sposób całymi godzinami łączność ta nie istniała.

Po pewnym czasie, naprawiając uszkodzoną linię wła-
sną, przerywano przewody telefoniczne innych oddzia-
łów, jeżeli tylko leżały one w pasie padających tam spora-
dycznie pocisków artyleryjskich. Przy zakładaniu linii te-
lefonicznych kładziono przewody na drzewach, krzakach, 
czasem zwyczajnie na ziemi, a jeżeli warunki pozwalały, 
na   doraźnie   wycinanych tyczkach 2 – [trzy]metrowej wy-
sokości.

miałem możność poznać bliżej więcej ludzi w baterii. Na 
około 275 ludzi, było więcej niż 150 Polaków, w tym jeden 
oficer, [podporucznik] Feliks Różalski, i jeden podoficer 
Miara – dowódca drużyny telefonistów i sygnalistów. Po-
chodził on z Poznańskiego, rolnik z zawodu, przejmował 
się bardzo swoją funkcją, ale do żołnierzy odnosił się z tak-
tem i dużą życzliwością. W jego drużynie byli prawie sami 
Polacy, i tak w służbie, jak i poza nią posługiwał się więcej 
językiem polskim, niż niemieckim, którego nawet dobrze 
nie znał. Chłopek ci ja, chłopek, niczym Bartek Zwycięzca. 
Znane mi było twierdzenie, że w wojnie prusko-francuskiej 
1870/71 kazał Bismarck w bitwie pod Gravelotte orkiestrom 
wojskowym grać hymn Jeszcze Polska, kiedy pułki poznańskie 
szły do ataku64. Tego podoficera, dumnego z posiadanego 
stopnia, też by na to nabrano.

Mnie przydzielono teraz do obsługi stacji obserwacyj-
nej. Z tego powodu miałem służbowo najwięcej do czynie-
nia właśnie z drużyną łączności. Na naszym froncie pano-
wał względny spokój, wojna pozycyjna; jednak codziennie, 
a czasem więcej razy na dzień, była uszkadzana łączność 
telefoniczna obserwacji z baterią i do jej naprawy wycho-
dziły dwuosobowe patrole, tak z obserwacji, jak z baterii. 
W tym czasie dobrze zapoznałem się z kolegami – Staśkiem 
Schmit[em] z Poznania, z [ulicy] Poznańskiej, Tadk[iem] 
Neuman[em], którego rodzice mieli kino „Odeon” w Po-
znaniu przy [ulicy] Berlińskiej (dziś 27 Grudnia), zwany[m] 
popularnie „Niuniu”, Dybizbański[m], syn[em] rzeźnika 
z Poznania, Jank[iem] Weychan[em] z Wolsztyna, Choj-
nicki[m] ze Swarzędza, w baterii obydwaj przy działach, 
Ruszkiewicz[em], piekarz[em] z Mieszkowa koło Jaroci-
na – w kuchni bateryjnej.
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Siedząc na stacji obserwacyjnej, zawsze obsadzonej 
przez jednego z oficerów Niemców, byłem kilka razy wy-
słany dla kontroli z patrolem naprawiającym linię telefo-
niczną. Oczywiście, moje meldunki potwierdzały zawsze 
uszkodzenie odłamkami granatów, i to w kilku miejscach. 
Jeżeli w stacji obserwacyjnej, w patrolu łączności, znajdo-
wał się żołnierz niewtajemniczony, lubiłem czasem zgłaszać 
się na ochotnika. Raz jednak o mało nie przypłaciłem tego 
życiem. W odległości zaledwie dwóch metrów padł granat, 
na szczęście nie eksplodował. Znacznie później, bo w ro-
ku 1918, na wiosnę, miałem podobny wypadek. Stałem 
dość szeroko rozkraczony i przez lornetkę polową obser-
wowałem lotnika niemieckiego, latającego nad nami. Po-
dobno wystrzeliwał on jakąś baterię. Ostrzeliwała go arty-
leria francuska i nagle jeden pocisk, który w powietrzu się 
nie rozerwał, padł dosłownie między moimi stopami i za-
rył się w ziemię nie eksplodując.

Na stacji obserwacyjnej często siedziałem przy lunecie 
„nożycowej”, obserwując wskazany mi teren. Drobnostka-
mi alarmowałem wypoczywającego oficera, po prostu, by 
mu dokuczać. Poczytywał to za gorliwość, ale nigdy nie 
określił, kiedy mam go wzywać. Bateria nasza otrzymy-
wała rozkazy z góry: do oddania określonej liczby strzałów, 
w oznaczonym czasie oraz na wskazane miejsce. W tych 
wypadkach sam oficer na punkcie obserwacyjnym śledził 
uderzenia pocisków i je korygował, a po wstrzelaniu baterii 
przekazywał mi dalszą obserwację. Pewnego dnia oficer 
ten – [podporucznik] Haase – chcąc przekonać się o mo-
ich kwalifikacjach, dał mi rozkaz wstrzelania baterii na 
odległą krzyżówkę dróg w jakiejś wsi i kontrolował moje 
uwagi, przekazywane telefonicznie do baterii. Musiałem 

go zadowolić, bo zszedł ze stanowiska, poszedł do schronu-
-ziemianki, a mnie polecił śledzić dalej uderzenia pocisków.

Udało mi się wtedy ustalić nazwisko żołnierza przy tele-
fonie w baterii, na pozycji ogniowej. Był to „nasz” człowiek. 
Porozumiałem się z nim szybko. Notowałem moje korekty, 
które on również notował – jednak do dział podawał inne 
dane. Po przerwie, wieczorem, działa rozpoczęły nocny 
ogień nękający i oddały około 100 strzałów. Rano poleciał 
lotnik, zrobił zdjęcia i po paru godzinach okazało się, że 
prawie wszystkie pociski poszły w puste pole. Kontrola da-
nych wstrzelania dział wykazała zgodność obserwacji z ba-
terią. Kontrola dział wykazała nieco rozszerzoną komorę 
spalania, i na to konto wydano tylko polecenie zwiększania 
ładunków prochu w łuskach (kartuszach). Ładunki te to 
były jedwabne woreczki z prochem, których według tabeli 
strzelania było raz więcej, raz mniej, zdaje się od 6 do 9 sztuk.

Gdzieś na początku lipca 1917 r. bateria nasza została 
załadowana na wagony kolejowe i przewieziona na front 
pod Verdun65. Wyładowanie nastąpiło na stacji kolejowej 
Spincourt. Pozycja ogniowa była w lasach przed fortem Do-
uamont66, później przez nasze działa ostrzeliwanym. Kwa-
tera mieściła się więcej w tyle, również w lasach, w drew-
nianych barakach koło miejscowości Loison67. Stacja ob-
serwacyjna znajdowała się też w lesie, około 2 [kilometrów] 
w lewo od pozycji ogniowej dział. Gniazdo obserwacyjne, 
zbudowane na wzór gniazda bocianiego, znajdowało się 
prawie pod wierzchołkiem drzewa, a wejście do niego sta-
nowiła drabinka linowa. W niedalekiej odległości od na-
szej stacji znajdowało się więcej takich stacji obserwacyj-
nych innych baterii. Z dwoma najbliższymi można się było 
porozumieć głosowo. Francuzi musieli wykryć to zgrupo-
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wanie stacji obserwacyjnych, gdyż doraźnie zasypywali las 
granatami i szrapnelami68. Stąd służbę w gnieździe obser-
wacyjnym pełniło się w hełmach stalowych. Rzecz oczywi-
sta, że samo gniazdo było dobrze zamaskowane gałęzia-
mi, specjalnie w tym celu ścinanymi i trudno je było spo-
strzec nawet z dołu.

Pewnego dnia, kiedy siedziałem na drzewie, pocisk arty-
leryjski trafił w sam pień tego drzewa, na wysokości 2 – 3 me-
trów nad ziemią. Po silnym szarpnięciu runęło ono w dół, 
lecz przewracając się nie upadło, zatrzymane gałęziami 
drzew sąsiednich. Przywiązany do swego gniazda i wierz-
chołka drzewa, doznałem wtedy różnych, lecz niegroźnych 
zadrapań. Była też zerwana drabinka linowa i musiałem 
schodzić w dół o własnych siłach wzdłuż pochylonego pnia. 
Luneta nożycowa spadła na ziemię i uległa uszkodzeniu, 
zerwana była też łączność telefoniczna z baterią. Przy po-
mocy patrolu telefonicznego stacji obserwacyjnej przystą-
piono natychmiast do budowy nowego gniazda na jednym 
z sąsiednich drzew, a przez jednego żołnierza, rowerzystę, 
odesłano uszkodzoną lunetę do kwatery, z rozkazem przy-
wiezienia innej. Naprawiono również drabinkę linową oraz 
połączenia z działami i po kilku godzinach obserwacja była 
znowu czynna.

Przyjechał wtedy na naszą stację sam dowódca baterii 
[podporucznik] Koch. W czasie siedzenia w [tak zwanej] 
latrynie polowej (ustępie) padł niedaleko nas granat i Koch 
został odłamkiem lekko ranny w tyłek. Po prowizorycz-
nym opatrunku wyjechał samochodem do kwatery. Było 
z tego wypadku wiele śmiechu. Poszły wyżej meldunki, że 
dowódca baterii, podczas kontroli stacji obserwacyjnej, zo-
stał ranny; nie podano oczywiście, w co i jak, i że mimo to 

Żołnierze Baterii Artylerii Ciężkiej nr 30; (od lewej:) Chojnicki, Scheinert, 
J.G. Jęczkowiak, Louppy-sur-Loison, 7 Vii 1917 r., Zb. ln
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mi się to zbyt niebezpieczne i, zabrawszy uszkodzoną lu-
netę, tą samą drogą wróciłem do roweru i dalej do kwatery.

Obsada tego punktu obserwacyjnego, złożona tylko 
z trzech ludzi, którzy mieli tam być cztery dni i punkt zli-
kwidować, korzystała z połączeń telefonicznych piechoty. 
Powróciła ona do kwatery dopiero po moim powrocie. Ich 
relacja brzmiała, że podczas napadu ogniowego artylerii 
francuskiej jeden z nich został lekko ranny, opuścili stano-
wisko pozostawiając na miejscu uszkodzoną lunetę i szukali 
punktu sanitarnego. Tam w ziemiance się schronili. Kiedy 
ogień artylerii ustał, wrócili na swoje stanowisko, a widząc 
je zniszczone i brak lunety, przeczekali w innej ziemiance 
piechoty aż się ściemni i następnie wrócili do kwatery.

Bateria nasza miała duży zaprzęg konny. Jedynie do 
transportu dział, [to jest] lawet, luf, gąsienic na koła dział 
w formie żelaznych klap 40/50 [centymetrowych], połączo-
nych bolcami oraz żelaznej podstawy do dział w pozycji 
ogniowej, były [stuk]onne Lanze (ciągniki motorowe)70. 
Gdzieś w sierpniu lub wrześniu 1917 r. cały zaprzęg kon-
ny został zabrany, pozostała tylko jedna bryczka do pocz-
ty i drobnych przewozów. W miejsce zaprzęgu konnego 
przydzielono kolumnę samochodową. Zmienił się przez to 
poważnie stan personalny baterii. Z zaprzęgiem konnym 
ubyło kilkudziesięciu Polaków, z kolumną samochodową 
przybyli sami Niemcy. Zmienił się też stan pochodzenia 
żołnierzy. Ubyli [pochodzący] z Poznańskiego, czyli „kró-
lestwa pruskiego”, a przybyli z „królestwa saksońskiego”. 
Trzeba tu wyjaśnić, że ówczesna Rzesza Niemiecka składała 
się z dwudziestu paru zjednoczonych państewek, jak kró-
lestw, wielkich księstw, księstw, wolnych miast itp. W tym 
królestwami były Prusy, Bawaria, Saksonia i Wirtembergia. 

pozostaje w baterii. Za tę „bohaterską” postawę został póź-
niej odznaczony Żelaznym Krzyżem69.

Praktyki z przerywaniem łączności telefonicznej by-
ły stosowane teraz coraz częściej i śmielej. To prawdopo-
dobnie zmobilizowało dowódcę baterii do zorganizowania 
drugiego punktu obserwacyjnego na przedzie, w stanowi-
skach piechoty pierwszej linii. Nie byłem tam, lecz pamię-
tam, że już drugiego względnie trzeciego dnia punkt ten 
został zniszczony ogniem nieprzyjaciela i więcej nie pró-
bowano go znów tam usytuować. Byłem tego dnia na od-
poczynku w kwaterze. Wysłano mnie rowerem dla zbada-
nia sytuacji. Jechałem jakąś lesistą drogą, wiele drzew leża-
ło ściętych granatami. Przez prawie ostatni kilometr lasu 
nie było, sterczały tylko kikuty pni drzewnych, cały teren 
łącznie z drogą był poryty lejami, dosłownie jeden przy 
drugim. Nie widziałem żadnego człowieka. Dalsza jazda 
rowerem nie była możliwa. Zostawiłem go w gąszczu znisz-
czonego lasu, znacząc przy drodze miejsce i skacząc z leja 
do leja, na szczęście bez wody, dotarłem do rowów strze-
leckich, najpierw drugiej, a potem rowami łącznikowymi 
pierwszej linii. Dość długo trwało, zanim ustaliłem miej-
sce stacji obserwacyjnej.

Kiedy przybyłem wreszcie na miejsce, znalazłem znisz-
czoną lunetę. Od żołnierzy piechoty dowiedziałem się, że 
obsługa stacji, w czasie artyleryjskiego napadu ogniowego 
nieprzyjaciela, stanowisko to opuściła i prawdopodobnie 
przebywa gdzieś w ziemiankach, o ile nie udała się do swe-
go oddziału. O losie tych ludzi – ranni czy zdrowi – nikt 
nic nie umiał mi powiedzieć. Od tego czasu upłynęło parę 
godzin i czujki żołnierskie pierwszej linii zostały zmienio-
ne. Nie miałem ochoty dłużej tam przebywać, wydawało 
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Król pruski był równocześnie cesarzem Niemiec71. Naro-
dowościowo w baterii przeważał teraz element niemiecki, 
Polaków było jednak nadal przeszło stu. Obsada plutonu 
łączności i dział nie uległa zmianie.

W tym okresie, a było to pod koniec września 1917 r., 
została mi przyznana Odznaka za Rany z okresu francuskiej 
ofensywy wiosennej, o czym już pisałem poprzednio. Była 
to odznaka w kształcie owalnym, koloru czarnego, wielkości 
średniego jajka kurzego, z wytłoczonym na niej hełmem 
stalowym. Kiedy w biurze dowódca baterii przypinał mi ją 
do klapy i składał gratulacje, wykorzystałem ten moment 
i poprosiłem o [czternasto]dniowy urlop, raz za ranę, a drugi 
raz za półroczny pobyt na froncie. Odznakę za Rany zaraz 
po opuszczeniu biura wyrzuciłem i nigdy jej nie nosiłem. 
Nikt się też tym nie interesował.

Na początku października otrzymałem urlop 14 dni i wy-
jechałem pociągiem urlopowym do Berlina, a dalej zwykłym 
pociągiem do Poznania. Tu zaraz nawiązałem kontakty 
z pozostającymi jeszcze w Poznaniu skautami i członkami 
tajnych „bojówek”. Chcąc któregoś dnia zaraz na począt-
ku odwiedzić ówczesnego komendanta Kwatery Głównej 
Harcerstwa na Rzeszę Niemiecką, Henryka Śniegockiego, 
udałem się do niego na [ulicę] Zieloną. Spotkałem go około 
20 metrów przed domem, w którym mieszkał, na ulicy, w to-
warzystwie dwóch obcych mężczyzn. Kiedy go zaczepiłem, 
aby się przywitać, towarzysze Śniegockiego zabronili mi 
(w języku niemieckim) z nim rozmawiać. Postawiłem się 
hardo, że jako żołnierz frontowy, który przyjechał na kilka 
dni na urlop, mam prawo rozmawiać z dawno niewidzia-
nym kolegą. Śniegocki powiedział mi wtedy, że go zabrali 
z domu i spodziewa się rewizji na Garbarach. Podał mi też 

Niemiecka Odznaka za Rany dla J.G. Jęczkowiaka z 1917 r., Wikipedia  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_za_Rany [data pobrania 01.06.2015.]
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zaś Śniegocki zaprowadzony do Prezydium Policji był tam 
przesłuchiwany, następnie zwolniony, jednak później miał 
rozprawę sądową i został za coś ukarany.

Na codziennym odwiedzaniu kolegów i „bud skauto-
wych”, gdzie zajęcia w zastępach szły normalnym trybem, 
dni urlopu szybko minęły. Koledzy radzili mi nie wracać na 
front – jednak nie była to właściwa pora. Wydawało mi się 
wtenczas, że na froncie mam więcej okazji do szkodzenia 
Niemcom, niż w Poznaniu, zwłaszcza że tam było już zgra-
ne grono ludzi, którzy „coś” robili. W Poznaniu trudno by-
ło o warunki bytowe i matka znów prosiła, by nie sprawiać 
jej kłopotów policją. Tak więc po ustaleniu, że w razie po-
trzeby mają mi przysłać pocztą kartkę z wiadomością o tę-
sknocie i powrocie – w drugiej połowie października 1917 r. 
wróciłem na front.

Droga powrotna prowadziła znów przez Berlin. Matka, 
podczas urlopu słysząc, że jadę przez Berlin, podała mi ad-
resy dwóch swoich kuzynek, które tam odwiedziłem. Jedna 
z nich, zamężna, miała dwóch synów: Bronisława i Emila 
Materne72, których w domu nie było. Poznałem ich po rewo-
lucji niemieckiej, w grudniu 1918 r., przed Powstaniem Wiel-
kopolskim. Później obydwaj byli oficerami w Pierwszym Puł-
ku Strzelców Wielkopolskich, organizowanym w Poznaniu.

Na naszym odcinku frontu panował względny spokój, 
walki były nadal pozycyjne; pozycje obu walczących stron 
nie uległy zmianom i służba w baterii oraz na obserwacji 
szła normalnym trybem.

Nastawiony teraz więcej „bojowo”, w gronie zaufanych 
kolegów, omawiałem, jakiego by nowego psikusa spłatać 
Niemcom, bo zrywanie łączności wydawało się nam zbyt 
jednostajne, a powtarzane dość często mogło z czasem wy-

adres Edmunda Węcławskiego przy [ulicy] Posadowskiego 
(dziś Mostowej). Mówił po polsku; miałem wrażenie, że 
urzędnicy policji języka polskiego nie znali. Zrozumiałem! 
Wiedziałem, że w domu przy Wielkich Garbarach 52/53 
znajdują się biura harcerskie, w lokalu wynajętym jeszcze 
za mojej bytności w Poznaniu, w koszarach na Sołaczu. 
Byłem tam przed wyjazdem na front kilka razy. Udałem 
się więc tam natychmiast.

Na ulicy przed domem stał jakiś obcy mężczyzna. Są-
dziłem, że jest to również urzędnik tajnej policji. Śmiało 
przeszedłem bramę i podwórze, od sąsiada w tylnym bu-
dynku, gdzie znajdowały się biura skautowe, otrzymałem 
klucz, wszedłem do lokalu; w pośpiechu zacząłem zbie-
rać różne, wydające mi się jako ważne papiery, inne, mniej 
ważne, spaliłem w piecu. Po kilkunastu minutach biura 
opuściłem, klucz oddałem sąsiadowi i z plikiem papierów 
za pazuchą płaszcza wyszedłem na ulicę. Stojący jeszcze 
przed bramą jegomość zaczął iść za mną. Przystanąłem na 
chwilę, on też stanął, jakby nie wiedział, co ma z sobą zro-
bić. Podszedłem do niego i umyślnie w języku niemieckim, 
by myślał, że jestem Niemcem, zapytałem go, czy ma do 
mnie jakiś interes, że tak za mną idzie. Odpowiedział – nie – 
więc powiedziałem, że ma wrócić na swoje miejsce, gdzie 
tak długo stał, i już spokojnie, nieśledzony, udałem się na 
[ulicę] Mostową, zdaje się nr 26. W mieszkaniu Edmun-
da Węcławskiego były dwie panie. Oddałem im zabrane 
z biura na Garbarach papiery, powiedziałem, że Śniegocki 
jest aresztowany i być może będzie tak w biurze na Gar-
barach, jak i u nich, rewizja domowa, żeby więc te papiery 
i ewentualnie inne spiesznie przechowały gdzie indziej. Jak 
się później dowiedziałem, były to siostry Węcławskiego, 
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paru tygodniach, około trzech, lufy nowe. W Longwy ba-
teria przebywała do pierwszych dni marca 1918 r.

Powróciło [tak zwane] życie koszarowo-garnizonowe. Za-
kwaterowani byliśmy w opróżnionych już wcześniej z lud-
ności cywilnej domach i mieszkaniach. Cały tabor stał na 
jakimś placu czy rynku, gdzie wystawiane były dla jego 
strzeżenia normalne warty. Służba w baterii polegała teraz 
w mniejszym stopniu na musztrze, a głównie na instruk-
cjach szkoleniowych i codziennych apelach, to z bronią, to 
znów z jakąś częścią ubioru i ekwipunku. Wyżywienie było 
dość dobre, ale porcje były mniejsze. Żołnierze mieli wie-
le czasu wolnego, jednak capstrzyk obowiązywał o godz[i-
nie] 21.00. Większa liczba żołnierzy w tym czasie otrzymała 
dwutygodniowy urlop do swych domów i rodzin. Wbrew 
zakazowi, nieliczni żołnierze udawali się na teren Luksem-
burga; jednak kontrola obecności prawie nie istniała. Tak 
zwana dyscyplina żołnierska przez żołnierzy frontowych 
nie bardzo była przestrzegana, a dowództwo baterii też się 
tym nie przejmowało.

Z tego okresu podaję kilka dobrze zapamiętanych wy-
darzeń. W okresie świątecznym 1917 r. byliśmy raz zapro-
wadzeni do miejscowego teatru, w którym zespół teatralny 
z Niemiec dawał przedstawienie Zemsty nietoperza. Podczas 
przedstawienia w pewnym momencie zgasły nagle wszystkie 
światła, zapalono więc świece na scenie, by przedstawienie 
mogło być kontynuowane, lecz nagle rozległy się w pobliżu 
wybuchy. To lotnicy francuscy złożyli wizytę i rzucili kilka 
bomb. Żadne syreny tego nalotu nie zapowiedziały. Po od-
leceniu lotników światła znów rozbłysły – już bez przeszkód 
do końca. Bomby nie były dużego kalibru i więcej było 
strachu, niż szkód w mieście.

wołać pewne podejrzenia. Patrole telefoniczne były od czasu 
do czasu – może z tego powodu, a może z przyczyn natury 
organizacyjnej – zmieniane. Ponieważ działa – przy prze-
pisowym ładunku prochu – na oznaczoną odległość strze-
lały za krótko, a wcześniejsze badania wykazały, że komory 
spalania (Verbrennungsraum) są nadmiernie rozszerzone, 
któryś z kolegów rzucił myśl rozsadzenia luf, twierdząc, że 
i lufy muszą być osłabione. Powstał więc plan wrzucenia 
jakiegoś kawałka żelaza do lufy w czasie strzelania, i to 
w dniu, kiedy ogień artylerii francuskiej będzie wzmożony. 
Przy większym zdenerwowaniu w takiej sytuacji nie będzie 
czasu i spokoju na natychmiastowe i szczegółowe badania 
przyczyn pęknięcia lufy. Janek Weychan, obsługujący jedno 
działo w podawaniu pocisków, zgodził się niepostrzeżenie 
wrzucić do lufy właściwy kawał żelaza. Z kim on tę mani-
pulację uzgodnił, nie wiem dziś.

Niebezpieczny odcinek frontu pod Verdun, po paru mie-
siącach tam pobytu, nikomu się nie podobał. Liczono się 
w każdej chwili z rozpoczęciem nowych, krwawych walk. 
Właściwa chwila nadarzyła się gdzieś w drugiej połowie li-
stopada 1917 r. Po przerwie w strzelaniu, po ochłodzeniu 
luf workami z zimną wodą – przy następnym pierwszym 
strzale lufa pękła, działo zostało unieruchomione. Bateria 
strzelała dalej jednym działem już częściej i po dwóch czy 
trzech dniach pękła lufa drugiego działa. Żadnej komisji 
dla zbadania przyczyny na stanowisku ogniowym nie było. 
Poszły meldunki do władz wyższych, bateria została z fron-
tu wycofana i skierowana przez Sedan do Longwy73 nad gra-
nicą belgijską i luksemburską – na odpoczynek. W baterii 
panowała wśród żołnierzy ogólna radość. Uszkodzone lu-
fy zostały odesłane do Niemiec, a do Longwy nadeszły po 
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Obserwowałem, jak szedł wzdłuż ustawionych w dwuszere-
gu pojazdów, szukając mnie. Kiedy się zbliżył na odległość 
około 5 metrów, wyskoczyłem gwałtownie zza samochodu 
i z bronią gotową do strzału donośnym głosem zawołałem: 
stój – kto tam a(Halt! Wer da?)a. Zaskoczony tym nagłym 
zawołaniem, odpowiedział i po wypowiedzeniu hasła za-
meldowałem mu się. Podszedł bliżej, zwrócił mi uwagę na 
to, że powinienem go rozpoznać i postępować ciszej.

Moja „rodzina francuska” musiała mnie po wyjściu 
z mieszkania obserwować z drugiego, ciemnego pokoju 
i widzieć opisane powyżej zajście, bo kiedy Tschierschke się 
oddalił, usłyszałem z otwartego okna ciche wołanie mnie. 
Odległość była nieduża, coś około 40 metrów. Podszedłem 
do okna i tam ta młodsza kobieta poczęstowała mnie kieli-
chem wina na spełnienie moich życzeń. Jeszcze chciała mi 
coś dać, zawiniętego w papier. Sądziłem, że to może było 
coś do zjedzenia, więc odmówiłem przyjęcia, podziękowa-
łem i wróciłem na swoje stanowisko.

Służba wartownicza była [dwudziestoczterog]odzinna – 
po dwie co cztery godziny, od godz[iny] 13.00. Następną służ-
bę na rynku miałem w Nowy Rok w godz[inach] 5.00 – 7.00 
i 11.00 – 13.00. Omawiana rodzina francuska otwierała dość 
często okno, w pokoju w godz[inie] 11.00 – 13.00 widziałem 
więcej osób dorosłych, może to byli goście. Kierowali oni do 
mnie przyjazne uśmiechy oraz kiwali rękami. Nie mogłem 
jednak do nich podejść, bo był to już jasny dzień i po placu 
kręciło się wiele osób, żołnierzy i ludności cywilnej.

Po skończeniu służby dostaliśmy jak na owe czasy wspa-
niały obiad świąteczny, a za wieczorną kolację sylwestrową 
jako dodatek różne słodycze, pierniki miodowe, orzechy, 
papierosy, nowe ciepłe skarpety i kubek rumu. Pochodziło 

 a – a W tekś
cie orygina
łu: (Halt – 
wer da).

W noc sylwestrową pełniłem służbę wartowniczą na ryn-
ku, przy działach i taborze. Służba wypadła mi wtedy też 
od godz[iny] 23.00 do 1.00 po północy. W jednym z miesz-
kań cywilnych na parterze przenikało mimo zasłony drob-
ne światło. O północy podszedłem do tego okna, zapuka-
łem i w języku francuskim poprosiłem o wpuszczenie mnie 
na chwilę do mieszkania. Wystraszyli się, kiedy zobaczy-
li żołnierza niemieckiego z karabinem. Jakieś starsze mał-
żeństwo i dorosła może córka siedzieli przy zapalonej świe-
cy. Życzyłem im Szczęśliwego Nowego Roku, szybkiego za-
kończenia wojny i zwycięstwa Francji. Dosłownie zbaranieli 
i zaniemówili. Widząc ich zmieszanie pospieszyłem jesz-
cze wyjaśnić, że jestem Polakiem i jako obywatel niemiec-
ki muszę pełnić służbę w wojsku niemieckim. Prosili, że-
by usiąść i chcieli mnie czymś poczęstować, lecz przeprosi-
łem, powiedziałem, że mam służbę na rynku do godz[iny] 
1.00 i muszę wracać, bo znając dzisiejszego oficera dyżur-
nego liczę się z tym, że on tu może zjawić się w każdej chwi-
li. Poradziłem im jeszcze, by lepiej zasłonili okna, bo mogą 
mieć nieprzyjemności. Miałem dobre przeczucie. Zaledwie 
wróciłem na plac, usłyszałem czyjeś kroki, dobrze słyszane 
w ciszy nocnej. Schowałem się za jednym z samochodów 
i po małej chwili rozpoznałem idącego oficera rontu74 feld-
febla Tschierschke. Wybrał sobie gorliwiec i służbista odpo-
wiednią porę do skontrolowania mnie, akurat o samej pół-
nocy. Był to jedyny Niemiec z całej baterii, do którego czu-
łem jakąś specjalną, osobistą nienawiść, bo i on mnie nieraz 
traktował rażąco inaczej, niż innych żołnierzy, zwłaszcza 
przy różnych apelach broni i umundurowania oraz wcze-
śniej przy zatrudnianiu w kwaterze, podczas odpoczynku. 
Jak błyskawica wpadła mi do głowy myśl przestraszenia go. 
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dość obfite śniegi, wszędzie na polach było biało i noc do-
syć widna. Po przybyciu na miejsce czekaliśmy na skraju 
lasu dość długo, jednak szczęście nam w końcu dopisało. 
Wyszły z lasu dwa duże dziki, dobrze widoczne na jasnym 
śniegu. Gorzej było z celowaniem. Zaczęły padać liczne 
strzały na pierwszego dzika z odległości 150 – 200 metrów. 
Wreszcie trafiony padł i rzucał się jeszcze na ziemi. Drugi 
zawrócił do lasu.

Dobiegliśmy do rannego dzika, dobity został jeszcze 
strzałami. Teraz jednak zaczął się kłopot z transportem do 
kwatery. O tym wcześniej nie pomyśleliśmy. O niesieniu na 
taką odległość nie było mowy. Rada w radę, postanowiliśmy 
zrobić coś w rodzaju sani i ciągnąć dzika po śniegu. Siekierą 
odrąbaliśmy dwie dość duże gałęzie, ułożyliśmy na nich 
dzika i tak ciągnęliśmy w kierunku miasta. Była to ciężka 
robota. Ciągnący zdobycz zmieniali się często, pozostali 
zacierali nogami ślady. Na szczęście, kwatery nasze były 
w bocznej ulicy, na skraju miasta, i nie było potrzeby wlec 
się z tym bagażem ulicami przez miasto. Ostatnie kilkaset 
metrów dzik był przełożony na gałęzie służące dotąd jako 
sanie i niosło go dalej dwóch żołnierzy z przodu i dwóch 
z tyłu, pozostali pomagając trzymali go z obu boków. Za-
częło już widnieć, kiedy dobrnęliśmy zgrzani, spoceni do 
kwatery. Kucharze rozpalali ogień dla przygotowania kawy 
na śniadanie. Ukryli dzika w swoim magazynie ziemnia-
ków i zapowiedzieli wspaniały obiad na dzień następny. 
Dzik ważył około 100 [kilogramów]. Zaraz rano wzięli się 
do oczyszczenia go i ściągnięcia skóry, mówili jeszcze, że 
przydałoby się więcej ziemniaków.

Przyniesienia dzika nie dało się wśród żołnierzy ukryć, 
kiedy zjawili się w kuchni po śniadaniu żołnierze przezna-

to podobno z darów ludności niemieckiej dla wojska – [tak 
zwane] Liebesgaben, czyli dary od ukochanych75.

W tym czasie wśród naszych żołnierzy krążyła pogłoska, 
że niemiecka komenda miasta sporządza listy młodych, ład-
nych kobiet w wieku 18 – 25 lat dla burdeli żołnierskich (do-
my rozpusty). Odwiedziłem więc któregoś wieczora znaną 
mi rodzinę francuską, by ją o tym poinformować i poradzić, 
aby młode kobiety się chowały, uciekły z domu ewentualnie 
szukały schronienia na wsiach lub na terenie Luksembur-
ga. Dowiedziałem się wtenczas, że takie „łapanki” już były 
i kilkadziesiąt młodych kobiet gdzieś wywieziono. Były to 
więc pogłoski spóźnione, stwierdzające tylko dokonany już 
fakt albo przystępowano do nowej łapanki. Kobiety te by-
ły służbowo wzywane do stawienia się w sprawie osobistej 
na oznaczony dzień i godzinę do komendy miasta – dzień 
wcześniej i już bez możności powrotu do domu – ładowane 
na samochody ciężarowe i wywożone w nieznane, nieświa-
dome tego, co je czeka.

Pod koniec stycznia i w lutym 1918 r. pogorszyło się wy-
bitnie wyżywienie wojskowe. Ograniczono porcje mięsne 
i ziemniaków, za to zwiększyły się ilości jarzyn suszonych, 
brukwi i marchwi oraz marmolady. Jarzyny suszone miały 
w języku żołnierskim specjalną nazwę Drahthindernis a, co 
oznacza zasieki druciane.

Od żołnierzy pełniących na miejscu służbę garnizonową 
dowiedzieliśmy się, że w odległości 7 – 10 [kilometrów] są 
lasy, w których znajdują się dziki i że oficerowie garnizonu 
urządzają na nie polowania. Postanowiliśmy się tam wybrać. 
Pewnej nocy, na początku lutego, grupa ośmiu żołnierzy, 
samych Polaków, wybrała się na polowanie. Zabraliśmy 
karabiny z nabojami, siekierę i bagnety. Spadły wtenczas 

 a W ory
ginale:  

Drahtver-
haue.
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szczegół był powodem nie dochodzenia za sprawcami po-
lowania bardziej energicznie. Polowanie to było dla nas tak 
męczące, że do powtórzenia go nie było ochoty. Były jednak 
dwa obfite obiady, bo mięso przydziałowe z tego dnia po-
szło do kotła w dniu następnym, czyli była podwójna porcja. 
Oczywiście, mięso nie było badane, i mieliśmy szczęście, że 
dzik był zdrowy. Co byłoby, gdyby ludzie się pochorowali, 
nie umiem sobie wyobrazić.

W pierwszej dekadzie marca 1918 r. bateria została skie-
rowana na front, tym razem dalej na zachód od Verdun, 
w lasy zwane przez Niemców argońskimi (Argonnenwald)76. 
Kwatera była w barakach w lesie. Jechaliśmy drogą kołową 
przez Charleville77. Pod tym miastem był jakiś duży dwór, 
wspaniały park, całość odgrodzona od drogi wysokim mu-
rem. Od przygodnych żołnierzy podczas postoju słyszeliśmy, 
że tam znajduje się kwatera główna Piątej Armii, którą do-
wodził niemiecki następca tronu, Fryderyk Wilhelm. Miał 
tam też być burdel dla oficerów tego sztabu, do którego 
przysłano kilkanaście najładniejszych kobiet francuskich. 
Nie mieliśmy możności tego sprawdzić, bo jechaliśmy dalej.

Na nowym miejscu postoju staliśmy zaledwie kilka dni 
i nie przypominam sobie, aby nasze działa poszły na po-
zycję ogniową. Przerzucono nas dalej na zachód, w okolicę 
frontu, gdzie byliśmy przed rokiem, nad rzekę Aisne, lecz 
bliżej miasta Remis, znajdującego się ciągle w rękach fran-
cuskich. Pamiętam jakiś sztucznie usypany wał ziemny. 
Niemcy nazywali go „obozem rzymskim” (Camp de Romains). 
Wynikałoby w tego, że był to starożytny obóz Rzymian i wał 
był usypany przez nich. Tam mieliśmy teraz nasz punkt 
obserwacyjny. Pozycja ogniowa dział znajdowała się parę 
kilometrów na zachód, kwatera była w lesie. Pierwsze dni 

czeni do obierania kartofli na obiad. Wiedzieliśmy, gdzie 
komenda miasta ma magazyn ziemniaków, z którego wy-
dawano racje dzienne dla miejscowych oddziałów, również 
dla naszej baterii. Mieścił się on tuż za miastem w stodole, 
pilnowanej przez posterunek garnizonowy. Znalazła się 
inna grupa ochotników, która z kilku workami i łopatą wy-
brała się wieczorem po ziemniaki. Żołnierz stojący na warcie 
zgodził się na „pobranie” ziemniaków, pod warunkiem, że 
nie będzie naruszone zamknięcie i nie będzie śladów ich 
podebrania. Była to łatwa i prosta robota. Stodoła była 
drewniana i stała na ziemi. Co kilka kroków były wbite 
w ziemię drewniane pale, połączone nad ziemią deskami. 
Wystarczyło podkopać się między dwoma palami i dołem 
wybierać ziemniaki do worków. W ten sposób zdobyto oko-
ło 150 [kilogramów]. Dół zakopano, zaprószono śniegiem, 
zatarto ślady stóp i zanim posterunek ten został zmieniony, 
ziemniaki były już w kuchni.

Następnego dnia oficer kontrolujący pracę w kuchni 
i przygotowania do obiadu spostrzegł mięso dzika, kraja-
ne na kawały i wrzucane do kotła. Dostał kawał mięsa do 
kuchni oficerskiej. Po obiedzie feldfebel Tschierschke dowia-
dywał się, skąd znalazło się mięso dzika. Nikt nic nie wie-
dział, a kucharze powiedzieli, że jak wczoraj rano przyszli 
do kuchni, dzik tam już leżał, na dworze przy podręcznym 
magazynie ziemniaków. Wobec pogorszonego wyżywienia, 
cała sprawa była ze strony dowództwa baterii potraktowana 
bardzo lekko. Może dzień lub dwa później powiedział mi 
[podporucznik] Thiele, że oni, oficerowie, wiedzieli o po-
lowaniu na dziki przez oficerów komendy garnizonu, sami 
prosili o zezwolenie na upolowanie dla siebie jednego dzika, 
jednak komenda garnizonu im odmówiła. Być może, że ten 
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jej sztab, oddałem przyniesiony meldunek, na który otrzy-
małem pokwitowanie. Odbierający go żołnierz nie zwrócił 
uwagi na to, że meldunek nie był dla nich. Mogli teraz prze-
telefonować jego treść właściwemu adresatowi, ale musiał 
on tam dotrzeć z opóźnieniem dwóch lub trzech godzin 
i nie był już aktualny. Wracając zbłądziłem i dopiero na-
stępnego dnia wróciłem do oddziału. Było z tego powodu 
duże niezadowolenie, ale wytłumaczyłem sytuację i odda-
łem otrzymane poświadczenie odbioru. Również i wtedy 
nie zwrócono uwagi na inny numer dywizji. Wysłany zo-
stał patrol z noszami po zwłoki Entiana, ja musiałem go 
prowadzić, ale  tego miejsca w labiryncie okopów nie mo-
głem znaleźć.

W kwietniu 1918 r. na odcinku naszego frontu nastąpił 
zupełny spokój. Zaczęły się jednak dziać rzeczy dotąd nie-
obserwowane. Drogi dojazdowe były od strony nieprzyja-
ciela zasłaniane matami na żerdziach. Pojawiły się liczne 
patrole pomiarowe, wytyczające różne stanowiska, następ-
nie grupki żołnierzy kopały tam rowy i zaraz je przykry-
wały gałęziami. Następnie zwożono amunicję artyleryjską 
i składano do wykopanych rowów, zakrywając je podob-
nie. Konie miały kończyny nóg z podkowami owinięte sło-
mą i szmatami. Roboty te były prowadzone przy słabej wi-
doczności – przeważnie wieczorami i w nocy. Stan taki trwał 
do połowy maja. Dla nas, żołnierzy, stało się jasnym, że są 
to przygotowania do nowej, wielkiej ofensywy niemieckiej. 
Pewnego wieczoru bateria nasza została postawiona w stan 
alarmowy. Znaczyło to, że ma być przygotowana do wymar-
szu, do dział zwieziono większą niż normalnie ilość amu-
nicji. Punkt obserwacyjny został wzmocniony dwoma żoł-
nierzami z lampą sygnalizacyjną.

spaliśmy na ziemi, pod krzakami, w butach, otuleni płasz-
czami. Później ustawiono namioty.

Bodaj 21 marca 1918 r. Niemcy rozpoczęli ofensywę we 
Flandrii78. Dla zmylenia nieprzyjaciela wzmógł się na na-
szym froncie ogień artylerii i piechota czyniła lokalne wy-
pady na przedpole. Nasza bateria strzelała jednak mało. 
Któregoś dnia – jak znów dość często – nasz punkt obser-
wacyjny nie miał łączności z baterią i pełniący tam służbę 
oficer nie mógł przekazać wiadomości z tego, co obserwo-
wał. Zdenerwowany wysłał mnie w towarzystwie podofice-
ra Entiana do dowódcy artylerii którejś tam dywizji, leżącej 
przed nami, z meldunkiem i prośbą otwarcia ognia na da-
ny odcinek. Po przejściu około jednego kilometra znaleźli-
śmy się w licznych liniach rowów strzeleckich, połączonych 
rowami łącznikowymi. Bliżej frontu było kilka dalszych li-
nii okopów z ziemiankami, obsadzonych już przez rezer-
wy odwodowe, a dalej okopy pierwszej linii, zabezpieczo-
ne zasiekami drucianymi.

Front w tym miejscu stał długo, może dwa lub trzy la-
ta, ziemianki były dobrze rozbudowane, ze światłem elek-
trycznym z elektrowni polowych – oczywiście w okopach 
odwodów – i tam też znajdowały się dowództwa dywizji. 
Przy wejściu do pierwszych rowów, nieobsadzonych przez 
odwody, podoficer Entian otrzymał strzał w głowę. Lotnicy 
francuscy pruli z góry po liniach okopów karabinami ma-
szynowymi. Zabrałem połowę jego blaszki rozpoznawczej 
i niesiony przez niego meldunek, zwłoki przysypałem nieco 
ziemią i ruszyłem dalej. Skorzystałem z tego, że byłem sam 
i zmieniłem kierunek – w bok.

W ten sposób, po przejściu rowami około trzech kilo-
metrów, znalazłem się w rejonie innej dywizji, odszukałem 
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lu telefonicznego obserwacji, Schafera. Po drodze widzieli-
śmy tylko jednego żołnierza niemieckiego, poległego. Dostał 
strzał w twarz, w lewy policzek, leżał na wznak, trzymając 
karabin w zaciśniętej dłoni. Widzieliśmy też grupki jeń-
ców, żołnierzy angielskich, prowadzonych przez żołnierzy 
niemieckich do tyłu. Było to dla nas dużym zaskoczeniem, 
spodziewaliśmy się bowiem zobaczyć żołnierzy francuskich.

Okopy zastaliśmy mocno zniszczone, a w kilku nieznisz-
czonych ziemiankach drewniane, piętrowe łóżka żołnier-
skie z bielizną pościelową – prześcieradła, poduszki, koł-
dry – jak w domu, i wiele różnych przyborów osobistych. 
W okopach leżało dość dużo trupów żołnierzy angielskich, 
w nieznanych nam dotąd mundurach i hełmach stalowych. 
Później dowiedzieliśmy się, że ta dywizja angielska, po za-
łamanej ofensywie niemieckiej w marcu we Flandrii, moc-
no wykrwawiona, została przeniesiona na nasz spokojny 
odcinek frontu. I tu spotkał ją nieoczekiwanie miażdżący 
cios. Po wtargnięciu do okopów pierwszej linii, żołnierze 
niemieccy znaleźli w niektórych ziemiankach szereg żoł-
nierzy angielskich jeszcze w łóżkach, półsennych. Front na 
przestrzeni kilku kilometrów został przerwany i wojska nie-
mieckie, prąc na południe, dotarły w ciągu kilku dni, po raz 
drugi w tej wojnie, do rzeki Marne w rejonie miasta Éper-
naya80. Wyłom ten wytworzył nowy front w kształcie worka, 
o głębokości około 50 [kilometrów]. Była tam teraz wojna 
ruchoma, bez okopów i ziemianek, a żołnierze jedynie ko-
pali sobie pospiesznie krótkie rowy strzeleckie.

Pamiętam jeszcze [z dnia] natarcia niemieckiego taki 
szczegół. W godzinach popołudniowych, kiedy nasza ba-
teria już nie strzelała, odwodowa dywizja piechoty wma-
szerowała na pola leżące przed naszym punktem obser-

 a W tekście: 
Epernay.

Była to, zdaje się, noc z 25 na 26 maja 1918 r. Na front 
maszerowały liczne kolumny piechoty i obsadzały okopy 
strzeleckie, zajeżdżały baterie artylerii polowej i zajmowa-
ły przygotowane stanowiska ogniowe. Podczas przyjazdu 
dział cięższych, ciągnionych przez motory, dla zagłuszenia 
ich turkotu odzywały się w niektórych miejscach karabiny 
maszynowe. O którejś godzinie nad ranem setki, a może ty-
siące dział przez kilka minut biło na pierwsze linie nieprzy-
jaciela, by potem w odstępach minutowych przenosić ogień 
coraz dalej. Równocześnie z pierwszych okopów ruszyła do 
szturmu piechota. Z punktu obserwacyjnego baterii, któ-
ra strzelała gdzieś daleko, mogłem dokładnie obserwować 
całe natarcie. Co się dalej działo, nie było widać; chmury 
kurzu czy dymu, i wyrzucanej uderzeniami pocisków ar-
tyleryjskich ziemi, zasłaniały wszystko. Po pewnym cza-
sie zaledwie kilku lotników nieprzyjacielskich – może dla 
rozpoznania – latało nad okopami niemieckimi, latali tak 
nisko, że czasami zrywali przewody telefoniczne umiesz-
czone na żerdziach.

Artyleria nieprzyjacielska milczała. Po mistrzowsku 
i w najdrobniejszych szczegółach przygotowana ofensywa 
była zupełnym zaskoczeniem dla nieprzyjaciela. Po wystrze-
leniu pocisków znajdujących się w rowach, ruszyła naprzód 
artyleria polowa, przeważnie o zaprzęgu konnym, z jaszcza-
mi79 pełnymi zapasowej amunicji. Przy okopach zatrzymy-
wali się, pospiesznie łopatami zawalali odcinek rowu i ru-
szali dalej. Ogniem karabinów maszynowych odpędzali lot-
ników nieprzyjaciela.

Pierwsze okopy nieprzyjaciela znajdowały się od nas nie-
co dalej jak dwa kilometry. Kiedy się już dobrze rozwidniło, 
udałem się do tych okopów w towarzystwie żołnierza patro-
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dział po każdym strzale unosił się dość wysoko w górę. Amu-
nicja nasza, złożona przy działach w płytkich, pospiesznie 
wykopanych rowach, wyleciała częściowo w powietrze; byli 
ranni, ale działa pozostały całe. Znów nastąpiło kilka dni 
spokoju. Punkt obserwacyjny baterii znajdował się w zu-
pełnie prowizorycznym rowie strzeleckim, który pewnie 
wykopała na jeden dzień piechota i poszła dalej. Był on na 
szczerym polu, na wzniesieniu, z którego widać było pola 
opadające w dolinę. Niżej były stanowiska niemieckie, a po 
drugiej stronie tej doliny stanowiska francuskie. Urządzi-
liśmy sobie w tym rowie prowizoryczną ziemiankę, przy-
krywając rów dwoma warstwami belek drewnianych i zie-
mi. Pożywienia dostarczał nam raz dziennie goniec konny, 
i tylko późnym wieczorem. Drogę przez pole wskazywały co 
kilkadziesiąt metrów tyczki z linią telefoniczną.

Pewnego wieczora, kiedy przyjechał goniec, dostałem 
ochotę nieco się przejechać. Wsiadłem na konia – pierwszy 
raz w życiu – lecz w tym momencie rakiety francuskie oświe-
tliły teren i po chwili z odległości może jednego kilometra 
odezwał się karabin maszynowy. Bzykające pociski spłoszy-
ły konia, spadłem z niego, ale wrócił do mnie. Szybko spro-
wadziłem go do rowu. Kiedy przez pewien czas, może pół 
godziny, panował spokój, nasz goniec odjechał. Po zmianie, 
odpoczynku w kwaterze i ponownym pobycie na obserwacji, 
zastałem tam drugie połączenie telefoniczne z dowództwem 
dywizji. Była to jakaś bawarska dywizja piechoty – zdaje się 
nr 11. Dowództwo jej znajdowało się w pofrancuskich bara-
kach wojskowych, ze dwa kilometry w tyle. W rozmowie 
telefonicznej z żołnierzem obsługującym centralkę telefo-
niczną tej dywizji dowiedziałem się, że w oddziałach szu-
kają żołnierza, który umiałby na mapę nanieść linię frontu 

wacyjnym. Została ustawiona w dość duży czworobok, za 
piechotą stały zaprzęgi konne, tabory itd. W środku gru-
pa oficerów. Z jakiegoś podwyższenia przemawiał najpierw 
jakiś oficer, następnie kapelan polowy i błogosławił żołnie-
rzy. Przemówień tych nie było słychać u nas. Następnie dy-
wizja ta w kilku kolumnach pomaszerowała na oddalający 
się front walki.

Nasza bateria przez kilka dni nie miała rozkazu do zmia-
ny pozycji. Walki ruchome i zmieniające się codziennie 
linie frontu nie dawały okazji do decyzji, gdzie możemy być 
potrzebni. Trwaliśmy więc na pozycji, obserwując jedynie 
zachowanie się nieprzyjaciela od strony miasta Reims. Jed-
nak na początku czerwca nadszedł rozkaz do wymarszu na 
południe. Miałem wtedy okazję ujrzeć rzekę Aisne, o któ-
rej tyle się poprzednio mówiło. Nasz dzienny marsz nie 
przekraczał 20 [kilometrów, to znaczy] ciężkiego sprzętu, 
dział itd. Zajechaliśmy do jakiegoś majątku ziemskiego. 
Zakwaterowano nas w pustym, częściowo zniszczonym 
dużym pałacu. Następnego dnia przybyły działa i zostały 
ustawione w parku, w odległości 100 – 200 metrów od kwa-
tery. Bateria otrzymała cele i zaczęła strzelać. Zwykle jak 
bateria strzelała, i sama była ostrzeliwana, ogień przerywa-
no, a załoga się chowała. Wtenczas jednak – podobnie jak 
w dniu ofensywy – nadszedł rozkaz strzelania bez względu 
na ogień nieprzyjaciela, i to w obecności dowódcy baterii. 
W kolejności zmian obsady punktu obserwacyjnego byłem 
wtedy w kwaterze.

Już po oddaniu kilkunastu strzałów, bez zamglenia tere-
nu, stanowisko ogniowe baterii zostało przez nieprzyjaciela 
wykryte i zasypane pociskami. Wykryć je nie było trudno. 
Poza dworem i parkiem były czyste pola, a dym z naszych 
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się puste pole na odległość około pół kilometra. Na mapie 
rozłożonej na desce przy piersi coś tam skreśliłem i prosto 
polem szedłem dalej. Wydawało mi się, że przejdę na drugą 
stronę i nikt nie będzie do jednego żołnierza strzelać, by nie 
zdradzić swego stanowiska, a zwłaszcza Francuzi, którym 
taki jeniec mógłby się przydać. Jednak po przejściu kilku-
dziesięciu metrów usłyszałem cichy głos niemiecki: „stać – 
położyć się” a(Halt! hinlegen)a.

Był jasny dzień. Rozglądałem się i dopiero teraz w odle-
głości kilku metrów zobaczyłem czujkę niemiecką: dwóch 
żołnierzy leżących w małym zagłębieniu terenu, zupełnie 
nakrytych jakby kocem koloru ziemi. Położyłem się i powie-
działem, jaki mam rozkaz, oraz co robię. Odpowiedzieli mi, 
że dalej iść nie mogę, bo w odległości około 200 metrów leżą 
Francuzi. Nie mogłem ryzykować, zmuszony do powrotu 
wstałem i idąc już otwartym polem, nie jak poprzednio skra-
jem lasu, usłyszałem nagle odgłos wystrzału artyleryjskiego 
i znany mi już dobrze gwizd pocisku. W ułamku sekundy 
wprawione ucho sygnalizowało mi, że pocisk leci w moim 
kierunku. Francuzi musieli mnie już wcześniej obserwować 
i przygotowali się do strzału. Opodal na polu widziałem lej 
po granacie, skoczyłem do niego i… padłem na zupełnie 
czarnego trupa żołnierza francuskiego, cuchnącego niesa-
mowicie, z glistami na twarzy. Czy był to Afrykańczyk czy 
biały, sczerniały od słońca, nie umiem powiedzieć. Zerwa-
łem się na równe nogi i biegłem uciekając do lasu. Pocisk 
padł gdzieś niedaleko w pole, więcej strzałów nie było. Wró-
ciłem do sztabu, zameldowałem, że lasy, które widziałem są 
zgodne z mapą, oddałem mapę z naniesionymi odcinkami 
linii piechoty i opowiedziałem przygodę, jaka mnie spotkała, 
oczywiście bez zamiaru przejścia na drugą stronę.

 a – a W orygi
nale: halt – 
hinlegen.

i obszary ostrzału dla artylerii81. Powiedziałem mu, że ja to 
potrafię i podałem swoje nazwisko.

Kiedy znów zluzowany wróciłem do kwatery, był tam 
już rozkaz polecający odkomenderować mnie do sztabu tej 
dywizji na kilka dni. Feldfebel Tschierschke wyzwała mnie 
niesamowicie, że za plecami przełożonych prowadzę jakieś 
kombinacje. Dałem mu natychmiast odpowiedź, że „dla 
zwycięstwa Niemiec widocznie tam jestem więcej potrzeb-
ny”. Nie przekonało go to jednak i wymyślał mi dalej. Zna-
lazłem się więc na kilka dni, coś około tygodnia, w tym szta-
bie. Lepsze wyżywienie, życie spokojniejsze i więcej wygodne. 
Dostałem najpierw mapę [do] odnośnego terenu, deskę za-
wieszoną na piersi niczym stolik i kilka kolorowych ołówków. 
Zaopatrzony w odpowiednią legitymację ruszyłem na linię 
frontu. Miałem bowiem na niej nanieść dokładnie przed-
nie stanowiska piechoty, nie stanowiące ani linii prostej, ani 
ciągłej. Zdziwiło mnie takie zadanie, przecież dowództwo 
dywizji musiało wiedzieć, jak daleko teren jest zajęty przez 
własne oddziały. Wyjaśniono mi, że nadsyłane drogą tele-
foniczną i przez łączników meldunki są zbyt ogólnikowe, 
a więc mało dokładne. Nadto wyrażano wątpliwość, czy 
mapy francuskie, którymi się posługiwano, były dokładne.

Na froncie panował zupełny spokój. Nie widziałem żad-
nych okopów, żadnych zasieków drucianych, żadnych po-
zycji artylerii. Idąc skrajem lasów widziałem w nich wielu 
żołnierzy niemieckich pierwszej linii. Byłem szereg razy 
zatrzymywany przez posterunki, którym nie wolno było 
wychodzić z lasu, legitymowany przez oficerów. Ostrzegali 
mnie, żebym był ostrożny, bo nieprzyjaciel jest niedaleko, 
ale puszczali mnie dalej. Po paru godzinach takiego spaceru 
znalazłem się w pewnej chwili na końcu lasu, dalej rozciągało 

 a W orygi
nale:  zezwał.
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pozycji ogniowej. Jednak nasz punkt obserwacyjny został 
uruchomiony dla jakiegoś innego dowództwa.

Z piechotą przeprawiliśmy się tratwami na drugą stro-
nę rzeki. Łączności telefonicznej nie było, działała lampa 
sygnalizacyjna, którą obsługiwał s[tarszy] żołnierz Munik. 
Ogień artylerii nieprzyjaciela wzmagał się z godziny na go-
dzinę i położył zaporę na rzece, uniemożliwiając dosyłanie 
pocisków, całej amunicji, no i posiłków. Munik sygnalizo-
wał ciągle – wołając przede wszystkim amunicji. W pewnej 
chwili został trafiony pociskiem artyleryjskim i razem z lam-
pą sygnalizacyjną znikł nam z oczu, rozerwany na strzępy. 
Rozproszeni, w ogniu artylerii rozpoczęliśmy odwrót ku rze-
ce. Z drugiej strony Niemcy spychali do wody tratwy z żoł-
nierzami, które w większości były w rzece rozrywane. Stojąc 
na brzegu pochwyciłem płynącą belkę i trzymając się jej zo-
stałem zniesiony prądem może pół kilometra. Pracując no-
gami, szczęśliwie dostałem się na drugi brzeg. Był on tam 
bardzo stromy. Niemcy nie próbowali w tym miejscu prze-
prawy, więc i zaporowy ogień artylerii francuskiej był słaby.

Pierwszą sprawą było oddalenie się od rzeki i znalezie-
nie spokojnego kąta, rozebranie się i choć częściowe wysu-
szenie bielizny i ubrania. Znalazłem takie zarośla w odle-
głości około dwóch kilometrów. Pogoda dopisywała, słoń-
ce dobrze grzało. Po przesuszeniu bielizny i nieco ubioru, 
ruszyłem dalej boso, bo mokrych butów nie mogłem wcią-
gnąć na nogi. Przy jakimś leżącym w lesie oddziale wojsko-
wym zostałem nakarmiony, tam zanocowałem w pożyczo-
nych mi kocach i następnego dnia po śniadaniu ruszyłem 
dalej w poszukiwaniu swojej baterii. Po kilkunastu kilome-
trach marszu drogami miałem szczęście – trafiłem na stoją-
cy na drodze idącej przez las nasz ciężki tabor, [to jest] dzia-

Teraz otrzymałem nowe zadanie. Dano mi mapę z na-
niesionymi już na niej polami obstrzału dla artylerii, wza-
jemnie się częściowo pokrywającymi, z poleceniem nanie-
sienia tych pól na szereg innych czystych map. Termin wy-
konania tego zadania nie był mi podany, nie spieszyłem 
się, a kiedy tę robotę ukończyłem, zatrzymali mnie nadal, 
z wyjaśnieniem, że mogę być im jeszcze potrzebny. Przez 
żołnierza telefonistę, z którym się poprzednio skontakto-
wałem, poznałem teraz jego kolegów i z nimi, jeżeli to tak 
można nazwać, na te kilka dni się zaprzyjaźniłem. Żyli do-
brze, mieli wszystkiego w bród i mnie przy nich też nicze-
go nie brakowało, zwłaszcza czekolady i wina. Była to „zdo-
bycz wojenna” na świeżo zajętych terenach francuskich. Dla 
mnie pobyt tam był pewnego rodzaju odprężeniem nerwo-
wym i równocześnie poznawaniem nastrojów wśród żołnie-
rzy innych oddziałów, co mnie zawsze bardzo interesowało.

W pierwszej dekadzie lipca 1918 r. bateria nasza otrzy-
mała rozkaz zmiany miejsca postoju i musiałem być ode-
słany do oddziału. Armia niemiecka przygotowywała nową 
ofensywę znad Marny na Paryż. Rozpoczęła się ona – jeżeli 
dobrze pamiętam – 16 lipca82. Część wojsk niemieckich, po 
huraganowym ogniu artylerii, przekroczyła Marnę i wtar-
gnęła około 10 [kilometrów] dalej. Co się jednak okazało – 
cały huraganowy ogień artylerii trafił w próżnię.

Francuzi, którym nowa ofensywa niemiecka tym razem 
była znana, opuścili frontowe stanowiska, markując je tyl-
ko makietami dział i gdzieniegdzie drobnymi oddziałami, 
a całe siły do przeciwuderzenia przygotowali dalej, w głę-
bi kraju. Przeciwuderzenie nastąpiło już następnego dnia 
i odcięło wojska niemieckie, które przeszły Marnę i je znisz-
czyło83. Nasza bateria utknęła gdzieś w drodze i nie była na 
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ru godzinami. Krótka noc przeszła w spokoju, przerywały 
ją tylko wystrzały rakiet świetlnych.

Wczesnym rankiem zerwał nas na nogi raptowny terkot 
licznych karabinów maszynowych. Było to bodaj 18 lipca 
1918 r. Przez lunetę i lornetki polowe widzieliśmy dokładnie 
dziesiątki, a może i setkę piłek nożnych, wykopywanych 
w powietrze i pędzących za nimi w kierunku niemieckich 
stanowisk żołnierzy. Byli to żołnierze amerykańscy, którzy 
zupełnie bez przygotowania artylerii ruszyli do natarcia. Pie-
chota niemiecka strzelała z karabinów maszynowych i ręcz-
nych. Żołnierze amerykańscy likwidując opór przelecieli 
stanowiska piechoty i pędzili dalej ku stanowiskom artylerii 
polowej, skąd również odezwały się karabiny maszynowe. 
Działa zupełnie nie strzelały, tak z jednej, jak i z drugiej stro-
ny. Już liczyliśmy się z dostaniem się do niewoli, lecz kiedy 
Amerykanie łamali opór niemiecki przy działach walką wręcz, 
gdzie rzucane były też granaty ręczne, przyjechał do nas 
[podporucznik] Toepler, a widząc nową sytuację rozkazał za-
brać natychmiast wszystkie rzeczy, siadać do wozu i odjazd.

Tak więc po pięciodniowej nieobecności znalazłem się 
znów w kwaterze, a raczej w swoim oddziale, który był w od-
wrocie, w marszu na północ. Ofensywa francusko-amerykań-
ska, która wyszła z rejonu Soissons, była dla armii niemiec-
kiej zaskoczeniem, i w dość ciężkich walkach, po początko-
wym sukcesie, likwidowała zdobycze ofensywy niemieckiej 
z maja tego roku. Stale istniała groźba zamknięcia „worka” 
i otoczenia poważnych sił niemieckich. Cofały się one na po-
zycje z gotowymi rowami, okopami, ziemiankami z okresu 
wojny pozycyjnej. Praktycznie, z pewnymi przerwami, trwał 
ten odwrót aż do zawieszenia broni i kapitulacji kończącej 
pierwszą wojnę światową.

ła z dodatkami. Przy niekorzystnym dla Niemców rozwoju 
sytuacji za Marną, czekali na nowe rozkazy. Po paru godzi-
nach przyjechał jeden z oficerów – [podporucznik] Toepler 
z patrolem obserwacyjnym, z rozkazem dalszej jazdy dział 
na nową pozycję ogniową, następnie pojechał dalej w rejon, 
by wyszukać odpowiednie stanowisko obserwacyjne i za-
brał mnie ze sobą. Zmęczony, spałem i nie wiem, jak długo 
trwała ta podróż. Dość, że znaleźliśmy się gdzieś w rejonie 
na wschód od Soissons84.

Przed nami leżał teren łagodnie opadający, czyste pola, 
gdzieniegdzie tylko kępy drzew i krzaków. Opodal za nami 
ruiny kilku domów i jakiegoś większego gospodarstwa rol-
nego. Wspaniała widoczność w dolinę na kilka kilometrów. 
Wiedzieliśmy, że zanim nasze działa nadejdą na pozycję 
ogniową, i będą gotowe do strzału, upłynie jeden lub dwa 
dni. Mieliśmy więc dość czasu na wykonanie czegoś w rodza-
ju ziemianki i punktu obserwacyjnego. Gdzie w tym czasie 
znajdowała się reszta baterii – kolumna samochodowa, kuch-
nia polowa itd. – nie wiem. Była ona też w marszu z dłuż-
szymi postojami. [Podporucznik] Toepler zostawił nas pod 
komendą podoficera, rezerwowy prowiant, lunetę, koce itp. 
i wyjechał do dowódcy baterii zameldować o moim znale-
zieniu się, o losie patrolu obserwacyjnego i by wydać zarzą-
dzenie stworzenia łączności telefonicznej do pozycji ognio-
wej baterii, po jej zajęciu. Po skończonej budowie naszego 
stanowiska – ziemianki i obserwacji – mieliśmy dość dużo 
czasu do orientowania się w terenie. Przed nami, ku zacho-
dowi widać było bliżej, w odległości około jednego kilome-
tra, w kępach krzaków i drzew, stanowiska artylerii polowej, 
a dalej linie prowizorycznych rowów piechoty niemieckiej. 
Wyglądało tam tak, jakby front powstał dopiero przed pa-
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dwie nowości. Znajdowaliśmy sporadycznie klatki z gołąb-
kiem pocztowym, spuszczanymi na spadochronach przez 
lotników francuskich. Gołąbki miały przywiązane do jed-
nej nóżki małe koperty z kartką papieru i miniaturowy ołó-
wek. Były one zrzucane w nadziei, że znajdzie je ktoś z cy-
wilnej ludności francuskiej i prześle jakieś informacje. O ile 
pamiętam, w dwóch wypadkach udało się nam ptaki wy-
puścić, z krótką notatką o powstającym bałaganie i braku 
żywności w wojsku niemieckim. Znaleźliśmy takich klatek 
więcej, lecz nie zawsze były warunki do wypuszczenia gołąb-
ka, zwłaszcza kiedy było widno. Wtedy ptaki były zabijane, 
a klatki niszczone, aby Niemcy nie mogli ich wykorzystać 
do przesyłania fałszywych wiadomości. Za oddanie znale-
zionych klatek z gołąbkami były wyznaczone dość ponęt-
ne nagrody pieniężne.

Drugą niespodzianką były znajdowane gazety „Obser-
watora Kolońskiego” („Kölnischer Beobachter”), drukowa-
ne we Francji, formatem, czcionkami i całym układem zu-
pełnie podobne do gazet niemieckich. Zwykle nawet cała 
pierwsza strona tytułowa była w treści zupełnie identyczna 
z oryginałem. Gazety miały przeważnie daty sprzed trzech 
dni. Podziwialiśmy sprawność i szybkość druku tych ga-
zet we Francji. Oryginały gazety niemieckiej z Kolonii mu-
siały tam docierać przez Szwajcarię. Francuskie wydanie 
miało jednak w dalszej treści różne wiadomości, działające 
deprymująco na nastroje w wojsku niemieckim. Czytanie 
tych znajdowanych gazet było w wojsku niemieckim zaka-
zane i karane, a za ich oddanie również była wyznaczona 
nagroda pieniężna.

Żywienie wojska w tym okresie wojny było już bardzo 
słabe. Zmniejszono racje chleba, mięsa i ziemniaków, a wę-

Bateria nasza – jak już wspomniałem – była w odwrocie. 
Prawie codziennie zmienialiśmy miejsce postoju, a działa 
zupełnie nie strzelały. Dokuczało nam mocno w tym cza-
sie lotnictwo alianckie, jednak i lotnictwo niemieckie nie by-
ło słabe. Obserwowaliśmy więc często efektowne walki po-
wietrzne. Po tygodniu takiego odwrotu zatrzymaliśmy się na 
kilka dni. Działa miały strzelać. Punkt obserwacyjny został 
uruchomiony. Znaleźliśmy się we francuskich okopach z lat 
wojny pozycyjnej. Były tam też olbrzymie jamy, pochodzące 
z wykopalisk bodajże białej kredy, z której robiona była bia-
ła cegła do budowy domów. Coś w rodzaju naszej Wieliczki.

W terenie tym trudno było się orientować, gdzie „swój”, 
a gdzie „wróg”, bo częściowo stanowiska te były też zajęte 
przez nieprzyjacielaa. Pamiętam doskonale jedną noc, kiedy 
wyraźnie było słychać jakieś kucie za ścianą jamy, w której 
nocowaliśmy. Była to duża komora z kilku gankami, da-
lej zawalonymi, w której mógł się pomieścić cały batalion. 
Razem z nami było tam jakieś dowództwo pułku piechoty. 
Staraliśmy się ustalić kierunek kucia i oczekiwaliśmy ewen-
tualnego wybuchu. Tej nocy nikt nie spał. Nasze działa nie 
doszły do strzału i następnego dnia opuściliśmy ten teren, by 
zatrzymać się teraz w starych okopach niemieckich, opusz-
czonych przed dwoma miesiącami. Teraz mieliśmy okazję 
lepiej poznać te okopy i liczne ziemianki, ich masywną bu-
dowę. Piechota niemiecka okopów tych jeszcze nie obsadziła, 
trzymała się w okopach francuskich.

Nasze działa znów strzelały. Front trzymał się tak oko-
ło 10 dni. Był to już sierpień. W tym czasie lubiłem zgłaszać 
się na ochotnika w punkcie obserwacyjnym do patrolu, ce-
lem naprawy połączeń telefonicznych. Oczywiście cel był 
inny, już wcześniej opisany. Chodząc po terenie odkryliśmy 

 a W ory
ginale:  

„nieprzy-
jaciela”.
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szu udałem się na drogę i próbowałem dostać się na jakiś 
pojazd. Było już popołudnie, zbliżał się wieczór. W takim 
stroju jak byłem, bez karty urlopowej i z dala od swego 
oddziału, zostałem przez jakiegoś feldfebla przytrzymany. 
Wziął mnie na wóz konny, którym sam jechał z kilku innymi 
żołnierzami. Jazda szła na północ.

Przed wieczorem nadleciało kilka samolotów nieprzyja-
cielskich. Zaczęły one obrzucać kolumny na drodze małymi 
bombami, połączonymi ze sobą jakby łańcuszkiem, mniej 
więcej co dwa metry, [tak zwanymi] po niemiecku Ketten
bomben, i ostrzeliwać z karabinów maszynowych. Kolumny 
stanęły, a żołnierze opuszczając wozy uciekali w pole. Ze-
skoczywszy z wozu razem z nimi, nie poleciałem na pole, 
lecz ukryłem się pod wozem. Po małej chwili wyszedłem 
z tej kryjówki, zabrałem wiszący na wozie pas z pistoletem 
i wojskową czapkę z daszkiem, jeszcze kilkadziesiąt me-
trów pobiegłem przy wozach w przód i potem zboczyłem 
również na pole. Zmieszałem się z żołnierzami innej już 
kolumny, którzy nie zwracali na mnie żadnej uwagi. Nalot 
trwał kilkanaście minut i kiedy samoloty odleciały, żołnie-
rze wracali do wozów. Kolumny na drodze ciągnęły się na 
przestrzeni większej niż kilometr, a jakie szkody wyrządził 
nalot, nie interesowałem się, słyszałem tylko, że wiele koni 
było rannych i zabitych i coś się tam paliło. Leżałem na polu 
jeszcze przez kilkanaście minut.

Wydawało mi się wtenczas, że dalej od wschodu słysza-
łem pracę parowozu i jazdę pociągu. Szedłem więc polami 
w tym kierunku i po kilkunastu minutach doszedłem do 
toru kolejowego. Czekałem tam dość długo, dobrze się już 
ściemniło. Wreszcie jechał na północ pociąg towarowy, same 
puste platformy kolejowe. Jechał bardzo wolno, przypusz-

dliny, jako dodatek do kolacji w ilości 80 – 100 gramów, były 
bardzo złego gatunku. Dawano wtedy tylko dwa gatunki wę-
dlin – coś w rodzaju wątrobianki i czarnego salcesonu. Była 
to jakaś masa, trzymająca się pewnie żelatyną, a rzucona 
na stół odbijała się jak gumowa piłka. Żołnierze częściowo 
głodowali i nie miał prawa pokazać się żaden pies czy kot, 
bo był zastrzelony i zjadany. Jeżeli gdzieś leżał świeżo zabity, 
jeszcze ciepły, koń, wycinano mu z zadu kawały mięsa. My 
robiliśmy to samo w kwaterze. Ponieważ kuchnia takiego 
mięsa końskiego do ugotowania nie przyjmowała, gotowa-
ło się je na wolnym ogniu w puszkach blaszanych, wodę 
odlewało; mięso posolone i pokrojone na kawałki (gulasz) 
przypiekało w [tak zwanych] fusach po żołnierskiej kawie. 
Mięso było możliwe do jedzenia, choć smak nie był przyjem-
ny. Żołądek chciał jednak być pełen i swego się dopominał.

Znów nadszedł dzień zmiany miejsca postoju. Otrzy-
małem wtedy pocztówkę z Poznania od pani Walentyny 
Węcławskiej, z treścią, że bardzo za mną tęsknią i chcieli-
by mnie znów zobaczyć. Zrozumiałem, że znają sytuację 
na froncie i zbliżający się koniec wojny, że nadszedł czas, 
bym się zjawił w Poznaniu. Po przybyciu baterii na no-
wą kwaterę do jakiejś mało zniszczonej wioski w rejonie na 

apo łudnio-wschóda od Laon, korzystając z pewnego rodza-
ju zamieszania i braku kontroli – jak zwykle w takich wy-
padkach – zdecydowałem się na opuszczenie oddziału, [to 
jest] na dezercję.

Żeby zaraz nie podpaść, nie zabrałem ze sobą niczego, 
jak płaszcz, tornister, a nawet pas z bagnetem. Opuściłem 
wioskę i szedłem polami, unikając dróg, na których panował 
znaczny ruch. Duże kolumny wojskowe jechały ku frontowi, 
inne z frontu wracały. Po kilku kilometrach takiego mar-
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dziewczynki, lat 12 – 14. Przedstawiłem im się w języku fran-
cuskim, powiedziałem co mnie do nich sprowadziło, następ-
nie wyciągnąłem z tornistra dwie puszki konserwy mięsnej 
i poprosiłem, by mi trochę tego mięsa zagrzały, zatrzymując 
sobie resztę. Była u nich właśnie pora obiadowa, więc zje-
dliśmy obiad razem. Zużyta została cała jedna puszka. Po 
obiedzie zapytałem, czy mają w domu arkusz czystego pa-
pieru, cyrkiel, atrament kopiowy, cienkie pióro (stalówkę) 
i papier woskowy. Mieli wszystko, bo te przedmioty były po-
trzebne dzieciom do szkoły, za wyjątkiem papieru wosko-
wego. Wyjaśniłem, że to wszystko będzie mi potrzebne do 
zrobienia sobie karty urlopowej, z którą pewniej będę mógł 
jechać do domu. Ta młodsza pani obiecała, że się o papier 
woskowy postara.

W mieszkaniu od strony podwórka była mała komora, 
coś w rodzaju pokoiku służbowego. Ponieważ chciałem się 
przespać, zrobiły mi te panie tam legowisko. Proponowały 
mi łóżko, ale odmówiłem. Po zdjęciu marynarki i butów 
ułożyłem się do snu. Wieczorem zostałem obudzony i za-
proszony na kolację. Pokazały mi wszystko, o co prosiłem po 
obiedzie, łącznie z papierem woskowym. Kiedy dziewczynki 
poszły spać, zabrałem się w pokoju jadalnym do sporządze-
nia karty urlopowej. Obie panie przyglądały się z ciekawo-
ścią mojej „pracy”. Miałem przy sobie oryginalny wzór karty 
urlopowej z października 1917 r., której po powrocie z urlopu 
nikomu nie oddałem. Przespałem się tam jeszcze jedną noc, 
rano zjadłem śniadanie, zostawiłem jeszcze jedną puszkę 
konserwy mięsnej, podziękowałem za kwaterę i pomoc i ru-
szyłem na dworzec, aby się dowiedzieć, czy i kiedy pójdzie 
jakiś wojskowy pociąg urlopowy do Niemiec. Taki pociąg był 
awizowany do Wrocławia, jednak dopiero następnego dnia.

czalnie załoga była poinformowana o niedawnym nalocie 
i nie była pewna, czy tor jest wszędzie cały. Nie miałem 
trudności, by uczepić się jednego z wagonów i wdrapać się 
na niego. Po około godzinnej podróży pociąg stanął na ja-
kiejś mniejszej stacji. Opodal dworca paliły się magazyny 
wojskowe w drewnianych barakach, zbombardowane przez 
lotników nieprzyjacielskich. W ciemnej nocy teren był do-
brze oświetlony ogniem i widać było w odległości około 100 
metrów krzątających się tam żołnierzy, ratujących, co się da. 
Obsługa parowozu pobiegła tam, pobiegłem i ja.

Paliły się magazyny umundurowania i żywnościowe. 
Zdobyłem płaszcz wojskowy, tornister, włożyłem do tor-
nistra osiem puszek mięsa konserwowego, a do kieszeni 
płaszcza suchary i wróciłem do pociągu, lokując się teraz 
w budce hamulczej. Obsługa pociągu też brała konserwy 
mięsne. W oczekiwaniu na jej powrót i dalszą jazdę, zabra-
łem się do jedzenia sucharów, bo od śniadania niczego nie 
miałem w ustach. Wreszcie pociąg ruszył i nabierał coraz 
większej szybkości. Jak jechaliśmy, nie wiem i chociaż się 
przed tym broniłem, zmorzył mnie sen. Kiedy się przebu-
dziłem, bolały mnie wszystkie kości. Pociąg to stawał, to 
ruszał dalej i około południa stanął na dworcu w Brukseli. 
Tu trzeba było wysiąść. O wyjściu do miasta przez dworzec 
nie mogło być mowy. Kontrola dworcowa żandarmerii po-
lowej zatrzymałaby mnie. Musiałem się cofnąć i szukać 
innego wyjścia poza teren kolejowy. I to się udało.

Teraz w bocznej, mniej uczęszczanej ulicy szukałem ro-
dziny belgijskiej, mieszkającej na parterze, aby u niej zna-
leźć tymczasowe schronienie i odpoczynek. I tu mi szczę-
ście dopisało. W mieszkaniu nie było żadnego mężczyzny. 
Starsza kobieta – babka, młodsza kobieta – matka i dwie 
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podróży zaglądać, by sięgać po puszki z konserwą mięsną. 
Żołnierze jadący na urlop legalnie byli na drogę zaopatrze-
ni w [tak zwany] suchy prowiant, na trzy lub cztery dni. Ja 
tego nie miałem. Był więc w przedziale wagonowym prak-
tykowany handel wymienny. Punkty odżywcze na niektó-
rych większych dworcach kolejowych, jako placówki Czer-
wonego Krzyża, odżywiały transporty wojskowe, natomiast 
urlopnikom dawały bezpłatnie do picia tylko żołnierską 
kawę lub zwykłą wodę.

Po opuszczeniu wojskowego pociągu urlopowego i opi-
sanej już placówki dworcowej Czerwonego Krzyża byłem 
zmuszony kontynuować dalszą podróż przez Wrocław do 
Poznania normalnymi pociągami pasażerskimi. Czułem 
się jednak dość pewnie, mając w kieszeni kartę urlopową. 
Liczyłem też na to, że w razie kontroli będę mógł powołać 
się na przejechaną już z frontu przestrzeń, przez Belgię, 
zachodnie Niemcy, gdzie nikt w toku kontroli mojej karty 
urlopowej nie kwestionował. Kontroli wojskowej obawiałem 
się szczególnie we Wrocławiu, gdzie musiałem opuścić pe-
ron, udać się do budynku dworcowego i dowiedzieć o dal-
szej możliwości podróży do Poznania, i to pociągiem oso-
bowym. Jednak szczęście dopisywało mi do końca. W tym 
czasie karty urlopowe dla żołnierzy frontowych były rów-
nocześnie dokumentem wolnej podróży kolejami; musia-
ły być tylko ostemplowane na stacji początkowej – w moim 
wypadku w Brukseli. Wystawianie osobnych biletów kole-
jowych dla [urlopowanych]a nie było praktykowane. Ko-
lejarze mało interesowali się podróżującymi żołnierzami.

Do samego Poznania bałem się jednak zajechać, licząc 
się z tym, że mój oddział mógł powiadomić władze poznań-
skie o mojej ucieczce i wydać polecenie aresztowania mnie. 

 a W orygi
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Pozostałem więc na dworcu w [tak zwanej] stacji żywno-
ściowej dla żołnierzy będących w podróży, przy której było 
też pomieszczenie do spania, sienniki leżące na podłodze. 
Prawie całe dwa dni spędziłem na tej stacji, gdzie zbierało 
się więcej żołnierzy udających się na urlop. Pod wieczór 
pociąg nadszedł, wagony były już w dużym procencie zajęte, 
ale wszyscy znaleźli miejsce dla siebie. Odjazd był nocą: 
kierunek Akwizgran – Kolonia – Eisenbach – Lipsk – Wrocław.

Na jakiejś stacji przed Lipskiem pociąg nasz stał dość 
długo na torach. Obok stał pociąg towarowy. Z kilku krytych 
wagonów szedł zapach świeżych jabłek. Żołnierze z nasze-
go pociągu jeden wagon uszkodzili w okienkach i zaczęła 
się kradzież. Skorzystałem z tej okazji, a mając pragnienie, 
zacząłem je zaraz jeść. Miałem wrażenie, że były to spady 
przeznaczone na przerób. Ale w takich warunkach, czego 
to się nie jadło. Może po dwóch godzinach dalszej jazdy 
poczułem się niedobrze. Podobnie kilku innych żołnierzy 
z naszego wagonu. Wreszcie przyszła biegunka. Jakiś pod-
oficer jadący w naszym wagonie zgłosił chorych na dalszej 
stacji, gdzie był punkt Czerwonego Krzyża, i musieliśmy 
pociąg opuścić. Otrzymaliśmy jakieś lekarstwo doustnie, 
kazali się położyć na osobnej sali (warunki podobne, jak 
na dworcu w Brukseli, jednak z kocami).

Był późny wieczór. Siostry Czerwonego Krzyża zapowie-
działy nam, że rano będziemy badani przez lekarza. Wie-
działem, co to oznacza. Oprócz badania lekarskiego będzie 
rejestracja, a mi wcale na niej nie zależało. Więc wczesnym 
rankiem ulotniłem się, zwłaszcza że czułem się dość dobrze. 
Miałem też w czasie całej podróży od Brukseli kłopot z pi-
stoletem, którego przecież nie mogłem nosić na zewnątrz. 
Był schowany w tornistrze, do którego musiałem w czasie 
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Wysiadłem więc przed Poznaniem, w Puszczykowie, i dal-
szą drogę do domu odbyłem pieszo. Znałem ją doskonale 
z licznych wycieczek skautowych.

Przez pozostawienie wszystkich moich rzeczy w kwate-
rze baterii na froncie, nie od razu przypuszczano, że ucie-
kłem. Sądzono, że się gdzieś zawieruszyłem i do oddziału 
powrócę. W tym dniu oficerem dyżurnym w kwaterze był 
[podporucznik] Thiele. W roku 1920 – latem, kiedy byłem 
w Poznaniu dowódcą żandarmerii na miasto – przyjechał 
on, zdemobilizowany, w sprawach handlowych z Niemiec 
do Poznania i przy pomocy Staśka Schmita, którego pry-
watny adres miał zanotowany, połączył się ze mną telefo-
nicznie. Staśku Schmit służył w tym czasie w koszarach 
Nording (Północnych) i był ich administratorem.

Z Thielem miałem spotkanie przy kolacji w „Bazarze”85. 
Opowiadał mi, że znając moje nastawienie sądził zaraz, że 
zdezerterowałem, ale wszystkie pozostawione rzeczy nie 
dawały podstaw do natychmiastowego meldunku o dezercji. 
Powiadomił mnie też, że zaocznym wyrokiem najwyższego 
wojskowego sądu niemieckiego w Berlinie, z maja 1919 r., 
zostałem zasądzony na karę śmierci i wyjęcie spod prawa 
(vogelfrei)a, za „zdradę kraju i stanu, dezercję z frontu i rewo-
lucję w Warszawie”. Gratulował mi też awansu oficerskiego, 
a o dalszych losach baterii po mojej ucieczce opowiedział 
mi tyle, że po kapitulacji i zawieszeniu broni bateria z całą 
armią niemiecką opuszczała zajmowane jeszcze tereny fran-
cuskie. Z powodu trudności transportowych działa zostały 
porzucone, a załoga, już na ziemi niemieckiej, zdemobili-
zowana. Rozstaliśmy się po przyjacielsku.

Szczecin, 5 grudnia 1964 r.
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rozdział iii 

Rewolucjonista

Jako obywatel niemiecki, urodzony w Poznaniu, zostałem 
16 listopada 1916 r. powołany do wojska niemieckiego. Słu-
żyłem w ciężkiej artylerii w Poznaniu, na Sołaczu. Po otrzy-
maniu wyszkolenia rekruckiego, telefonisty, sygnalisty i ob-
serwatora, wysłano mnie na front zachodni do Francji w po-
łowie marca 1917 r. Tam przebywałem do początku sierpnia 
1918 r. Po otrzymaniu z Poznania umówionej wiadomości 
o konieczności powrotu – jako zwykły żołnierz – zdezer-
terowałem i po [dziesięciod]niowej podróży przez Belgię 
i Niemcy wylądowałem szczęśliwie w Poznaniu.

Zaledwie znalazłem się w mieszkaniu, matka powiado-
miła mnie natychmiast, że już codziennie od kilku dni ma 
wizytę policji, która mnie poszukuje. Opuściłem więc za-
raz mieszkanie. Po nawiązaniu kontaktu z kolegami, zna-
lazłem schronienie w [tak zwanej] tajnej „budzie skauto-
wej”, znajdującej się na strychu domu – narożnik [ulic] 
Wielkie Garbary i Wszystkich Świętych. Dom był własno-
ścią mistrza piekarskiego Górskiego, którego syn Bernard 
był członkiem drużyny skautowej im. Bolesława Chrobre-
go w hufcu „Piast”, w latach 1913 – 1915. Kwatera była bez-
pieczna, gdyż w razie niebezpieczeństwa dawała duże szan-
se ucieczki przez dachy dwóch sąsiednich domów.

Szybko zostałem poinformowany o bieżącej sytuacji 
w Poznaniu, a zwłaszcza o tym, że tajna organizacja woj-
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śle do Warszawy stałego łącznika, który będzie w Komen-
dzie Naczelnej POW przedstawicielem POW zp i równocze-
śnie będzie prowadzić robotę organizacyjną wśród Polaków, 
obywateli niemieckich służących w wojsku niemieckim na 
terenie Warszawy oraz zorganizuje wywiad dla potrzeb Ko-
mendy POW. Takie postawienie sprawy okazało się koniecz-
ne, bowiem warszawiakom było trudno czynności te wyko-
nywać z braku dobrej znajomości języka niemieckiego i zwy-
czajów żołnierskich. Stosunkowo łatwo byliby rozpoznani. 
Na skutek różnych partyzanckich wyczynów peowiackich 
władze okupacyjne wzmogły swą czujność.

Wierzejewski po powrocie do Poznania zlecił mi powyż-
szą funkcję. Zgodziłem się chętnie, gdyż w Poznaniu palił 
mi się grunt pod nogami, a policja nadal nachodziła miesz-
kanie mojej matki.

W Komendzie POW zp przeprowadziłem z Wierzejew-
skim dość długą naradę. Ustaliliśmy na pierwszy plan orga-
nizowanie POW zp w armii niemieckiej, systemem dziesią-
tek, i przysięgę według roty poznańskiej, w następującym 
brzmieniu: „Przysięgam w obliczu Boga Wszechmogącego, 
że będę służył całym życiem Polsce i stanę na wezwanie pra-
wowitego rządu polskiego za zgodą i pod komendą dowódcy, 
by krwią swoją bronić ojczyzny, i że zachowam w ścisłej 
tajemnicy istnienie organizacji POW zp oraz będę posłuszny 
moim dowódcom”.

Na zwróconą uwagę, że powierzone mi zadanie na nie-
znanym terenie, jak na jednego człowieka, jest zbyt duże, 
Wierzejewski obiecał przysłać mi pomoc po wybraniu od-
powiedniego peowiaka. Kiedy narada ta została zakończo-
na, wręczył mi Saroszewski przygotowane już na wyjazd 
dokumenty oraz szereg dalszych in blanco, z pieczęciami 

skowa, powstała jesienią 1914 r., po licznych perypetiach 
i zmianach personalnych, została uaktywniona i od lutego 
1918 r. przyjęła, na wzór podobnej organizacji niepodległo-
ściowej na terenie Kongresówki, nazwę Polskiej Organiza-
cji Wojskowej z dodatkiem [inicjałów] „zaboru pruskiego” 
(w skrócie: POW zp). Należeli do niej koledzy z lat 1913 – 1916, 
[to jest] z okresu wspólnej pracy w drużynach skautowych. 
Na jej czele stał Wincenty Wierzejewski, były komendant 
hufca „Piast”, dezerter z armii niemieckiej od 1915 r.

Natychmiast zostałem wciągnięty „do roboty”. Komen-
da POW zp znajdowała się w Poznaniu przy [ulicy] Łąkowej 
nr 13, w mieszkaniu rodziny Fabrowskich. Córka ich, Bar-
bara, była członkinią żeńskiej Drużyny Skautowej im. Kró-
lowej Jadwigi. Prawą ręką komendanta Wierzejewskiego był 
Stanisław Saroszewski, były drużynowy Drużyny Skauto-
wej im. Stefana Czarnieckiego.

Gdzieś w połowie października 1918 r. wybrał się Wie-
rzejewski – oczywiście za fałszywymi papierami – na teren 
okupacji niemieckiej do Warszawy, celem nawiązania ści-
ślejszego kontaktu z Komendą Naczelną POW. Wcześniej-
sze podróże pojedynczych członków organizacji na tereny 
b[yłej] Kongresówki nie wystarczały i nie przynosiły po-
trzebnych informacji. Sytuacja wojenna na froncie zachod-
nim wyraźnie wskazywała na to, że zbliża się koniec wojny, 
a z nim klęska Niemiec. Trzeba było więc się spieszyć i na 
ten moment uzgodnić ewentualne działania.

W Warszawie miał Wierzejewski (pseudonim Józef) roz-
mowy z Adamem Rudnickim86, który w Komendzie Naczel-
nej POW pełnił funkcję oficera wywiadowczego. Zatrzymał 
się tam w mieszkaniu jego rodziców, przy [ulicy] Żurawiej 12 
m. 5. W wyniku rozmów ustalono, że Wierzejewski przy-
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i podpisami. Moja legitymacja opiewała na nazwisko Karl 
Schroeder, przydzielony służbowo do Szpitala Fortecznego 
nr 1 w Warszawie.

Wyjechałem więc na początku listopada (dokładnej da-
ty nie pamiętam) przez Ostrów – Kalisz – Łódź pociągiem 
dziennym. Do Warszawy bez przeszkód zajechałem wie-
czorem. Kontrola graniczna w Skalmierzycach87 była bar-
dzo powierzchowna i ograniczała się tylko do rozkazu jaz-
dy z pieczęcią Wojskowej Komendy Miasta w Poznaniu. 
Z dworca, gdzie również musiałem okazać rozkaz jazdy, uda-
łem się pieszo na wskazany mi przez Wierzejewskiego adres. 
W mieszkaniu państwa Rudnickich otworzył drzwi ich syn 
Adam i po wypowiedzeniu umówionego hasła wprowadził 
mnie do swego pokoju, oświadczając, że cały pokój stawia 
mi do dyspozycji, a sam będzie nocować w innym miesz-
kaniu. Przedstawił mnie jeszcze swoim rodzicom i wyszedł.

Następnego dnia rano udałem się do Komendy Naczel-
nej POW. Adres podał mi Adam Rudnicki. Znajdowała się 
ona w jakimś mieszkaniu przy [ulicy] Marszałkowskiej, mię-
dzy [ulicami] Chmielną a Ogrodem Saskim. Był tam ob[y-
watel] Styk (Stachiewicz – późniejszy generał i szef Sztabu 
Generalnego)88. Przedstawiłem swój plan działania, oma-
wiany z Wierzejewskim w Poznaniu. Otrzymałem pensję 
listopadową na życie i inne wydatki, w sumie 1000 marek. 
Do południa chodziłem po ulicach Warszawy, w której by-
łem pierwszy raz; orientowałem się w położeniu mojej kwa-
tery, zaczepiałem żołnierzy niemieckich spotykanych na 
ulicy i dopytywałem jako przyjezdny o świetlice żołnier-
skie (Soldatenheim).

Po obiedzie udałem się do Doliny Szwajcarskiej, gdzie 
według otrzymanych do południa informacji znajdował 

się główny Soldatenheim Warszawy89. Tam w rozmowach 
z różnymi żołnierzami poznałem pierwszego Polaka, po-
chodzącego z Szamotuł. Od niego dowiedziałem się, że 
w Warszawie jest dużo Polaków w wojsku niemieckim, że 
Polacy zbierają się po służbie grupkami i razem spędza-
ją wieczory. Podał mi też kilka nazwisk i stopni wojsko-
wych. Wybrałem sierżanta Wacława Chmielnika90, jako 
 pochodzącego z  Poznania, i prosiłem, aby mnie z nim skon-
taktował.

Chmielnik pełnił służbę na Poczcie Głównej, mieszkał 
prywatnie przy [ulicy] Chmielnej. W mieszkaniu miał te-
lefon służbowy. Zaraz zostałem z nim połączony. Zaprosił 
mnie do siebie na wieczorną godzinę. Udałem się do nie-
go pełen dobrej myśli. Nie znaliśmy się, jednak po krót-
kiej rozmowie i wyjaśnieniu celu mojej obecności w War-
szawie, przedstawionego bardzo ostrożnie, uwierzył mi 
i dość dokładnie poinformował o sytuacji. Powtórzył też, 
że w wojsku niemieckim w Warszawie służy dość dużo 
Polaków, jest ich najmniej kilkuset, a sam ma liczne gro-
no znajomych, z którymi spotyka się wieczorami i w nie-
dziele po południu. Wyraził też zgodę na poznanie mnie 
z nimi. Chmielnik był później komendantem W[ojskowej] 
K[omendy] R[ejonowej] Poznań Powiat, a po zwolnieniu 
z wojska kierownikiem lokalu gastronomicznego „Hunga-
ria” w Poznaniu, przy placu Wolności.

Na moją prośbę ustaliliśmy ponowne spotkanie już dnia 
następnego. Miało przybyć około 10 osób. Kiedy zapropo-
nowałem godzinę 20.00, Chmielnik zdecydował godzinę 
18.00, gdyż służba w tym dniu była krótsza. Zebranie to 
odbyło się programowo. Brali w nim udział: Chmielnik, 
Mieloszyński (ze Śremu), Kaźmierczak (później kierownik 
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skarbca w Banku Polskim w Poznaniu), kapral Jan Marcin-
kowski91 (później konsul polski w Lille, Francja), [doktor] 
Kolszewski (adwokat z Poznania), [doktor] Jagielski (le-
karz z Poznania), Żuromski (adwokat z Poznania) i jeszcze 
dwóch czy trzech żołnierzy, których nazwisk nie pamiętam. 
Na zebranie to był też zaproszony kapitan Taczak92 z We-
hrmachtu (później generał). Chmielnik jeździł po niego, 
Taczak jednak nie przybył.

W gronie tym rozwinęła się dość długa dyskusja, zwłasz-
cza od samego początku, na temat mojej osoby, upoważ-
nienia do działania itd. Nikt z obecnych mnie nie znał. 
Ich ostrożność była więc uzasadniona. Byłem tam też naj-
młodszy wiekiem i w mundurze zwyczajnego żołnierza. 
Swego prawdziwego nazwiska nie podałem, nie pokazy-
wałem też żadnej legitymacji. Występowałem pod nazwi-
skiem Józef Sułkowski93. Wzbudzić pewne zaufanie uda-
ło mi się najpierw u adwokata Żuromskiego, na podstawie 
przypomnienia wypadków pod pomnikiem Mickiewicza 
w Poznaniu z 20 lipca 1913 r., i następnie procesu sądowe-
go kilkudziesięciu uczestników tej manifestacji z 4 grud-
nia 1913 r. i 4 kwietnia 1914 r. Na rozprawach tych adwo-
kat Żuromski występował jako obrońca, ja byłem jednym 
z oskarżonych. Żuromskiemu trafiły do przekonania moje 
wypowiedzi o tajnych zebraniach oskarżonych przed roz-
prawami sądowymi, w sali domu „Królowej Jadwigi” w Po-
znaniu – Aleje Marcinkowskiego nr 1 – na których on udzie-
lał instrukcji o sposobie obrony i zachowania się podczas 
rozprawy. Mieloszyńskiemu powiedziałem, że matka mo-
ja, z domu Wrońska, pochodzi ze Śremu, gdzie mieszka 
jeszcze jej siostra Maria, która utrzymuje stosunki towarzy-
skie z jego rodzicami, prowadzącymi tam sklep z meblami.

Polecenie zorganizowania przez Józefa Sułkowskiego (ps. warszawski 
Józefa G. Jęczkowiaka) oddziału PoW w Warszawie złożonego 

z Polaków, żołnierzy armii niemieckiej, pochodzących z Poznańskiego, 
Warszawa, 11 Xi 1918 r., CaW, Akta personalne, sygn. 3169, k. 30
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wieczór, w którym salon zapełnił się po brzegi żołnierzami 
niemieckimi, a złożone zimowe płaszcze zupełnie zawaliły 
przedpokój. Trzeba przyznać, iż pomimo wszystkich za-
chowanych ostrożności, takie masowe zebranie żołnierskie 
mogło być zgubne dla jego uczestników”94.

Wygłosiłem około półgodzinne przemówienie, wyłusz-
czyłem cel zebrania, ujawniłem moje zadanie w Warszawie, 
zwróciłem uwagę na zbliżający się koniec wojny, klęskę Nie-
miec i konieczność spiesznego zorganizowania się Polaków, 
aby być przygotowanym na zbliżające się wypadki, również 
w Warszawie. Nikt z obecnych nie wyraził żadnego zastrze-
żenia, a przeciwnie, zabierający głos popierali moje stano-
wisko i wypowiedzi – odebrałem od wszystkich zbiorową 
przysięgę. Stojąc, z podniesioną prawą ręką i dwoma pal-
cami, powtarzali wszyscy ściszonym głosem za mną słowa 
przysięgi, po której otrzymali polecenie jak najszybciej zor-
ganizować swoje dziesiątki – jednak bez ujawniania nazwy 
organizacji, mojej kwatery itd. Wszyscy stwierdzali też, że 
organizacja dziesiątek pójdzie bardzo łatwo, bo Polaków 
w wojsku jest wielu. Pewność siebie, zapał do sprawy był 
widoczny, zdrady nie było, dyscyplina żołnierska i punk-
tualność nadzwyczajna.

W końcu poleciłem obecnym, by w najbliższą niedzie-
lę, według ustalonego programu godzinowego, od godz[i-
ny] 14.00 przybywali do mnie po trzech lub czterech, celem 
złożenia relacji z organizacji dziesiątek i otrzymania dal-
szych instrukcji. Swoich ludzi mieli mieć zebranych w Sol
datenheimach, gdzie taka zbiórka najmniej podpadała i tam 
spotkać się z nimi po wizycie u mnie. Podałem też do wia-
domości, że będę codziennie w domu wieczorem od godz[i-
ny] 19.00 i w razie potrzeby mogą mnie odwiedzić. Bodaj 

Wreszcie lody nieufności prysły. Nalegałem, aby następ-
ne zebranie odbyło się jak najwcześniej, możliwie już na-
stępnego dnia, i to w liczniejszym gronie. Wyłoniła się spra-
wa miejsca zbiórki, gdyż u Chmielnika nie było to możliwe. 
Zdecydowałem się ujawnić moją kwaterę. Przybyć mieli tyl-
ko żołnierze przewidziani na dziesiętników i tylko oni mieli 
być wtajemniczeni w nazwę organizacji. Każdy miał przy-
być z krótką bronią palną ewentualnie z ręcznymi granata-
mi jajkowymi oraz któryś z nich miał wystarać się o pewną 
ilość granatów dymnych.

Mieszkanie, gdzie miałem swoją kwaterę (Żurawia 12/5) 
znajdowało się na pierwszym piętrze; miało wejście główne 
z frontowej klatki schodowej i tylne, kuchenne, z podwórza. 
Salon od ulicy miał balkon. Licząc się z możliwością zdrady 
lub zaskoczenia przez żandarmerię niemiecką, poleciłem 
po powrocie do domu zaufanemu dozorcy zrobić dwie dra-
binki linkowe długości około 3 metrów. Miały to być proste, 
grube sznury z węzłami co 30 cm, jako miejsc[ami] zacze-
pienia rąk i nóg przy ewentualnym spuszczaniu się z balko-
nu na ulicę. Miały wytrzymać ciężar człowieka i być gotowe 
następnego dnia w południe. Stary dozorca dziwnie na mnie 
popatrzył, uśmiechnął się, ale obiecał, że linki poskręca.

Wiele inicjatywy i zapału w zwołaniu tego zebrania wy-
kazał Chmielnik. On też wymieniał różne nazwiska znanych 
mu żołnierzy i sam kierował akcją wzywania ich na zebra-
nie – zaraz od samego rana.

Było już ciemno, kiedy około godz[iny] 19.00 zaczęli się 
schodzić wezwani żołnierze. Przychodzili pod dwóch lub 
trzech. W krótkim czasie przybyło ich 36. Adam Rudnicki, 
[podpułkownik dyplomowany], pisał w „Gazecie Polskiej” 
z 11 listopada 1934 r.: „Matka moja do dziś wspomina ten 
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ko roznieść po mieście, bo tłumy ludności ciągnęły w tym 
samym kierunku. Ulicę Moniuszki od strony Marszałkow-
skiej zamykał kordon wojskowy, a za nim cała ulica była peł-
na ludności, rozśpiewanej, wiwatującej, z licznymi chorą-
gwiami polskimi i czerwonymi. Kordon wojskowy nie chciał 
mnie przepuścić. Powiedziałem, że jestem ordynansem ofi-
cera lekarza, który wezwał mnie telefonicznie, okazałem le-
gitymację poznańską – przydział do Szpitala Fortecznego 
nr 1. Z życzliwą uwagą, abym dobrze w tym tłumie uważał, 
zostałem przepuszczony.

Kilkanaście metrów dalej miałem duże trudności z po-
suwaniem się, słyszałem różne cierpkie uwagi: „czego ten 
szwab tu się pcha” itp. Odzywając się w języku polskim 
dotarłem jednak szczęśliwie do niedalekiego domu nr 2. 
Brama była zamknięta. Za kratami stał patrol półżołnie-
rzy, półcywilów, peowiaków z karabinami. Nie chcieli mnie 
wpuścić. Na moje naleganie grozili aresztowaniem. Zgo-
dziłem się chętnie, więc bramę otworzyli i zaraz usiłowali 
odebrać mi wiszący na pasie pistolet. Stawiłem zdecydo-
wany opór, zażądałem rozmowy z kimś starszym. Wkrótce 
zjawił się taki i przedstawił jako komendant „warty”. Oka-
załem mu wezwanie Beniowskiego i w jego towarzystwie 
pojechałem windą na szóste piętro. Tam przekazał mnie 
oficerowi w mundurze legionowym. Chodził on po koryta-
rzu z szablą zawieszoną nisko na długich rapciach, tłukącą 
się po podłodze. Nazwisko jego, Znamierowski, podał mi 
później Adam Rudnicki. Okazałem mu wezwanie Beniow-
skiego. Zameldował moje przybycie i natychmiast zostałem 
wpuszczony do pokoju.

Piłsudski siedział w niskim, głębokim fotelu, obok stali 
Styk (Stachiewicz) i Beniowski (Rudnicki). Styk był sze-

już po dwóch czy trzech dniach przybyło ich kilku, twier-
dząc, że tajemnicy organizacji nie da się utrzymać, że ma-
ją swoje dziesiątki zapełnione, a zgłaszają się dalsi. Jeden 
z nich mówił nawet, że może sam utworzyć trzy dziesiątki. 
Zdecydowałem się czekać, niedziela niedaleko.

Czy w sobotę wieczorem 9 listopada czy też w niedzielę 
rano 10 listopada 1918 r., przyjechał do mnie z Poznania, 
wysłany przez Wierzejewskiego do pomocy, Leon Bąbol 
(później dowódca plutonu [ciężkich karabinów maszyno-
wych] w kompanii skautowej). W niedzielę rano wysłałem 
go na cały dzień za Wisłę, na Pragę, gdzie jeszcze nie byłem, 
dla zebrania informacji wojskowych (koszary – oddziały 
wojskowe).

Około godz[iny] 10.00 będąc na mieście spostrzegłem, 
że ludności rozdawane są jakieś ulotki, około 10×12 [cen-
tymetrów]. Też otrzymałem jedną, prosząc o nią w języ-
ku polskim – byłem przecież w mundurze niemieckiego 
żołnierza. Ulotka wzywała ludność miasta do przybycia 
na Dworzec Główny o godz[inie] 12.00 celem powitania 
wracającego z Magdeburga Józefa Piłsudskiego. Jeszcze jakiś 
czas chodziłem po mieście obserwując podniecenie ludności, 
wreszcie wróciłem do swej kwatery, by odpocząć i powtórnie 
wyjść na dworzec na godz[inę] 12.00.

W mieszkaniu zastała mnie niespodzianka. Mały arkusz 
niemieckiego listu wojskowego, adresowany „[D]la Pozna-
niaka”, a w środku treść: „Komendant Piłsudski przyjechał. 
Wasz przedstawiciel zamelduje się natychmiast Moniusz-
ki 295. Pensjonat u ob[ywatela] Styka. Beniowski of[icer]”. 
Beniowski to był Adam Rudnicki.

Ulicą Marszałkowską udałem się na [ulicę] Moniuszki. 
Wieść, że Piłsudski już jest w Warszawie, musiała się szyb-



Wspomnienia harcerza 1913 – 1918  153  152  Józef Gabriel Jęczkowiak

4.00, musi być wywołana rewolucja w garnizonie warszaw-
skim”. Były to ostatnie słowa, jakie usłyszałem.

Wyszedłem już bez przeszkód na ulicę, skręciłem w le-
wo – ku [ulicy] Brackiej, gdyż z tej strony tłum wydawał się 
mniej zbity. Było kilka minut po godz[inie] 12.00. Po drodze 
chciałem zakupić możliwie duży kawał czerwonego płótna. 
Niestety, sklepy były zamknięte, była to niedziela. Pospie-
szyłem więc do swej kwatery na [ulicę] Żurawią. Przedstawi-
łem pani Rudnickiej sytuację i prosiłem o pomoc w nabyciu 
płótna. Ponieważ czas naglił i ewentualne próby znalezie-
nia właściciela sklepu z czerwonym płótnem byłyby tylko 
stratą czasu, pani Rudnicka zdecydowała się dać mi wałek 
czerwonego inletu (na wsypy pościelowe), który wyjęła z sza-
fy-bieliźniarki. W radosnym nastroju, że „coś” się zaczyna, 
cięliśmy razem na stole w pokoju jadalnym małe paski do 
15 [centymetrów] długości, aby było ich jak najwięcej.

Nie było czasu myśleć o obiedzie. Wiedziałem, że o go-
dz[inie] 14.00 przybędą pierwsi dziesiętnicy i w odstępie kil-
kunastu minut dalsi. Kiedy więc przybyli pierwsi, pomogli 
w tej „robocie”. Informowałem ich o planie działania. Po 
nadejściu trzeciej partii, o godz[inie] 14.30 pozostawiłem 
jednego w mieszkaniu, aby dalszych kierował natychmiast 
do Pałacu Staszica96 i Doliny Szwajcarskiej, tam gdzie ma-
ją ustalone spotkanie ze swoimi ludźmi, i poinformował 
ich o moim planie. W Pałacu Staszica miał być obsadzony 
telefon i utrzymana stała łączność z Doliną Szwajcarską, 
skąd miały być przekazywane informacje o tym, co się tam 
dzieje. Na placu Trzech Krzyży, gdzie nastąpiło rozejście 
się – jednych w Nowy Świat, drugich w Aleje Ujazdowskie – 
spotkaliśmy jeszcze kilku zdążających na [ulicę] Żurawią, 
na godz[inę] 15.00.

fem sztabu w Komendzie Naczelnej POW-1 Warszawa, a Be-
niowski oficerem wywiadowczym. Stanąłem w pozycji „na 
baczność” i zasalutowałem. Moja rozmowa z Piłsudskim 
trwała stosunkowo krótko, około 15 minut. Parę pytań Pił-
sudskiego i moich odpowiedzi, wyjaśniających stan mojej 
organizacji. Na zapytanie, czy mogę tą organizacją wywołać 
rewolucję w garnizonie niemieckim Warszawy, poprosiłem 
o bliższe wyjaśnienie tego pytania, gdyż nie rozumiałem, 
jak ją wykonać.

W moim ówczesnym pojęciu słowo „rewolucja” kojarzyła 
się z powstaniem zbrojnym i walką z okupantem, a na taki 
krok i tego dnia nie mógłbym się zdobyć. Piłsudski opowie-
dział mi, co widział 8 listopada w Magdeburgu i 9 listopada 
w Berlinie, jakie tam były rzucane hasła, jak się zachowywali 
żołnierze, a jako widomy znak rewolucji był kolor czerwony, 
czerwone opaski na czapkach i rękawach, czerwone cho-
rągwie, wypowiedzenie posłuszeństwa przełożonym, tak 
oficerom, jak i podoficerom, zniesienie kasyn oficerskich, 
zrównanie gaż, zaprzestanie walk, demobilizacja i powrót 
do rodzin, tworzenie „rad żołnierskich” dla zrealizowania 
tych postulatów.

Nagle… spostrzegłem, że Piłsudski blednie, przestał mó-
wić, jak omdlały chylił się ku przodowi i byłby upadł na pod-
łogę, gdyby nie powstrzymał go Rudnicki. Styk wyskoczył 
na korytarz (przedpokój), wołając: „Komendant zemdlał – 
wody”. Rudnicki powiedział mi wtenczas, że rozmowa skoń-
czona, wiem, co mam robić. Wychodząc widziałem jeszcze, 
jak korytarzem biegła z kuchni jakaś kobieta ze szklanką 
wody i podała ją Stykowi.

Miotało mną dziwne uczucie. Tkwiły mi w uszach słowa 
Piłsudskiego: „Dziś po południu, najpóźniej do godz[iny] 
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łem już możności dowiedzieć się, jaka jest sytuacja w Pa-
łacu Staszica, rzuciłem więc hasło: „na ulicę” (los auf die  
Straßea) i z całym tłumem ruszyłem Alejami Ujazdowskimi 
na Nowy Świat. Jakieś 100 metrów przed Pałacem Staszica 
spotkaliśmy dużą grupę żołnierzy z czerwonymi paskami 
na czapkach, idących w naszym kierunku.

Później opowiadał mi Kaźmierczak, że mając informa-
cje o moim udanym wystąpieniu w Dolinie Szwajcarskiej, 
ogłosił na sali fakt rewolucji, wezwał obecnych do przyłą-
czenia się i marszu na miasto. Już na ulicy, w tym tumul-
cie, zostało rzucone hasło powrotu do koszar, zebrania się 
w oddziałach, wybrania przedstawicieli, wysłania ich do sie-
dziby Generalnego Gubernatorstwa na Krakowskie Przed-
mieście97, celem utworzenia Rady Żołnierskiej Warszawy 
jako nowej władzy wojskowej.

Zebranie to odbyło się późnym wieczorem i przeciągnę-
ło do północy. Na początku panował tam nieopisany roz-
gwar i bałagan. Z moich ludzi najwięcej gardłowali Chmiel-
nik i Marcinkowski. Wprowadziłem na salę około 30 ludzi, 
sam głosu nie zabierałem, obserwując jedynie przebieg ze-
brania. Po kilkunastu minutach musiałem jednak ucho-
dzić, gdyż ten podoficer, który próbował w Dolinie Szwaj-
carskiej reagować na moje wystąpienie, obecny tam również, 
rozpoznał mnie, podszedł do mnie i zażądał wyjaśnienia, 
z jakiej formacji jestem delegatem, jeżeli dopiero dziś ra-
no przyjechałem do Warszawy. Moi ludzie nas rozdzielili. 
W towarzystwie trzech z nich udałem się najpierw na [uli-
cę] Żurawią, gdzie nie byłem od godz[iny] 14.30, i po dro-
dze odbieraliśmy napotkanym żołnierzom broń, [to jest] 
pasy z bagnetami, rzucając je na ulicę. Podnosiła je zaraz 
ludność cywilna. W mieszkaniu czekali na mnie Leon Bą-

 a W orygina
le:  Strasse.

Po przybyciu do Doliny Szwajcarskiej w towarzystwie 
kilku – około dziesięciu – dziesiętników, upewnieniu się, 
że łączność telefoniczna z Pałacem jest nawiązana, i że na 
sali w masie kilkuset żołnierzy znajdują się ludzie z „dzie-
siątek”, zjadłem pospiesznie talerz zupy, zamówiłem pi-
wo i nawiązałem rozmowę z siedzącymi obok mnie żołnie-
rzami. Mówiłem, że przyjechałem dziś rano z Niemiec, że 
tam jest rewolucja, że zostały utworzone rady żołnierskie. 
Nie wiedziałem wtedy, że były to rady robotniczo-żołnier-
skie. Na moje słowa słuchający mnie żołnierze odezwa-
li się głośno do innych: „tu jest jeden, który dziś przyje-
chał z kraju” (Vaterland – dosłownie – z ojczyzny). Żołnie-
rze byli ciekawi, co się tam dzieje, gdyż od kilku dni nie 
mieli żadnych wiadomości, gazet i poczty. Na sali powsta-
ło poruszenie. Koło mnie powstało zagęszczenie. Wołali, 
bym mówił głośniej, bo wszyscy chcą słyszeć. Zamówiłem  
30 piw.

Na dalsze nalegania, bym powiedział, co się dzieje w kra-
ju, stanąłem na stole i już pełnym głosem zacząłem opowia-
dać o rewolucji w Niemczech i to, co usłyszałem od Piłsud-
skiego. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem, stojąc zwróceni 
twarzami ku mnie. Na sali zaczęły padać najpierw pojedyn-
cze, później masowe okrzyki: „my zrobimy to samo”, „niech 
żyje rewolucja”. Nie słyszałem głosów sprzeciwu, więc dla 
podniecenia nastroju ostentacyjnie zerwałem z czapki nie-
miecką „kokardę”, rzuciłem ją na podłogę i założyłem czer-
woną opaskę. Jakiś podoficer zaczął coś krzyczeć i przepy-
chać się w moją stronę. Żołnierze go przytrzymali i zdarli 
mu naramienniki. Zaczęło się masowe zakładanie na czap-
ki czerwonych pasków, które garściami rozdawali obecni 
na sali „dziesiętnicy”. Mieli ich pełne kieszenie. Nie mia-
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waliśmy pełniących tam służbę żołnierzy, jakiegoś sierżanta, 
kaprala i kilku żołnierzy. Broń oraz całe wyposażenie biura 
z aktami pozostały na miejscu.

Jeszcze tej nocy szukałem drukarni i gdzieś przy [ulicy] 
Wareckiej zamówiłem afisze, zawiadamiające żołnierzy Po-
laków z Wielkopolski, Śląska i Prus (nazwy niemieckie: Pru-
sy Wschodnie – obecnie Warmia i Mazury, Prusy Zachod-
nie – obecnie Pomorze Wschodnie) o utworzeniu naszego 
biura organizacyjnego na Dworcu Głównym w Warszawie, 
z wezwaniem, by zgłaszali się do nas. Afisze te (rozmiar 
ok[oło] 25×40 [centymetrów]) w liczbie kilkuset sztuk były 
gotowe 12 listopada.

W dniu 11 listopada panował w mieście duży ruch i za-
mieszanie. Prawie cały dzień byłem w biurze na dworcu, 
gdzie normalnym trybem przybywali podróżni żołnierze. 
Moje dziesiątki, porwane ogólnym wirem, działały samo-
dzielnie. Chmielnik zajął z grupą ludzi koszary na ul[icy] 
Ludnej99, Mieloszyński z grupą ludzi i oddziałem milicji za-
jął koszary na Mokotowie100; miejscowi peowiacy: oddziały 
polskiego Wehrmachtu, luźne grupy ochotnicze Dowbor-
czyków i Legionistów obsadzały różne gmachy, urzędy, in-
stytucje publiczne.

W ciągu dnia dowiedziałem się, że Rada Żołnierska, na 
wieczornym zebraniu dnia poprzedniego, które musiałem 
opuścić, wybrała trzyosobową delegację i wysłała ją na per-
traktacje do Piłsudskiego. W skład tej delegacji wchodził Jan 
Marcinkowski. Był on synem profesora muzyki czy śpiewu 
w Berlinie. Wyników ich rozmowy nie znałem. Rada Żoł-
nierska obradowała nadal w gmachu na Krakowskim Przed-
mieściu (obecnie Prezydium Rady Ministrów). Ponieważ 
była zbyt liczna, dokonała w godzinach popołudniowych 

bol, który rano był wysłany na Pragę, i ten dziesiętnik, któ-
rego pozostawiłem w mieszkaniu.

Podczas kolacji, którą poczęstowała nas pani Rudnicka, 
postanowiliśmy wyjść na ulicę jako patrol, celem dalszego 
rozbrajania ewentualnie napotkanych żołnierzy, i nocą zająć 
komendanturę wojskową na Dworcu Głównym – narożnik 
[ulic] Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich – stary dworzec 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Podczas tego patrolu zoba-
czyliśmy jadących w tramwaju dwóch oficerów niemieckich. 
Na przystanku wpadłem do wozu i zażądałem wydania bro-
ni palnej. Jeden z nich tak gwałtownym ruchem sięgnął po 
pistolet, że nie namyślając się wiele strzeliłem w głowę jed-
nemu i drugiemu. Broń została zabrana. Strzały spowodo-
wały wrzask w tramwaju i zbiegowisko na ulicy. Doskoczył 
milicjant z karabinem i chciał mnie przytrzymać. Przypad-
kowo nadszedł kierownik 13. Komisariatu Milicji z [ulicy] 
Wspólnej, zajście zlikwidował i wyprowadził nas z tłumu.

Muszę tu dodać, że poprzedniego dnia, późnym wieczo-
rem, nie przeczuwając wypadków 10 listopada, odbyło się 
tajne zebranie wszystkich kierowników komisariatów mi-
licji w mieszkaniu Jura-Gorzechowskiego98, będącego taj-
nym komendantem milicji w Warszawie. Mieszkanie to by-
ło w jednym z domów podwórzowych przy [ulicy] Marszał-
kowskiej, między [ulicami] Nowogrodzką a Wspólną, na 
drugim piętrze. Na tym zebraniu poinformowałem obec-
nych o istnieniu w wojsku niemieckim tajnej polskiej or-
ganizacji wojskowej i prosiłem o pomoc w razie potrzeby. 
Nie przypuszczałem, że już za 24 godziny pomoc taka bę-
dzie mi udzielona.

Po tym zajściu udaliśmy się na Dworzec Główny i bez 
oporu, powołując się na polecenie Rady Żołnierskiej, zluzo-
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prowadzonych w Sztabie Generalnym z [podpułkownikiem] 
Sosnkowskim (później generałem)104, przydzielono nam 
budynek starej poczty przy placu Wareckim, z szeregiem 
miejsc noclegowych (łóżka żołnierskie z wyposażeniem)105. 
Wyżywienie zapewniono na bony, wystawiane w naszym 
biurze i honorowane w Pałacu Staszica, gdzie cała świetlica 
z kuchnią prowadzona była nadal przez personel polski.

Opuściliśmy biuro na Dworcu Głównym gdzieś 15 listo-
pada. Dunst-Dembiński został skierowany na plac Saski do 
pomocy Taczakowi. Kierownictwo biura w starej poczcie 
przekazałem Chmielnikowi, aby mieć czas na zajęcie się 
innymi sprawami.

W tych dniach przy placu Trzech Krzyży zbierała się 
młodzież akademicka. Byli to ochotnicy do tworzących się 
oddziałów wojskowych. Zostałem poproszony o odbycie 
z nimi instrukcji i krótkich ćwiczeń. Ponieważ czasu było 
mało, a mieli iść na różne warty i luzować pełniących tam 
służbę żołnierzy, program „szkolenia” musiał być bardzo 
krótki, zaledwie 2 – [trzy]godzinny. Ubrani byli po cywilne-
mu, czapki akademickie, uzbrojeni w niemieckie karabiny, 
których nie znali. Mieli po kilka naboi – ślepaków i ostrych. 
Było ich około stu.

Wymaszerowałem z nimi w kolumnie czwórkowej na 
most Poniatowskiego. Był on w części nadwodnej wysa-
dzony w powietrze i nie było na nim żadnego ruchu. Tam, 
po przeprowadzeniu kilku zwrotów w marszu i w miejscu, 
tworzeniu dwuszeregu oraz przećwiczeniu chwytów kara-
binowych „na ramię”, „na pas” i „do nogi broń”, odbyłem 
z nimi instrukcję o karabinie, pokazałem jego główne części, 
sposób ładowania, zabezpieczenia i rozładowania. Powtó-
rzyli te czynności kilka razy z nabojami ślepymi. Wreszcie 

wyboru swego zarządu czy egzekutywy. W języku niemiec-
kim nazywało się to: Innerer Ausschußa des Soldatenrats War
schau. I do niego został wybrany Jan Marcinkowski, jeden 
z moich dziesiętników.

Wieść o utworzeniu biura organizacyjnego na dworcu 
rozeszła się dość szybko. Zaczęli się tam masowo zgłaszać 
nasi żołnierze. Od 12 listopada prowadzono rejestrację zgła-
szających się. Przez 3 – 4 dni zarejestrowano około 800 osób. 
Już 11 listopada zgłosił się harcerz z Poznania, Józef Dunst, 
pseudonim Dembiński (później kapitan Wojska Polskiego 
w Bydgoszczy)101, który mieszkał u księdza Mauersberge-
ra102, a o jego pobycie w Warszawie nie byłem przez Wie-
rzejewskiego przed wyjazdem z Poznania poinformowany. 
On też zaczął prowadzić całą ewidencje zgłaszających się. 
W dniu 12 listopada przybył też do naszego biura [kapitan] 
Taczak. Skierowałem go – jako oficera Wehrmachtu – na 
plac Saski, gdzie według posiadanych informacji tworzył 
się Sztab Generalny Wojska Polskiego. Tam otrzymał on 
polecenie organizowania [tak zwanego] wydziału kresów 
zachodnich. Następnego dnia przybył do nas z Białegostoku, 
z armii niemieckiej, [podporucznik] Chocieszyński (później 
podpułkownik WP, syn księgarza z Gniezna)103. On również 
został skierowany na plac Saski.

Już 12 listopada, po otrzymaniu zamówionych plakatów – 
odezwy do żołnierzy Polaków – wysłałem kilku żołnierzy 
z Warszawy w kierunku Łodzi, Kalisza, Siedlec i Białego-
stoku, aby spowodowali rozlepienie ich na dworcach kole-
jowych. Polecenie zostało wykonane.

Ponieważ wzywaliśmy żołnierzy Polaków, aby nie wracali 
do Niemiec, a zgłaszali się do nas, wyłonił się problem ich 
zakwaterowania i wyżywienia. Na podstawie rozmów prze-
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wolności. Dla naszych ludzi zwołał Taczak z wybranym 
komitetem zebranie w jakiejś sali w okolicy placu Zbawiciela, 
zdaje się przy [ulicy] Nowowiejskiej. Przybyło tam kilkuset 
żołnierzy. Uchwalono wziąć gremialny udział w zapowiada-
nym pochodzie, który odbył się też 17 listopada, głównymi 
ulicami śródmieścia Warszawy.

Koncepcja kierowania naszych żołnierzy do oddziałów 
w Warszawie nie przypadła wszystkim do gustu. Poznańskie, 
Śląsk i Pomorze były jeszcze w rękach niemieckich; czuli, 
że tam mogą być jeszcze potrzebni. Dość znaczna grupa 
zdecydowała się po 17 listopada wracać do domu i opuściła 
Warszawę. Inna grupa – około 80 ludzi – pod dowództwem 
Pioska, syna restauratora lokalu „Varsovie”a w Poznaniu, 
wyjechała 18 listopada 1918 r. pod Lwów.

W nowej siedzibie komenda POW zp została przekształ-
cona na biuro werbunkowe ochotników do Wojska Polskie-
go. Było ono czynne, według informacji danych mi później 
przez Chmielnika, do końca lutego względnie początku 
marca 1919 r. i dało około 3 tysiące ochotników.

Odbyłem jeszcze dwa wyjazdy do Kalisza, dla zbadania 
sytuacji na granicy Niemiec, wysłałem Wierzejewskiemu 
sprawozdanie z sytuacji w Warszawie, ze stwierdzeniem, 
że moja misja jest właściwie spełniona. Kiedy otrzymałem 
wezwanie do powrotu, wyjechałem z Warszawy i stanąłem 
w Poznaniu 1 grudnia 1918 r. Wezwanie do powrotu przy-
wiózł mi kurier Malicki względnie Maślicki, skaut z Po-
znania.

Na zakończenie krótki epizod humorystyczny. Kiedy 
pierwszy raz zajechałem do Kalisza wieczorem, poprosiłem 
wojskowego komendanta dworca o kwaterę na noc. Skiero-
wanie otrzymałem na [ulicę] Babienną. Na miejscu stwier-
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oddali dwa czy trzy strzały ślepakami oraz jeden nabojem 
ostrym. Strzały szły w górę, w powietrze. Było wtedy tro-
chę śmiechu, bo niektórzy nie dość mocno trzymali kolbę 
na ramieniu i zostali silnie „kopnięci”, chociaż w swojej 
instrukcji skutek taki zapowiadałem. Ledwo wróciliśmy 
z mostu Poniatowskiego na plac Trzech Krzyży, zostali oni 
z miejsca dzieleni przez swoich zwierzchników-oficerów 
i wysyłani do służby. Podobno oddział ten był zaczątkiem 
[tak zwanego] Pułku Legii Akademickiej106.

Zostałem też poproszony, aby podobną instrukcję prze-
prowadzić następnego dnia ze starszą młodzieżą gimna-
zjalną z Gimnazjum im. Reja, gdzie również zgłosiło się 
dużo ochotników do służby wojskowej. Przeprowadziłem 
tę instrukcję w podobny sposób, ale bez strzelania ostrego. 
Było ich mniej niż dnia poprzedniego. Z oddziału tego po-
wstać miał [tak zwany] Pułk Dzieci Warszawy107.

Tymczasem były prowadzone rozmowy, jak wykorzy-
stać te setki żołnierzy zarejestrowanych w naszym biurze. 
Olbrzymia większość rozwiązała sobie sama sprawę nocle-
gu. Istniały dwie koncepcje – nasza, na stworzenie doboro-
wego pułku poznańskiego, złożonego z wyszkolonych żoł-
nierzy, zdolnego do stawienia czoła załodze Cytadeli, któ-
ra stanowiła dużą groźbę dla Warszawy i nie kapitulowała. 
Druga zaś koncepcja, warszawska, przewidywała wcielenie 
naszych ludzi do tworzących się oddziałów wojskowych 
w charakterze instruktorów, z awansem na kaprali i wyżej, 
w zależności od posiadanego aktualnie stopnia. Kapitan 
Taczak, którego głos jako najstarszego stopniem w naszym 
gronie był decydujący, zaakceptował koncepcję warszawską.

Warszawa przygotowywała się do wielkiego pochodu 
narodowego w niedzielę 17 listopada, z okazji odzyskania 
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rozdział iV 

Peowiak

Działalność peowiacka na terenie Warszawy nie była jedy-
nym wyczynem, który wart jest upamiętnienia. Muszę się 
nieco cofnąć wstecz. Z ciekawszych wydarzeń od powrotu 
do Poznania z frontu francuskiego do momentu wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego przytaczam kilka tylko dość 
dobrze jeszcze zapamiętanych.

Dla racjonalnego żywienia ludności i zapobieżenia wzro-
stowi cen na niektóre podstawowe produkty żywnościowe, 
Niemcy wprowadzili podczas wojny system kartkowy, dotąd 
nikomu nieznany. Było to konieczne, ze względu na brak 
danych produktów w wolnej sprzedaży na rynku w tak wy-
starczającej ilości, by ceny na nie nie wzrastały. Produkty te 
pochodziły z przymusowych dostaw dla państwa po cenach 
urzędowych. Każdy żołnierz przybywający na urlop z fron-
tu do kraju otrzymywał w swoim miejscu zamieszkania 
również takie kartki żywnościowe, na podstawie okazanej 
karty urlopowej.

W Poznaniu centralne biuro rozdziału i wydawania kar-
tek żywnościowych znajdowało się przy placu Sapieżyń-
skim, dziś Wielkopolskim, obsługiwane na kilkunastu sta-
nowiskach przez same kobiety, przeważnie w młodszym 
wieku. Istniał tam alfabetyczny podział stanowisk według 
nazwisk mieszkańców. Na moją fałszywą kartą urlopową, 
sporządzoną w Brukseli, bez trudności otrzymałem kartki 

dziłem, że jest to dom publiczny. Wróciłem na dworzec. Dy-
żurujący oficer powiedział mi, że innych kwater nie mają, 
a „patriotyczne” mieszkanki z Babiennej udzielają obroń-
com ojczyzny noclegów bezpłatnie. Wolałem jednak pozo-
stać do rana na dworcu.

Szczecin, 15 września 1964 r.
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stopniu ułatwiająca byt. Nie robiłem tego sam, chodzili tam 
też inni konspiratorzy peowiacy. Pamiętam, że w pewnym 
okresie było w Komendzie POW zp tyle kartek żywnościo-
wych, że część z nich sprzedano, zdobywając w ten sposób 
gotówkę na inne potrzeby.

W akcji gromadzenia broni, w połowie września 1918 r. 
komendant POW zp Wierzejewski zaplanował zdobycie ręcz-
nych granatów z jednego fortu na Górczynie, gdzie pełnił 
służbę wartowniczą jeden z peowiaków, służący w wojsku 
niemieckim108. Właściciel dorożek, Milczyński z [ulicy] 
Wrocławskiej, wypożyczył bezpłatnie jedną dwukonną do-
rożkę. Nocą wyjechali nią, poza Wierzejwskim – dowódcą 
wyprawy – Mieczysław Andrzejewski109 jako woźnica, Emil 
Materne, Józef Sporakowski, Czesław Michalski i ślusarz 
Grześkowiak. Wyprawa się udała. Grześkowiak i wartownik, 
który dezerterując opuścił posterunek, udali się pieszo do 
miasta. Reszta wracała dorożką przez Dębiec i Wildę.

Razem z Saroszewskim brałem częściowo udział w tej 
akcji. Zadanie nasze polegało na ubezpieczeniu przejazdu 
dorożki przez plac Piotra, później Świętokrzyski, obecnie 
Wiosny Ludów, i pilnowania patrolującego tam policjanta. 
Kiedy widzieliśmy jadącą [ulicą] Półwiejską dorożkę, wszczę-
liśmy na [ulicy] Strzeleckiej pozorną kłótnię, a następnie 
bójkę. Policjant spokojnym flegmatycznym krokiem opuścił 
plac i ruszył w naszą stronę. Kiedy dorożka minęła plac, 
zaprzestając bójki uciekliśmy, niby to przed policjantem, 
w stronę Zielonych Ogródków110. Dorożka zajechała na [uli-
cę] Wrocławską, skąd była wypożyczona, i cztery skrzynie 
z granatami ręcznymi po 50 szt[uk] zostały złożone w stajni. 
Robiło się już widno. Wieczorem, razem z Saroszewskim, 
w cywilnych ubraniach, przewieźliśmy te skrzynie ustawio-

żywnościowe, przyłożono tylko na niej pieczątkę, że kart-
ki żywnościowe zostały na okres urlopu wydane. Licznym 
dezerterom w Poznaniu nie powodziło się tak dobrze ma-
terialnie, by mogli nabywać produkty żywnościowe na wol-
nym rynku, po cenach znacznie wyższych.

W Komendzie POW zp znana już była i praktykowana 
metoda pobierania kartek żywnościowych na fałszywe karty 
urlopowe, które tam masowo produkowano. Realizować je 
mogli, dla uniknięcia podejrzeń, tylko ludzie w mundurach 
wojskowych. Tam też poinformowano mnie o możliwości 
zrealizowania mojej karty urlopowej. Przy podejmowaniu 
kartek żywnościowych bacznie obserwowałem cały tryb 
postępowania biuralistki, w przekonaniu, że może mi się to 
przydać w przyszłości. Dla ludności cywilnej, mieszkańców 
miasta, prowadzono specjalne kartoteki, zaś urlopowanych 
żołnierzy zapisywano do odrębnego rejestru. Przy masie 
interesantów, i nawale pracy, [rejestracja] abyła wykonywa-
naa zupełnie automatycznie, bez badania przedkładanych 
dowodów. Pracowały tam też Polki.

Jako „nowa twarz”, tam dotąd niewidziany, otrzymałem 
w Komendzie POW zp polecenie realizowania w ciągu na-
stępnych dni „kart urlopowych” – zawsze na inne nazwisko, 
a więc przy innym stoisku. Ponieważ udawało się to gładko, 
apetyt rósł, i dziennie, za jednym pobytem w biurze, reali-
zowałem dwie – trzy i więcej kart urlopowych. Pamiętam 
rekord – jednego dnia aż 12 kart, jednak za drugim już tam 
pobytem, z przerwą około 3 godzin. Czułem się przy tym 
już tak pewnym, że zadanie swoje traktowałem jako zaba-
wę czy sport. Zresztą w porównaniu z tym, co się robiło 
na froncie, gdzie ryzyko i odpowiedzialność były znacznie 
większe, teraz to była rzeczywiście „zabawa”, ale w pewnym 
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ona wyko-
nywana.
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bracia, Ludwik i Zygmunt. Pełnili oni ochotniczo służbę 
w Kompanii Straży i Bezpieczeństwa112 na forcie Pritwitz113.

Ludwik był żołnierzem wyszkolonym, służył w artyle-
rii przeciwlotniczej, zdezerterował i przybył do Poznania, 
Zygmunt nie służył jeszcze w wojsku, miał tylko wyszko-
lenie skautowo-peowiackie. Ludwik, ciężko ranny w kom-
panii skautowej przy odsieczy Lwowa w marcu 1919 r., po 
wylizaniu się z ran, będąc jeszcze w oddziale ozdrowieńców 
w artylerii na Sołaczu – od Nowego Roku 1920 – pełnił tam 
ochotniczo jako starszy żołnierz służbę wartowniczą, i zgi-
nął na posterunku podczas dywersyjnej akcji niemieckiej. 
Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Cytade-
li. Zygmunt, ranny pod Warszawą w sierpniu 1920 r., ży-
je i mieszka w Poznaniu. Jest odznaczony Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym.

Czytelnik daruje mi te kilka słów, niezwiązanych ściśle 
z tematem. Napisałem je ku pamięci matki Anny z Wroń-
skich, która będąc wdową od 1905 r. dała swoich trzech 
synów ojczyźnie, tak w pracy konspiracyjnej, jak w walkach 
o odzyskanie niepodległości. Czwarty syn, najmłodszy Leon 
Jan, służył już tylko w wojsku po odzyskaniu niepodległości 
i dosłużył się stopnia porucznika rezerwy. Matka, pozba-
wiona w czasie wojny 1939 – 1945 należytej pomocy rodzinnej, 
zmarła w nędzy w grudniu 1943 r. w Poznaniu. Niech te 
parę słów wspomnienia będzie wdzięcznością synów za Jej 
ofiarną i wysoce patriotyczną postawę w ciężkich latach 
niewoli, a później okupacji.

Nie wszystkie jednak zamierzone przez POW zp akcje 
kończyły się powodzeniem. Dla przykładu: planowano 
uwolnienie Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu. Wie-
rzejewski, podczas pobytu w Warszawie, omawiał tę spra-

ne na dwukołowym wózku – jak trumnę – nakryte czarnym 
pokrowcem, przez [ulicę] Szkolną, obok miejskiego szpitala 
do hurtowni szkła Zborowskiego przy [ulicy] Koziej, skąd 
był wypożyczony omawiany wózek z przykryciem. W tej 
hurtowni znajdował się jeden z licznych tajnych magazynów 
broni, gromadzonej przez POW zp.

Powodzenie zachęcało do dalszych wypraw po broń. 
Przemyśliwałem, w jaki sposób i gdzie zdobyć dla siebie wła-
sny karabin, gdyż mój służbowy dezerterując pozostawiłem 
na froncie. Pod koniec września 1918 r. zabrałem z lokalu 
Jarockiego, gdzie zbierała się stale grupa ludzi z oddziału 
wywiadowczego Stanisława Nogaja, który w tym czasie 
siedział w więzieniu, kilkunastu ludzi w mundurach wojsko-
wych i małymi grupkami, po 2 – 4, udaliśmy się wieczorem, 
przed godz[iną] 21.00, do koszar artylerii polowej na [ulicę] 
Solną. Na dziedzińcu koszar pochowaliśmy się w różnych 
ciemnych kątach, a kiedy po capstrzyku zostały na izbach 
żołnierskich pogaszone światła, cichaczem weszliśmy do 
budynku, zabraliśmy ze stojaków na korytarzu karabiny 
i wyszliśmy na dziedziniec w pobliżu wartowni. Padły ciche 
rozkazy w języku niemieckim „zbiórki w dwuszeregu – od-
liczenia do dwóch – w czwórki prawo zwrot” i jako zwarty 
oddział wymaszerowaliśmy na ulicę.

Posterunek, niczego się nie domyślając, otworzył nam 
zamkniętą już bramę. Na niedalekim placu Sapieżyńskim, 
słabo oświetlonym, nastąpiło rozwiązanie oddziału i każ-
dy już na własne ryzyko udał się z karabinem do domu111. 
Oprócz pistoletu przywiezionego z frontu, a zdobytego pod-
czas ucieczki, miałem teraz w domu i karabin. Amunicję do 
niego przynieśli już później – po rewolucji niemieckiej 10 
listopada (kiedy ja byłem w Warszawie) – moi dwaj młodsi 
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przeznaczone na wypłatę poborów w dniu następnym, 31 
października. Do wykonania zadania wyznaczonych było 
pięć osób, w ubraniach cywilnych, z pistoletami, bez do-
wodów tożsamości. Przewodził Jan Kalinowski. Z innych 
uczestników pamiętam Saroszewskiego, Skoraszewskiego 
i Emila Materne. Stanowili oni pomoc w złamaniu ewentu-
alnego oporu płatnika – nawet przy użyciu broni względnie 
zmylenia pościgu.

Moja rola była inna. Stałem przed wejściem do sąsia-
dującej z budynkiem bankowym kawiarni „Francuskiej” 
przy Alejach Marcinkowskiego. Tam miałem odebrać teczkę 
z pieniędzmi, opuścić lokal tylnym wyjściem, przez po-
dwórze wybiec na [ulicę] Podgórną (wtedy Hindenburga), 
przejść nią, wpaść do znajdującej się po drugiej stronie ulicy 
kawiarni Hyżewicza, wyjść znów tylnym wejściem na po-
dwórze i dalszym domem na [ulicę] św. Marcina, gdzie cze-
kała na mnie dorożka. Miałem na sobie pelerynę, pod którą 
łatwo było ukryć teczkę. Dorożka była Milczyńskiego i mia-
ła jechać [ulicą] św. Marcina w dół na [ulicę] Wrocławską do 
stajni, by jak najprędzej zniknąć z ulicy. Tam miałem czekać 
na przybycie reszty zamachowców. Zgodnie z przewidy-
waniami, płatnik lotników przyjechał, jednak pieniędzy 
z nieznanych powodów nie otrzymał. Nie znając godziny 
odbioru pieniędzy, zrezygnowano z dokonania zamachu.

Następnego dnia miałem w Komendzie POW zp przy 
[ulicy] Łąkowej nr 13 rozmowę w sprawie delegowania mnie 
do Komendy Naczelnej POW w Warszawie.

Już po powrocie do Poznania, w dniach 3 – 4 grudnia 
1918 r., odbywał się tam [tak zwany] sejm dzielnicowy116, 
w budynku znajdującym się w pasażu między ulicami Pie-
kary i Franciszka Ratajczaka (wtedy [ulica] Rycerska). Mię-

wę w Komendzie Naczelnej POW-1. Nie znam szczegółów, 
wiem tylko, że wysłanych do Magdeburga zostało dwóch 
peowiaków dla przeprowadzenia wywiadu, a Warszawa mia-
ła zorganizować drogę ucieczki do kraju. Od wysłanych do 
Magdeburga peowiaków nie nadchodziły żadne wiadomo-
ści. Wierzejewski w tym czasie przygotował listę 30 peowia-
ków, w tej i mnie, dla wykonania tego zadania. Wydaje mi 
się, że projekt uwolnienia Piłsudskiego powstał w Warsza-
wie, a jego wzorem było słynne uwolnienie w 1905 r. dziesię-
ciu [więźniów] z Pawiaka, na Cytadeli warszawskiej, przez 
Jura-Gorzechowskiego w mundurze carskiego oficera żan-
darmerii114. Plan uwolnienia Piłsudskiego nie został zreali-
zowany. Uwolniła go rewolucja niemiecka 8 listopada 1918 r.

Komenda POW zp nie miała żadnych dochodów finan-
sowych. Bodaj jednorazowa i częściowa tylko sprzedaż kar-
tek żywnościowych nie miała żadnego większego znacze-
nia. Dość liczne grono dezerterów i konspiratorów utrzy-
mywało się środkami rodzinnymi, częściowo wzajemnie 
sobie pomagając. Ale różne wyjazdy kosztowały więcej. Po-
wstał więc projekt zdobycia większej sumy pieniędzy z nie-
mieckiej kasy państwowej. Nie wiem, czy projekt ten po-
wstał samorzutnie, i kto był jego autorem, czy też był on 
wynikiem wiadomości, że w Kongresówce, na terenie oku-
pacji austriackiej, tamtejsza POW dokonała udanego napa-
du na pociąg z transportem pieniędzy, kiedy zdobyto oko-
ło 5 [milionów] koron.

W Poznaniu plan zdobycia pieniędzy był inny. Polegał on 
na tym, że płatnikowi pułku lotniczego na Ławicy115 miała 
być wyrwana teczka z pieniędzmi, po odebraniu ich w Ban-
ku Rzeszy 30 października 1918 r., po jego wyjściu z budynku 
i idącemu do bryczki, którą przyjeżdżał. Pieniądze były 



 170  Józef Gabriel Jęczkowiak

W tym okresie już od 11 listopada 1918 r. POW zp odda-
wała swoich ludzi do Kompanii Straży i Bezpieczeństwa, 
utrzymywanych przez oficjalne władze niemieckie i Radę 
Robotników i Żołnierzy122. Tylko grupę kilkudziesięciu [pe-
owiaków] zatrzymano do zadań specjalnych. Po powrocie 
z Warszawy, w grudniu 1918 r., i ja do tej grupy należałem.

W dniu przyjazdu Ignacego Paderewskiego do Poznania, 
wieczorem 26 grudnia, pełniłem służbę bezpieczeństwa 
na trasie przejazdu Paderewskiego z dworca do „Bazaru”, 
w rejonie od [ulicy] Piekary do kościoła św. Marcina, ubrany 
w mundur wojskowy z pistoletem na pasie.

Następnego dnia, 27 grudnia, wybuchło Powstanie Wiel-
kopolskie, które położyło kres pracy konspiracyjnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego w Poznaniu.

Szczecin, 7 stycznia 1965 r.

dzy innymi wybrano wtedy [tak zwaną] Naczelną Radę Lu-
dową jako najwyższe przedstawicielstwo ludności polskiej 
Wielkopolski117. Do prezydium tej Rady wybrani zostali 
[między innymi] Wojciech Korfanty118, Adam Poszwiński119 
i ksiądz kanonik Adamski120.

W czasie tego sejmu byłem dowódcą ochrony wewnętrz-
nej, [to jest] w samym budynku i na sali. Pełnili tę służbę 
sami starsi skauci w mundurkach. Na zewnątrz budynku 
ochronę dawała kompania Straży Ludowej. Kilka dni póź-
niej, pełniąc dyżur pogotowia w Komendzie POW zp, znaj-
dującej się już w nowej siedzibie przy [ulicy] Piekary nr 1, 
nadeszła tam wiadomość, że Alfons Radomski został na 
terenie Urzędu Umundurowania aresztowany i odstawio-
ny do Komendy Miasta. Radomski dostał się w roku 1916 
na froncie wschodnim do niewoli rosyjskiej. Powrócił z niej 
w 1918 r. i został wcielony do jakiegoś oddziału piechoty na 
Śląsku, skąd zdezerterował. Został on przez POW zp wy-
słany do zbadania możliwości pobrania z Urzędu Umun-
durowania butów wojskowych, oczywiście na fałszywe do-
kumenty.

Andrzejewski, który tam wówczas przebywał, przydzie-
lił mi jakiegoś nieznanego peowiaka i dał polecenie uwol-
nienia Radomskiego, po wyprowadzeniu go z Komendy 
Miasta. Naglił do pośpiechu. Idąc [ulicą] Ratajczaka do 
placu Wolności spotkaliśmy Radomskiego, prowadzonego 
przez jednego żołnierza z karabinem do wojskowego wię-
zienia naprzeciwko fortu Grolmana121. Poszliśmy za nimi 
i w rejonie [ulicy] Skarbowej, obecnie Chudoby, Radomski 
został uwolniony i zbiegł pasażem „Apollo” na Piekary. 
Konwojujący go żołnierz, widząc skierowane ku niemu lufy 
pistoletów, zaniechał alarmu i pościgu.
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rozdział V 

Powstaniec wielkopolski

Spontaniczne i wprost żywiołowe powitanie Ignacego Pade-
rewskiego 26 grudnia 1918 r., w późnych godzinach wieczor-
nych, przez olbrzymie rzesze polskiej ludności Poznania, 
i jego triumfalny, prawdziwie królewski przejazd wśród szpa-
lerów z pochodniami – z Dworca Głównego do hotelu „Ba-
zar” – w powozie, z którego zostały wyprzężone konie oraz 
bogato udekorowane chorągwiami polskimi i alianckimi 
domy, musiały władzom niemieckim w Poznaniu, zwłasz-
cza wojskowym, dać wiele do myślenia123. Przypuszczalnie 
w nocy z 26 na 27 grudnia zostały dla bezpieczeństwa skie-
rowane z 6. Pułku Grenadierów oddziały wojskowe w licz-
bie po kilkadziesiąt ludzi z karabinami maszynowymi do 
budynków Prezydium Policji i Komendy Miasta, znajdują-
cych się przy placu Wolności, niedaleko „Bazaru”. W Pre-
zydium Policji żołnierzy uprzednio nie było, a Komenda 
Miasta miała zwykłą, codzienną obsadę biurową i dyżurną.

Dzień 27 grudnia, jak na porę zimową był piękny, bez-
śnieżny i niezbyt mroźny. Gwiazdkowy nastrój świąteczny 
ludności, przez przejazd Paderewskiego przeciągnął się na 
trzeci, a licząc i Wigilię, na czwarty dzień. Tłumy ludności, 
które rozeszły się do domów dopiero po północy, zbierały 
się od samego rana ponownie przed „Bazarem” i wiwato-
wały na cześć Paderewskiego i towarzyszących mu oficerów 
alianckich.
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ne dawne Lechity125, a po chwili z [ulicy] Wiktorii (dziś Al-
freda Lampego) wkroczyła w [ulicę] 27 Grudnia kompania 
żołnierzy w płaszczach, hełmach stalowych, z karabinami 
na pasie, z nadzianymi bagnetami. Śpiew ustał, oddział 
maszerował dalej w kolumnie czwórkowej.

W oknach Prezydium Policji od strony [ulicy] 27 Grud-
nia pokazały się na górnym piętrze liczne głowy żołnierzy 
i policjantów. Po pewnej chwili z głównego wejścia do tego 
budynku, od strony placu Wolności został wystawiony na 
chodnik ciężki karabin maszynowy na stojaku. Maszerują-
cy oddział, który czołem dotarł do [ulicy] Ratajczaka, za-
słonił mi go. Raptem odezwał się karabin maszynowy, bijąc 
przed czoło oddziału w budynek, gdzie obecnie jest wmu-
rowana tablica pamiątkowa. Zwarta kolumna maszerują-
cych poszła w rozsypkę. Czoło jej uskoczyło w [ulicę] Ra-
tajczaka, tył w [ulicę] 27 grudnia, gdzie nie mógł ich się-
gnąć strzelający karabin maszynowy. Na środku ulicy leżał 
żołnierz, który prowadził oddział, ciężko ranny, przeszy-
ty kilkoma kulami. Przez przypadkowych przechodniów-

-cywili został wniesiony do bramy domu przy [ulicy] Ra-
tajczaka, zdaje się nr 2. Podobno miał na ulicy leżeć drugi 
ranny żołnierz, ja tego jednak nie wiedziałem.

Stojąc w narożnikowym wejściu do sklepu z przedmio-
tami metalowymi, po prawej stronie [ulicy] Ratajczaka, 
chwyciłem za pistolet (parabellum) i oddałem kilka strza-
łów w kierunku karabinu maszynowego. Widząc, że jego 
obsługa zabiera się do strzelania, uskoczyłem w [ulicę] Ra-
tajczaka, a cała seria pocisków poszła w miejsce, gdzie sta-
łem. Dość znaczna liczba strzałów rozbiła dużą szybę wy-
stawową tego sklepu od strony [ulicy] 27 Grudnia. Niko-
go tam nie było, bo już po pierwszej serii ulica opustoszała 

W godzinach południowych odbyła się przed „Bazarem” 
defilada kilkunastu tysięcy dzieci polskich. Powiększyła 
ona znacznie zebrane już przed hotelem tłumy. Ja miałem 
w tym czasie służbę pogotowia w Komendzie POW zp przy 
[ulicy] Piekary nr 1 i tylko dwa razy lokal ten opuszczałem. 
Raz, by przez krótki czas obserwować pochód dzieci oraz 
zachowanie się Niemców, a drugi raz wyskoczyłem do domu 
na obiad, mieszkałem bowiem niedaleko, około 100 metrów, 
przy [ulicy] św. Marcina nr 66/67 (dom Kliszczyńskiego), 
obecnie [ulica] Armii Czerwonej o zmienionym numerze 
domu, prawie visàvis [ulicy] Piekary. W Komendzie POW 
zp schodzili się członkowie [tak zwanej] Rady Jedenastu124. 
Obradowali, wychodzili, a stały dyżur pełnił tam w pierw-
szym pokoju Czesław Smoczyński. Kiedy wróciłem, poin-
formował on mnie, że podobno Niemcy robią na mieście 
jakieś awantury i polecił mi sprawdzić, co się właściwie 
dzieje oraz złożyć jak najwcześniej meldunek.

Ulicami św. Marcina i Rycerską (dziś Ratajczaka) uda-
łem się na plac Wolności. Po drodze, od zaczepianych prze-
chodniów słyszałem, że dość liczna grupa żołnierzy i cy-
wilów, w tym i kobiet, idzie ulicami miasta, wznosi wrogie 
okrzyki, wpada do mieszkań i zdziera chorągwie polskie 
i alianckie. Niektóre osoby twierdziły, że zdzierane są tyl-
ko chorągwie alianckie. U wylotu [ulicy] Ratajczaka na plac 
Wolności dowiedziałem się, że pochód Niemców przeszedł 
z [ulicy] Berlińskiej (dziś 27 Grudnia) przez plac Wolności 
i skierował się w Aleje Marcinkowskiego, w stronę Dowódz-
twa Korpusu (Generalkom[m]ando) i miał zatrzymać się przy 
Banku Związku Spółek Zarobkowych. Miałem zamiar udać 
się tam, by naocznie przekonać się o liczebności tej grupy, 
lecz nagle usłyszałem chóralny, męski śpiew pieśni Pamięt
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zabitych znacznie więcej żołnierzy. Przecież maszerująca 
czwórkami kolumna stanowiła doskonały cel, a odległość 
wynosiła około 24 – 30 metrów.

Kiedy ludzie Nogaja wypadli z Muzeum, Ratajczak był 
już nieprzytomny. Stwierdził to wezwany z parafii św. Marci-
na ksiądz Chilomer129, który udzielił konającemu w bramie 
domu, gdzie jeszcze Ratajczak leżał, „ostatniego namasz-
czenia olejami świętymi”. Ksiądz Chilomer opowiadał to 
też swemu przyjacielowi, znanemu wówczas przemysłow-
cowi poznańskiemu Kazimierzowi Drygasowi130, swojemu 
koledze z wojska 1919/1920. Rozkaz do otwarcia ognia dał 
komisarz policji kryminalnej Blankertz. Wiedział, że ma-
szerował oddział polski, bo zdradził go śpiew. Nasi żołnie-
rze nie posiadali przecież żadnych odznak polskich i ni-
czym nie różnili się wtedy od żołnierzy niemieckich. Doty-
czy to oczywiście tylko umundurowania i uzbrojenia. Nie 
wykluczam też możliwości powiadomienia przez Niemców 
Prezydium Policji telefonicznie, o wymarszu tego oddzia-
łu z Zamku, z budynków naprzeciwko Zamku. Jest zrozu-
miałe, że i Niemcy byli w tym dniu podnieceni tak żywio-
łowym wybuchem polskości w ich rzekomo niemieckim 
Poznaniu, a że zaskoczeni wybuchem powstania potracili 
głowy, to już inna sprawa. Nie byli przecież zdolni do ja-
kiejkolwiek poważniejszej i natychmiastowej przeciwakcji.

To wszystko nie zmienia w niczym faktu, że Franciszek 
Ratajczak był pierwszym żołnierzem, powstańcem wielko-
polskim, który padł w służbie, i jego śmierć stała się iskrą 
zapalną powstania w Poznaniu, skąd płomień walki prze-
niósł się na całą prowincję.

Kiedy ludzie Nogaja z oddziału wywiadowczego Komen-
dy POW zp biegli przez plac Wolności, odezwał się niemiecki 

i żołnierze niemieccy nie strzelali do tych osób, które prze-
nosiły rannego żołnierza. Trwało to wszystko kilkanaście  
sekund.

Ponieważ uważam ten wypadek za właściwy moment 
i powód wybuchu powstania, opisuję go dość szczegółowo. 
Na zegarku miałem godz[inę] 16.00. Od żołnierzy z czoła 
tego oddziału, którzy pod murami domów szli w kierunku 
[ulicy] św. Marcina dowiedziałem się, że należą do Kompa-
nii Straży i Bezpieczeństwa z fortu Rocha (Rauch)126, która 
stoi na Zamku127, że prowadził ich Ratajczak128. Mieli za 
zadanie rozpędzić awanturujących się Niemców i przywró-
cić spokój na ulicach. Później dowiedziałem się, że ta gru-
pa Niemców zniszczyła po drodze lokale Naczelnej Rady 
Ludowej, znajdujące się w hotelu przy [ulicy] św. Marcina 
i swój niszczycielski marsz kontynuowała dalej w śródmie-
ściu. To spowodowało wydanie rozkazu stojącej na Zamku 
kompanii do przywrócenia spokoju. Rozproszony oddział 
tej kompanii spotkał się na [ulicy] św. Marcina i pomasze-
rował pod „Bazar”. Na odgłos strzałów spod Prezydium 
Policji i rozlegającego się po ulicach miasta wołania: „Po-
lacy, do broni”, wyskoczyli jako pierwsi powstańcy z grupy 
Stanisława Nogaja, ulokowani w budynku Muzeum, obok 

„Bazaru”, gdzie stanowili ochronę gości w hotelu.
Słyszałem i czytałem później różne wersje na temat 

śmierci Ratajczaka, głównie ze strony ludzi Nogaja, a mia-
nowicie, że padł on podczas natarcia na budynek policji. 
Oddział Ratajczaka wtedy tego budynku nie atakował, bo 
nie było to jego zadanie, w marszu został strzałami spod 
budynku policji zaskoczony. I twierdzę, że Niemcy nie strze-
lali do reszty oddziału. Wystarczyłoby tylko drobne obró-
cenie lufy w prawo, a na ulicy musiałoby leżeć rannych lub 
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Wyruszyliśmy więc [ulicą] Skarbową (dziś Chudoby) 
i Kaponierą na [ulicę] Zwierzyniecką. Robiło się już ciem-
no, ale lampy uliczne jeszcze nie były zapalone. Posuwali-
śmy się jezdnią, rozproszeni, z karabinami w ręku gotowy-
mi do strzału, szczególnie uważając na otwarte okna, czy 
z nich nie będą padały strzały oddawane przez Niemców. 
Jednak wypadek taki nie zaszedł. W pobliżu Ogrodu Zoo-
logicznego spotkaliśmy jednego oficera niemieckiego, zdą-
żającego do koszar. Został zatrzymany, rozbrojony i przez 
dwóch żołnierzy mego patrolu odesłany do Komendy Mia-
sta. W drodze dowiedzieliśmy się od przechodniów o zajęciu 
tego budynku przez powstańców. Jednym z żołnierzy od-
prowadzających tego oficera był skaut Kazimierz Woźnicki.

Garnizon niemiecki w Poznaniu nie był tak liczny, jak 
poprzednio w latach przedwojennych i wojennych. Złożyły 
się na to rewolucja, klęska Niemiec, kapitulacja, zawieszenie 
broni, czyli koniec [I] wojny światowej i przeprowadzona 
już w znacznym stopniu demobilizacja armii niemieckiej. 
Po rewolucji władzę nad wojskiem objęły Rady Robotni-
czo-Żołnierskie. Jednak po kilku czy kilkunastu dniach, 
kiedy władzę w Rzeszy przejął feldmarszałek Hindenburg 
i wydał zarządzenie, że Rady Robotniczo-Żołnierskie nie 
mają prawa wydawać zarządzeń, a są tylko organem po-
mocniczym i opiniodawczym, władzę w wojsku przejęli 
znów oficerowie, pozbawieni jej przez rewolucję u schył-
ku pierwszej dekady listopada. Zarządzenie Hindenbur-
ga było w oddziałach wojskowych różnie komentowane 
i przeprowadzone. Stąd też powstańcom wielkopolskim 
stosunkowo łatwo udało się opanować całe miasto i kosza-
ry, bo żołnierze niemieccy, zmęczeni długoletnią wojną, 
nie wykazywali w swej masie chęci do dalszej walki. Głów-

karabin maszynowy z Komendy Miasta. To spowodowało, 
że część z nich z innymi powstańcami z „Bazaru” pobiegła 
pod gmach Prezydium Policji drogą okrężną, [to jest] Ale-
jami Marcinkowskiego, ulicami Pocztową i Lipową (później 
Rzeczypospolitej) i zajęła zaskoczeniem od tyłu z podwó-
rza budynek Komendy Miasta. Obecnie mieści się na tym 
miejscu Komenda Milicji Obywatelskiej. Zaskoczeni żoł-
nierze niemieccy nie mieli ochoty walczyć i ginąć, oddali 
broń i zwolnieni udali się do swych koszar. Budynek Prezy-
dium Policji był oblegany i przy wymianie strzałów poddał 
się po dwóch czy trzech godzinach. W tym czasie były też 
prowadzone ze strony polskiej przez komendanta Straży 
Ludowej131, Juliana Lange132, pertraktacje o poddanie się. 
Aresztowany komisarz policji Blankertz, odprowadzany 
przez Wulerta z oddziału Nogaja, został podczas próby 
ucieczki zastrzelony na ulicy.

Ja jednak tego wszystkiego nie obserwowałem. Woła-
jąc również: „Polacy do broni”, pobiegłem do mieszkania, 
zabrałem karabin zdobyty niedawno w koszarach artylerii 
przy [ulicy] Solnej, z amunicją dostarczoną do domu przez 
mych braci, i dalej do Komendy POW zp na Piekary. Tam 
zameldowałem, co się stało. Z grupy znajdujących się na 
ulicy peowiaków Czesław Smoczyński wybrał mi patrol, 
złożony z sześciu ludzi z karabinami, i polecił udać się na-
tychmiast na [ulicę] Zwierzyniecką, blokować ją od strony 
koszar, obserwować zachowanie się Niemców, w razie po-
trzeby ostrzeliwując się, wycofywać w kierunku Kaponiery 
(dziś mostu Uniwersyteckiego). Obiecał też wysłać patrole 
na [ulicę] Bukowską (dziś gen[erała] Świerczewskiego)133 
i [ulicę] Grunwaldzką oraz zapowiedział, że po paru go-
dzinach będzie starał się nas zluzować.
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Pogawędziliśmy o zaszłych wypadkach i o naszej nocnej 
służbie. Ciepło mieszkania i wesoły nastrój kazały zapo-
mnieć o zmęczeniu. Podały mi jeszcze wspaniałe świąteczne 
śniadanie. W domu zastałem tylko matkę. Dwaj młodsi 
bracia, Ludwik i Zygmunt, należący do Kompanii Straży 
i Bezpieczeństwa w forcie Pritwitz, byli na służbie i jeszcze 
się w domu nie pokazali. Po przespaniu może 3 – 4 godzin 
i zjedzeniu skromnego obiadu, udałem się na zbiórkę – Pie-
kary nr 1 – na godz[inę] 14.00. Widziałem wtedy przypad-
kowo na ulicy pędzący samochód ciężarowy pod polską 
chorągwią, a za nim Feliksa Różalskiego i kilku żołnierzy 
z karabinami i karabinem maszynowym.

Dla wyjaśnienia tego szczegółu muszę się cofnąć wspo-
mnieniami nieco wstecz. W październiku, ubrany po cywil-
nemu spotkałem na [ulicy] św. Marcina Feliksa Różalskie-
go w mundurze niemieckiego oficera. Stanąłem w najbliż-
szej bramie, z ręką w kieszeni na pistolecie. Różalski, oficer 
w mojej baterii w armii niemieckiej na froncie zachodnim 
we Francji w latach 1917 – 1918 – do czasu mojej dezercji – 
poznał mnie, podszedł i w języku niemieckim zapytał, co 
ja tu robię (dosłownie: „No, Jęczkowiak, was machen Sie 
hier”). Odpowiedziałem po polsku: „Pan wie, że zdezerte-
rowałem i jako Polak nie mam ochoty z Polakiem rozma-
wiać po niemiecku”. Wtedy Różalski, już ściszonym gło-
sem, po polsku, powiedział mi, że jest na urlopie, urlop się 
kończy i nie ma ochoty wracać na front. Zapytał, czy mo-
gę mu coś doradzić i pomóc.

Po chodniku kręcili się przechodnie i zwracali uwagę na 
niemieckiego oficera rozmawiającego z młodym cywilem, 
z rękoma w kieszeni. Powiedziałem więc, że na ulicy tej 
sprawy omawiać nie mogę i zaproponowałem spotkanie 

ne ośrodki oporu znajdowały się w koszarach piechoty na  
Jeżycach134 i lotników na Ławicy, gdzie oficerowie mieli peł-
nię władzy.

Kiedy więc znalazłem się ze swoim patrolem u wylotu 
[ulicy] Zwierzynieckiej – przy [ulicy] Kraszewskiego – padło 
z koszar kilka strzałów karabinowych, na które odpowie-
dzieliśmy – raczej dla postrachu, dając znać, że też umie-
my strzelać. Nastąpił po nich zupełny spokój, jednak dla 
pewności schowaliśmy się w bramie narożnikowego domu, 
obserwując ulicę. Było już ciemno, lampy uliczne zostały 
zapalone. Powrócił do nas Woźnicki ze swym towarzyszem 
i zameldował, że w mieście padają raz po raz strzały, ale 
ogólnie panuje spokój. Powiedział też, że Prezydium Policji 
jest zajęte przez Polaków.

Późnym wieczorem polscy mieszkańcy domu przynie-
śli nam na kolację pieczywo świąteczne, obłożone skibki 
chleba, i ciepłą herbatę. Zapowiedziana zmiana patrolu 
nie nadeszła i przetrwaliśmy tam na posterunku przez ca-
łą noc, która też przeszła w zupełnym spokoju. Rankiem 
28 grudnia, kiedy się już rozwidniło, przyjechał do nas na 
rowerze goniec w mundurku skautowym, z rozkazem po-
wrotu na Piekary, do Komendy POW zp. Tam otrzymaliśmy 
polecenie odpoczynku w domu i stawienia się do służby 
na godz[inę] 14.00. Idąc [ulicą] św. Marcina widzieliśmy 
w [ulicy] Ratajczaka wywieszoną chorągiew Czerwonego 
Krzyża. W mieszkaniu [doktora] Łazarewicza135 urządzony 
był powstańczy punkt sanitarny. Udałem się tam z prostej 
ciekawości. Dyżur pełniła córka lekarza Barbara z koleżan-
ką Tomaszewską, obie z żeńskiej drużyny skautowej im. 
Królowej Jadwigi. Narzekały, że im się nudzi, bo nie mają 
żadnego zajęcia i cieszyły się, że ktoś je odwiedził.
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bramą. Drugie możliwe wejście do środka było przez teren 
stacji, po zewnętrznej stronie fortu, w kierunku [ulicy] 
Ratajczaka. Z powodu niepokoju, jaki panował w mieście 
(drugi dzień powstania) żelazna brama była zamknięta, 
a posterunek pełnił służbę wewnątrz fortu. Trzeba było 
uciec się do podstępu.

Rozkład wewnętrzny fortu był mi dość dobrze znany, 
gdyż w mundurze wojskowym, pod pretekstem odwiedze-
nia kamratów i zbadania możliwości wyniesienia broni, by-
łem w nim bodaj dwa razy w okresie po 8 grudnia. Poinfor-
mowałem o tym Wierzejewskiego. Według planu w pierw-
szej fazie wtargnąć do fortu miało około 60 powstańców, 
reszta miała stanowić odwód i ubezpieczać na zewnątrz. 
Staliśmy więc gęsiego pod murami. Jeden z naszych, w mun-
durze wojskowym, zastukał kolbą karabinu w żelazną bra-
mę. Posterun[kowy] za bramą spojrzał przez przeziernik, 
[to jest] małe, zakryte zasuwką okienko, i usłyszał prośbę 
o wpuszczenie go do środka. Kiedy tylko posterunek bramę 
otworzył, został sterroryzowany i rozbrojony. Przy bramie, 
po prawej stronie wewnątrz fortu znajdowała się dobudo-
wana do muru wartownia, w której przebywało kilku żoł-
nierzy. Zaskoczeni, pod groźbą użycia broni, poddali się. 
My, podzieleni na dwie grupy, wpadliśmy cichaczem w lewe 
skrzydło fortu, gdzie znajdowały się kancelarie, a dalej na 
parterze i piętrze izby żołnierskie. Na korytarzach, obok izb 
żołnierskich, stały w ściennych stojakach karabiny. Prawa 
strona fortu nie była zamieszka[na], izby żołnierskie były 
tam umeblowane i otwarte. W piwnicach były podręczne 
magazyny i kuchnia. Ja miałem za zadanie opanować parter, 
Wierzejewski z Radomskim piętro. Na parterze i piętrze 
było po kilkanaście izb żołnierskich, z oknami wychodzą-

w kawiarni Rączyńskiego przy [ulicy] Wrocławskiej, z za-
strzeżeniem, by przyszedł w ubraniu cywilnym i sam, bo 
może być źle – strzały i trupy. Obiecał przyjść. Na około 
15 minut przed umówioną godziną stanąłem w bramie domu 
po przeciwnej stronie ulicy i obserwowałem wchodzących 
do kawiarni. W lokalu siedziało już czterech moich ludzi 
osłony, przy dwóch sąsiadujących ze sobą stolikach – po 
dwóch. Różalski zjawił się o umówionej porze, był sam 
i w ubraniu cywilnym. Wszedłem za nim do lokalu, dwóch 
z mojej osłony przesiadło się do swych kolegów. Zająłem 
więc z Różalskim zwolnione miejsca. W toku rozmowy, przy 
czarnej kawie, okazał mi Różalski kartę urlopowa i ponowił 
oświadczenie złożone mi na ulicy. Ponieważ na dezercję ze 
względów rodzinnych nie decydował się, skierowałem go 
do lekarza, [doktora] Gantkowskiego, współpracującego od 
dość dawna z ruchem niepodległościowym. Tam otrzymał 
jakieś lekarstwa i zastrzyki, po których zachorował i został 
przyjęty do szpitala, gdzie przebywał do dnia rewolucji i za-
kończenia wojny. Później służył w Wojsku Polskim i awan-
sował na majora.

Wracam wspomnieniami na [ulicę] Piekary nr 1. Kiedy 
tam zaszedłem, był już na miejscu Wierzejewski i kilka in-
nych osób. Z opóźnieniem zbierało się coraz więcej powstań-
ców, przeważnie byłych skautów, wszyscy z karabinami, 
w większości w mundurach wojskowych, niektórzy w mun-
durkach skautowych, a kilku było w ubraniach cywilnych. 
Około godz[iny] 16.00 wyruszyliśmy pod komendą Wie-
rzejewskiego na zajęcie fortu Grolman. Było nas około 80. 
Fort, położony w śródmieściu, o murach grubości 1,5 metra, 
w kształcie podkowy, od strony [ulicy] Kościuszki był za-
grodzony wysokim na 3 metry murem z masywną, żelazną 
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Nie pamiętam, czy przy zajmowaniu fortu 28 grudnia 
był obecny Józef Ratajczak. W każdym razie był on w kom-
panii następnego dnia. Wiktor Czyż, obecny 27 grudnia, 
opuścił kompanię następnego dnia, gdyż jako wyszkolo-
ny lotnik armii niemieckiej poszedł do innego oddziału. 
W prawym skrzydle fortu zakwaterował się nieco później 
inny oddział i zajął stajnie.

W dniu 29 grudnia rano Wierzejewski przystąpił do or-
ganizowania kompanii. Ratajczaka mianował sierżantem 
sztabowym, [tak zwaną] matką kompanii, mnie sierżantem 
liniowym, Radomskiego i Stanisława Jańczaka plutonowy-
mi, Henryka Bąbola, Stanisława Saroszewskiego, Stanisła-
wa Kozłowskiego i kilku innych kapralami oraz paru innych 
sekcyjnymi, [to jest] starszymi żołnierzami. Kompania zo-
stała podzielona na plutony, drużyny i sekcje.

Ratajczakowi zlecił Wierzejewski prowadzenie ewidencji, 
kancelarię i całą stronę gospodarczą, jak zakwaterowanie, 
umundurowanie, uzbrojenie i wyżywienie, mnie zaś wy-
szkolenie i cały program zajęć, łącznie ze służbą zewnętrzną 
na mieście. Byłem też odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
fortu, wystawianie wart itp. W ten sposób stałem się fak-
tycznym komendantem fortu i zastępcą Wierzejewskiego. 
Do pomocy w tym zakresie przydzielił mi Wierzejewski obu 
plutonowych, Radomskiego i Jańczaka. Już 31 grudnia stan 
kompanii wynosił około 150 ludzi, a zwiększał się z każdym 
dniem przez napływ dalszych ochotników, byłych skautów 
i kilkunastu przez nich przyprowadzonych kolegów.

Kompania miała teraz trzy plutony strzeleckie po dwie 
drużyny i pluton karabinów maszynowych. Stan plutonu 
łącznie z szarżami wynosił około 40 osób. Była ona od 
29 grudnia żywiona w uruchomionej kuchni, w większości 

cymi na dziedziniec. Pospiesznie i w zupełnej ciszy poza-
bieraliśmy karabiny, składając je bliżej wejścia, a wszystkie 
izby żołnierskie zostały obstawione naszymi żołnierzami.

Niemieccy żołnierze siedzieli w izbach, śpiewali, gra-
li, panował tam duży gwar i nie wiedzieli, co się dzieje za 
drzwiami na korytarzu. Otwieraliśmy izbę po izbie i dawali-
[śmy] rozkaz wychodzenia na korytarz. Zaskoczeni, nie sta-
wiali żadnego oporu, nie padł ani jeden strzał. Z piętra zo-
stali sprowadzeni na parter i ustawieni w dwuszeregu. Wie-
rzejewski miał do nich krótką przemowę i zapowiedział, że 
nie będą uważani za jeńców. Mogą zabrać swoje rzeczy oso-
biste i wyjechać zaraz do domu, bo Poznań jest polski. Kil-
kunastu prosiło o papiery na wyjazd, które zostały im zaraz 
w kancelarii wystawione. Reszta, w liczbie przeszło 150 lu-
dzi, po udaniu się do swoich izb, zabraniu rzeczy i kontro-
li, została pod eskortą odprowadzona do Komendy Miasta. 
Komendantem tej eskorty był Alfred Radomski. Pamiętam 
taki szczegół. W magazynie mundurowym w piwnicy zna-
leźliśmy dużą ilość drewnianych chodaków, [tak zwanych] 
holenderek. Niemcy musieli zdjąć buty i iść w tych choda-
kach, aby trudniej im było ewentualnie uciekać.

Późnym wieczorem Wierzejewski, wiedząc, że całą noc 
byłem na patrolu, zwolnił mnie do domu, do rana 29 grud-
nia. W domu powiadomiłem matkę, gdzie będę przez naj-
bliższe dni i prosiłem, aby powiadomiła też braci, jak się 
w domu pokażą i poradziła im zwolnić się z Kompanii 
Straży i Bezpieczeństwa i przybyć na Grolman. Trzy albo 
cztery dni później zjawili się obydwaj w kompanii, z peł-
nym umundurowaniem i uzbrojeniem. W ten sposób zna-
lazło się w naszej kompanii trzech braci. Był to jedyny taki  
[przy]padek.
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czy trzy dni, jako ochrona. W tym czasie ostrzeliwał samo-
loty niemieckie, które wykonały nalot na Ławicę.

Dnia 9 czy 10 stycznia kompania nasza miała być wysła-
na na front w rejon Szubina, gdzie powstała ciężka dla po-
wstańców sytuacja. Kompania stała już na dziedzińcu fortu, 
gotowa do wymarszu na dworzec, i dosłownie w ostatniej 
chwili wyjazd ten został odwołany. Stało się to na skutek 
interwencji Komendy Miasta, która uważała naszą kompa-
nię za swoją najpewniejszą, żelazną rezerwę, a sytuacja pod 
Szubinem miała się poprawić.

Po kilku dniach samorzutnej akcji powstańców na ca-
łym froncie wielkopolskim – od północy, zachodu i połu-
dnia – naczelnym dowódcą walczących wojsk został przyby-
ły z Warszawy major Taczak, późniejszy generał. Jednak po 
dalszych kilku dniach przybył do Poznania były oficer armii 
rosyjskiej, dowódca polskiego korpusu w rejonie Bobrujska, 
podczas rewolucji rosyjskiej 1917 r., generał Dowbór-Muśnic-
ki136, z gronem oficerów z tego korpusu, i przejął naczelne 
dowództwo wojsk wielkopolskich. Z oddziałów powstań-
czych zaczęto tworzyć regularne oddziały wojskowe, a Na-
czelna Rada Ludowa, jako najwyższa władza cywilna, ogło-
siła na oswobodzonych obszarach pobór, na początek trzech 
roczników – 1897 – 1899. Nasza kompania została przeniesio-
na do koszar piechoty na Jeżycach (po 6. Pułku Grenadie-
rów Niemieckich) i weszła jako pierwsza kompania w skład 
1. Baonu I Pułku Strzelców Wielkopolskich. Dowódcą pułku 
był [pułkownik] Daniel Konarzewski137, późniejszy generał, 
dowódcą 1. Batalionu major de Meksz138. Tam otrzymali-
śmy długie karabiny piechoty oraz więcej broni maszynowej.

W dniu 27 stycznia 1919 r. odbyło się w Poznaniu na pla-
cu Wolności pierwsze, uroczyste zaprzysiężenie pułku, połą-

ze znalezionych na miejscu zapasów, brak było jedynie 
chleba i mięsa, ale Ratajczak potrafił się z tymi i niektórymi 
innymi brakami szybko uporać, podobnie jak z jednolitym 
umundurowaniem całej kompanii. Uzbrojenia było pod 
dostatkiem: krótkie karabiny artyleryjskie i bagnety.

Ratajczakowi funkcja sierżanta sztabowego, a więc zaję-
cie więcej papierowo-kancelaryjne, nie bardzo odpowiadało. 
Palił się do służby zewnętrznej. Za zgodą Wierzejewskiego, 
wyjątkowo, prowadził pluton na dworzec kolejowy do dys-
pozycji polskiego komendanta Dworca Głównego, z zada-
niem przeszkodzenia niemieckim kolejarzom w przygoto-
waniu wywiezienia różnych towarów, głównie spożywczych, 
do Niemiec. Drugi raz przeszedł do linii w dniu 18 marca 
1919 r., w związku z odsieczą Lwowa, i już na stanowisko 
sierżanta-szefa kompanii nie powrócił.

Od pierwszych dni stycznia Wierzejewski mało bywał 
w kompanii. Zaglądał zwykle dwa razy dziennie, raz po 
południu, drugi raz pod wieczór, wydawał nowe polecenia. 
Większość dnia spędzał w mieście, na różnych naradach 
wojskowych i zbieraniu wiadomości z walk powstańczych, 
które nam przekazywał. W tych warunkach cały ciężar tak 
organizacji kompanii, jak jej służby spoczywał na barkach 
Ratajczaka i moich. Byliśmy z natury rzeczy w stałym kon-
takcie. Nieraz, zwłaszcza przy wysyłaniu patroli na miasto, 
czy [co] do innych doraźnych zadań, o co prosiła Komenda 
Miasta, musieliśmy decydować [o tym] sami.

W nocy z 5 na 6 stycznia nasz pluton karabinów maszy-
nowych pod dowództwem Henryka Bąbola wymaszerował 
z fortu i brał udział w natarciu i zdobyciu lotniska na Ławi-
cy, ostatniego w Poznaniu obiektu wojskowego zajmowane-
go jeszcze przez Niemców. Pozostał tam jeszcze przez dwa 
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których nie obowiązywał capstrzyk. Poszczególni żołnierze 
otrzymywali przepustki i jeździli koleją, mając wolne na 
cały dzień. Nam czas odjazdu pociągów nie odpowiadał. 
Nasze marsze do Poznania były jednak dobrą zaprawą do 
tego, co miało nadejść.

W dniu 13 marca 1919 r. odbył się przegląd całego pułku 
z pełnym rynsztunkiem przez gen[erała] Dowbór-Muśnic-
kiego. Ogłoszono nam, że następnego dnia nastąpi załadu-
nek na wagony i wyjazd na odsiecz Lwowa, zagrożonego ka-
pitulacją z braku żywności. Dowództwo pułku przejął [pod-
pułkownik] Paszkiewicz140, później generał, a [pułkownik] 
Konarzewski został dowódcą grupy operacyjnej, w skład 
której poza naszym pułkiem wchodziła jeszcze bateria ar-
tylerii polowej i mała eskadra lotnicza z Poznania.

Wczesnym rankiem 14 marca nastąpił załadunek pierw-
szego batalionu do wagonów na stacji kolejowej Owińska, 
po drugiej stronie rzeki Warty. Po nim szły dalsze bataliony. 
W godzinach południowych stanęliśmy na Dworcu Głów-
nym w Poznaniu, gdzie podczas półgodzinnego postoju by-
ło pod mostem dworcowym zrobione zdjęcie naszej kom-
panii skautowej. Dalsza podróż szła przez Ostrów [Wielko-
polski] – Kalisz – Łódź – Częstochowę do Krakowa. Tam był 
zapowiedziany dłuższy postój, z wydaniem ciepłej strawy 
kolacyjnej. W ciągu całej podróży z Poznania nie otrzyma-
liśmy nic do jedzenia i picia, żywiliśmy się tylko wydanym 
na podróż suchym prowiantem. Korzystając z dłuższego po-
stoju, wybrałem się z grupą kilkunastu żołnierzy na zwie-
dzenie miasta. Przez Bramę Floriańską i Rynek dotarliśmy 
pod Wawel. Nagle usłyszeliśmy znane nam sygnały zbiór-
ki. Trębacz został wysłany na miasto i wzywał do powrotu 
nas i inne grupy.

czone z defiladą, gdzie szereg oficerów wystąpiło w nowych 
mundurach i czapkach rogatywkach, a wszystkie szarże 
miały na rękawach i czapkach nowe odznaki stopni. W na-
szej kompanii, podobnie jak w innych, zostały zatwierdzo-
ne nadane nam przez Wierzejewskiego stopnie wojskowe. 
Były to awanse prawdziwie rewolucyjne, jeżeli weźmie się 
pod uwagę fakt, że wszyscy awansowani to byli zwykli żoł-
nierze armii niemieckiej, i w dodatku w większości dezer-
terzy. Zostałem więc i ja z szeregowca sierżantem, nie bę-
dąc nigdy starszym żołnierzem, kapralem czy plutonowym. 
Uwzględniano przy tym wyszkolenie wojskowe, doświad-
czenie bojowe oraz staż i działalność w tajnych oddziałach 
wojskowych do chwili powstania. Również Wierzejewski – 
szeregowiec i dezerter z armii niemieckiej od 1915 r. – zo-
stał podporucznikiem.

Po przysiędze cały pułk został przeniesiony do Biedru-
ska139, kilkanaście kilometrów na północ od Poznania, gdzie 
znajdował się letni obóz ćwiczebny, mogący pomieścić całą 
dywizję. Tam pułk przeszedł dalsze wyszkolenie polowe, za-
kończone udziałem artylerii polowej z ostrym strzelaniem.

Co znaczy młodość, zdrowie i dobra kondycja fizyczna[!] 
W niedzielę po obiedzie chodziliśmy do Poznania dla odwie-
dzenia rodziny. Mimo zimna i ośnieżonej drogi, odległość 
około 14 [kilometrów] przebywaliśmy w 90 minut, ostrym, 
wydłużonym krokiem, bez chwili wytchnienia i odpoczyn-
ku. Ponieważ w marszu przeszkadzały nam poły płaszcza, 
były one podpinane agrafkami do kolan. Powrót następował 
przed północą, tempo marszu było już wolniejsze, przeważ-
nie nieco więcej, niż dwie godziny. Wracaliśmy zbiorowo, 
spotykając się w Poznaniu na umówionym miejscu i w ozna-
czonym czasie. Oczywiście dotyczy[ło] to tylko podoficerów, 
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plan sytuacyjny i zadania następnego dnia. Najogólniej 
wyglądało to tak: linia kolejowa od nas do Gródka Jagiel-
lońskiego znajduje się w rękach nieprzyjaciela. Długość jej 
wynosi około 18 [kilometrów]. Gródek Jagielloński144 i dalej 
do Lwowa teren i linia kolejowa są w ręku polskim. Nasze 
zadanie – w jednym dniu odrzucić nieprzyjaciela z obu stron 
linii kolejowej, przywrócić łączność z Gródkiem Jagielloń-
skim, by jadące z Poznania pociągi z żywnością dla Lwowa 
mogły tam jak najprędzej dotrzeć. We Lwowie jest głód 
i grozi kapitulacja. W tym celu batalion pierwszy będzie 
nacierać po prawej, [to jest] południowej stronie torów ko-
lejowych, a batalion drugi po lewej, [to jest] północnej stro-
nie. Szerokość natarcia batalionów po każdej stronie oko-
ło 3 [kilometrów]. Trzeci batalion stanowi odwód, a część 
batalionu ciężkich karabinów maszynowych zasili swym 
ogniem nacierające oddziały. Łączność w kierunku torów 
kolejowych, początek natarcia godz[ina] 6.00.

Przyznaję się, że słysząc to zrobiło mi się trochę głu-
pio. Łatwo wyliczyłem sobie, że na kompanię wypada front 
około jednego kilometra, i porównywałem z natarciami 
niemieckimi na froncie we Francji, gdzie na taką przestrzeń, 
a nieraz i krótszą, wypadał cały pułk. Ale na dalsze roz-
ważania nie było czasu. Z braku wystarczającej ilości map 
okazano nam sporządzony już szkic rejonu natarcia, bar-
dzo prymitywny, na którym zaznaczone były tylko tory 
kolejowe i miejscowości, które należało zdobyć i nacierać 
dalej oraz przybliżone odległości. Zrobiłem z tego szkicu 
szybko cztery egzemplarze południowej strony torów ko-
lejowych, [to jest] regionu natarcia 1. Batalionu. Otrzymali 
je dowódca kompanii i dowódcy plutonów. Dotąd byłem 
dowódcą pierwszego plutonu, Radomski drugiego, Jańczak 

Kiedy wróciliśmy na dworzec, naszego transportu już nie 
było. Od naczelnika dworca dowiedziałem się, że transport 
nasz odszedł niedawno na stację Kraków Płaszów, gdzie 
ma być wydawane pożywienie. Obiecał nam podwieźć nas 
tam. Po dłuższym czekaniu został podstawiony parowóz 
z jednym wagonem. Było nas około 40. W Płaszowie było 
już po wydaniu ciepłej strawy, otrzymaliśmy za to suchy 
prowiant, chleb i wędlinę, i transport ruszył dalej, robiąc 
miejsce następnemu. Dalsza droga prowadziła do Przemy-
śla, gdzie znów była wydawana ciepła strawa. Po doświad-
czeniu w Krakowie nikt nie miał zezwolenia na opuszcza-
nie dworca, choć staliśmy tam dość długo. Wreszcie, po 
parogodzinnym postoju, pociąg ruszył dalej, w znacznie 
zwolnionym tempie, w kierunku Lwowa. Gdzieś w rejonie 
Sądowej Wiszni141 pociąg nasz został ostrzelany, niecelnym 
zresztą, ogniem artylerii.

Na pustym polu pociąg stanął i opuściliśmy wagony. 
Udaliśmy się w rejon Dołhnomościska142, gdzie nastąpiło 
spotkanie z żołnierzami [tak zwanej] Lwowsko-Poznańskiej 
Kompanii143 pod dowództwem Ciaciucha, która złożona 
z samych ochotników wyruszyła z Poznania 7 marca, [to 
jest] na tydzień przed nami. Od nich dowiedzieliśmy się 
o sytuacji frontowej. Kompania ta poprzedniego dnia zajęła 
wieś, do której wkroczyliśmy na kwatery. Był już późny 
wieczór. Wystawiono ubezpieczenie, kuchnia polowa za-
gotowała i wydała ciepłą kawę, po czym żołnierze ułożyli 
się w stodołach do snu.

Dowódca batalionu wezwał wszystkich dowódców kom-
panii i plutonów na odprawę. Odbyła się ona w jednej z chat, 
przy lampie naftowej. Było nas tylu, że nie mogliśmy się 
pomieścić w jednej izbie i część stała w sieni. Podano nam 
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koszulą.  Wyekwipowanie było więc doskonałe, a siła ognio-
wa duża.

Czekaliśmy teraz na rozkaz marszu naprzód – ku wscho-
dowi. Kiedy natarcie ruszyło, przez linię pierwszego plutonu 
przeleciał w pełnym galopie jeździec, wyskoczył na kilkaset 
metrów, zatoczył na polach duże koło i gdzieś w rejonie 
drugiej kompanii powrócił. Był to zwiadowca z oddziału 
kawalerii, który miał za zadanie pilnować naszego prawego 
skrzydła i zapobiec ewentualnemu otoczeniu czy wtargnię-
ciu nieprzyjaciela na nasze tyły, zwłaszcza po przejściu bata-
lionu odwodowego. O ile pamiętam, dowódcą tego oddziału 
kawalerii był rotmistrz Chojnowski. Wiedzieliśmy teraz, że 
w odległości tych kilkuset metrów nie ma nieprzyjaciela, 
marsz był więc przyspieszony. Chłodny poranek i zmarz-
nięta ziemia ułatwiały go.

Po pewnym czasie, z lasu od strony południowej, nie le-
żącego na linii naszego natarcia, z odległości około 300 me-
trów odezwały się strzały karabinowe. Pociski padały koło 
nas, natychmiast przywarliśmy do ziemi. Po małej chwili Ra-
tajczak poderwał swój pluton, zmienił kierunek o 90 stopni 
i ruszył do natarcia. Wydałem podobny rozkaz, a moje ka-
rabiny maszynowe przez luki pierwszego plutonu wspiera-
ły ogniem jego natarcie. Nie trwało długo, a głośne okrzyki 

„hurra” dały nam znać, że w lesie, na jego skraju, zawiąza-
ła się walka wręcz. Pluton Ratajczaka zdobył tam bez strat 
dwa działa polowe z amunicją. Przybiegł do mnie goniec 
dowódcy batalionu, z rozkazem powrotu na linię i trzyma-
nia się nakazanego kierunku natarcia. Ratajczak jednak nie 
wrócił, lecz lasem pędził uciekającego na wschód nieprzy-
jaciela. Na moim prawym skrzydle powstała duża luka, nie 
było nawet łączności wzrokowej, i tylko doraźnie padają-

trzeciego. Teraz na jego prośbę Ratajczak, dotychczasowy 
sierżant sztabowy kompanii, objął dowództwo pierwszego, 
skrzydłowego plutonu, ja dowództwo drugiego, osiowego, 
nadającego kierunek natarcia, Radomski otrzymał trzeci 
pluton, sąsiadujący z drugą kompanią, Jańczak przeszedł 
do rezerwy dowódcy kompanii.

Około północy ułożyliśmy się do snu. Pobudka była o go-
dz[inie] 4.00 dnia 18 marca 1919 r. Po umyciu się, ubraniu 
i śniadaniu cała kompania została plutonami, wzmocnio-
nymi karabinami maszynowymi, ustawiona w dwuszeregu. 
Dowódca kompanii Wierzejewski ogłosił zadanie bojowe, 
z mocnym podkreśleniem, że do wieczora musimy dojść do 
Gródka Jagiellońskiego i nawiązać łączność z jego obroń-
cami. Następnie zaapelował do żołnierzy, by jeżeli który 
się boi, ma złe przeczucie, wystąpił z szeregu i nie będzie 
mu to poczytane za tchórzostwo. Jesteśmy wszyscy ochot-
nikami i jak pójdziemy, to już na całego. Nie wystąpił ani 
jeden. Robiło się już widno, kiedy kompania wyruszyła za 
wieś, gdzie nastąpiło rozwinięcie się w jedną linię, pewnego 
rodzaju rojami, z dość dużymi odstępami.

Na pluton wypadała przestrzeń około 300 metrów. Każ-
dy pluton miał trzy lekkie oraz jeden ciężki karabin ma-
szynowy, żołnierze po 120 naboi do karabinu, część z nich 
po dwa ręczne granaty za pasem. Plecaki (tornistry) z ko-
cami, bielizną itd. pozostały na wozie taborowym, płasz-
cze mieliśmy zwinięte, przewieszone przez piersi na lewym 
ramieniu, na głowach niemieckie hełmy stalowe. Wszyscy 
żołnierze byli zaopatrzeni w materiał opatrunkowy, przy-
szyty od wewnątrz z dołu bluzy mundurowej, oraz w bla-
szany, dwuczęściowy znaczek rozpoznawczy, z imieniem, 
nazwiskiem, rokiem urodzenia, zawieszony na piersi pod 
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wie wspólnego działania, [to jest] przeglądania gospodar-
stwa po gospodarstwie, przeznaczając na ten cel po jednej 
drużynie z każdego plutonu. Nieprzyjaciela we wsi nie zna-
leziono. Od mieszkańców nie mogliśmy się niczego dowie-
dzieć. Można było iść dalej. Za wsią zatrzymałem pluton, 
przez mego gońca bojowego Radzimskiego powiadomiłem 
dowódcę kompanii, że próbuję nawiązać łączność z Ra-
tajczakiem, który jest gdzieś w lasach, w odległości około 
1,5 [kilometra]. Prosiłem też o wysłanie tam patrolu z dru-
żyny dowódcy kompanii.

Upłynęła dobra godzina, kiedy pluton Ratajczaka uka-
zał się na polach, jednak bezpośredniej łączności ze mną 
nie nawiązał. Była ona teraz tylko wzrokowa. Ratajczak 
rozszerzył znacznie pas natarcia kompanii, czym zmusił 
mnie i Radomskiego do większego rozrzedzenia naszych 
linii, aby w ten sposób zmniejszyć dystans dzielący go od 
nas. Upojony zdobyciem dział, węszył nieprzyjaciela w la-
sach i chciał być bliżej nich, w nadziei, że powtórzy swój 
sukces. Jednak nowego nieprzyjaciela nie spotkał.

Ruszyliśmy teraz dalej i kiedy byliśmy około pół kilo-
metra za wsią, zaczęły ze wsi padać pojedyncze strzały. Od-
wód dowódcy batalionu wieś ominął i szedł z tyłu, w luce 
między mną i Ratajczakiem. Zatrzymałem marsz i poży-
czając od Radomskiego jedną sekcję, razem z jedną druży-
ną mego plutonu powróciłem do wsi. Pospieszne przeglą-
danie budynków nie dało żadnego wyniku. Zagroziliśmy 
spaleniem całej wsi, jeżeli dalej będą z niej padać strzały. 
Żołnierzy odesłałem na linię frontu, a sam z moim gońcem 
bojowym postanowiłem jakiś czas zostać, ukryć się, by w ra-
zie powtórzenia się strzałów być zorientowanym, skąd one 
pochodzą. Usiadłem na podwórzu jednego gospodarstwa, 

ce strzały orientowały mnie, gdzie ten pluton się znajduje. 
W dalszym marszu leżała przed nami wieś Milatyn145, na 
wzniesieniu, które zasłaniało nam zabudowania. Ponieważ 
przez dłuższy czas nie miałem styczności z nieprzyjacielem, 
a główne walki toczyły się przy torach kolejowych, ucichły 
też strzały Ratajczaka, zamierzałem jednym skokiem do-
stać się na to wzniesienie, tam zarządzić zatrzymanie i na-
wiązać łączność z Ratajczakiem.

Raptem zostaliśmy przywitani ogniem karabinu maszy-
nowego, a z góry posypały się na nas ręczne granaty. Podej-
ście z kierunku natarcia mego plutonu było dość strome, 
tak że miejscami trzeba było pomagać sobie rękami. Teraz 
dopiero zorientowałem się, że są tam okopy, których wcze-
śniej, nawet przy użyciu lornetki, nie udało mi się wykryć. 
Na szczęście, karabin maszynowy bił daleko w tył, na linię 
odwodów trzeciego batalionu. By wyjść z zasięgu ręcznych 
granatów, zarządziłem spieszny odwrót na około 100 me-
trów. Dowódca batalionu, który nasz ruch obserwował, za-
żądał telefonicznie ognia artylerii, o czym w danej chwili 
nie wiedziałem, sam zaś obserwowałem wspinający się na 
górę pluton Radomskiego, który miał tam sytuację wyja-
śnić. Wtem padł strzał artyleryjski, krótki, tuż przed nasze 
linie, chwilę później drugi – wprost w okopy nieprzyjacie-
la – po którym widzieliśmy zrywających się i uciekających 
żołnierzy. Wydałem rozkaz do natarcia. Znaleźliśmy tam 
rozbite gniazdo karabinu maszynowego i trzech żołnierzy 
zabitych, a w odległości około 300 – 400 metrów uciekają-
cych kilkunastu żołnierzy. Wykopany, zwykły rów strzelecki 
miał długość około 20 metrów.

Licząc się z możliwością oporu nieprzyjaciela we wsi, za-
trzymałem pluton i porozumiałem się z Radomskim w spra-
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Nagle wydało mi się, że słyszę jakieś głosy, jakby spod 
ziemi. Na pytanie, kto jeszcze tam jest, kobieta pokazała 
mi drzwi w podłodze prowadzące do piwnicy. Otworzyłem 
je natychmiast i wezwałem do wyjścia, trzymając rewolwer 
w pogotowiu. Odezwał się męski głos i ukazał się dość do-
brze ubrany, ale brudny, nieogolony mężczyzna – Polak. 
Po wyjściu przy mojej pomocy z piwnicy opowiedział mi, 
że został przed trzema dniami aresztowany, zaprowadzony 
do tej piwnicy, nie otrzymywał niczego do jedzenia i picia, 
i miał tam rzekomo siedzieć aż do śmierci. Przedstawił się 
jako inżynier miernik o nazwisku Plenkiewicz. Napił się 
zaraz mleka, kobieta musiała dać mu nieco chleba. Nie-
oczekiwanie i zupełnie przypadkowo spotkałem się z nim 
jesienią 1927 r. w Wejherowie, woj[ewództwie] gdański[m], 
zatrudnionym tam urzędowo w swoim zawodzie. Kupiłem 
w Gdyni parcelę budowlaną, potrzebny był mi mierni[czy]a, 
który wtedy jako jedyny pracował w Wejherowie. Nie ja 
jego, a on mnie poznał, i sprawę, na której załatwienie we-
dług kolejności musiałem czekać parę tygodni, załatwił mi 
w dwóch dniach, ku ogólnemu zdumieniu innych intere-
santów z Gdyni, nie znających powodu jego kroku.

Nie miałem w Milatynie czasu na dłuższą rozmowę 
z nim i szybko udałem się z Radzimskim na linię bojową, 
która przesunęła się dalej. W kompanii dowiedziałem się, 
że mój brat Ludwik, sekcyjny w trzecim plutonie, został 
ciężko ranny, że rannych żołnierzy było już więcej. Sekcja 
sanitariuszy, którą prowadził Cezary Jindra miała dość dużo 
zajęcia. Te wiadomości zapaliły mnie do dalszego, spiesz-
niejszego marszu. Pluton Ratajczaka ciągle jeszcze nie miał 
bezpośredniej łączności z moim plutonem. Dla nas był to 
teraz ciągły pościg uchodzącego nieprzyjaciela. Wymiana 

 a W orygina
le:  miernik.

oparty o stodołę, a gońca bojowego Radzimskiego (później 
podporucznika WP) posłałem do chałupy, by przyniósł mi 
coś do picia, kubek mleka lub wody, każąc najpierw dają-
cemu samemu wypić część.

Nagle zza węgła domu wyskoczył półpochylony niby-
-cywil, niby-żołnierz, z karabinem z nadzianym bagnetem, 
i biegł w moim kierunku. Odległość była nieduża, może 
10 metrów. Nie zdążyłem schwycić za swój karabin oparty 
o stodołę, więc siedząc schwyciłem za rewolwer i oddałem 
strzał z odległości około 3 metrów. Żołnierz padł, a bagnet 
trącił mi obuwie. W tym momencie z drugiego narożnika 
domu pokazał się Radzimski z kubkiem mleka. Widząc, co 
się stało, rzucił kubek na ziemię, schwycił za karabin i ba-
gnetem przebił leżącego. Na pytanie, kto jest w chałupie 
powiedział mi, że jedna stara kobieta, a w łóżku leży cho-
ry starszy, brodaty mężczyzna. Radzimski zabrał karabin 
leżącego na podwórzu. Razem z nim, z rewolwerem w ręce, 
wszedłem do izby. Kobieta płakała, a leżący w łóżku męż-
czyzna, nakryty cały pod szyję pierzyną, odezwał się: „Pa-
noczku pomiłuj, ja stary i chory”. Ściągnąłem pierzynę i zo-
baczyłem „chorego”: ubranego, w butach, z pasem na ma-
rynarce, a obok niego leżał karabin identyczny z tym, jaki 
z podwórza zabrał Radzimski. Kazałem mu wstać, a Ra-
dzimskiemu wyprowadzić go na podwórze i dobrze pilno-
wać. Ten, widząc młodego żołnierza o dziecinnym wyglą-
dzie, próbował się do niego zbliżyć, może z zamiarem obez-
władnienia go i zdobycia karabinu, a widząc wycelowany 
w niego karabin próbował nagle uciekać. Padł strzał i dru-
gi trup leżał na podwórzu. Wyskoczyłem z chałupy, by zo-
baczyć, co się stało i natychmiast wróciłem wybadać pła-
czącą ciągle kobietę.
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ostrzeliwani ogniem artylerii nieprzyjaciela i nie wspierała 
nas już artyleria własna.

Zapadał wieczór. Po jasnym, słonecznym dniu zaczęło 
się szybko ściemniać. Zauważyłem, że cofający się nieprzy-
jaciel zmienił kierunek odwrotu i uchodzi, nie jak dotąd 
na wschód, lecz na południowy wschód i południe. Wy-
wnioskowałem z tego, że musimy być już niedaleko Gródka 
Jagiellońskiego. Zapadająca ciemność zmniejszała pole wi-
dzenia i zmuszała do większej ostrożności oraz wolniejszego 
tempa marszu, zwłaszcza że łączność na prawo i lewo była 
też znacznie utrudniona. Wymiana strzałów z nieprzyja-
cielem ustała zupełnie.

W tej sytuacji zmieniłem taktykę dalszego marszu z cią-
głej na odcinkową, o czym powiadomiłem dowódcę kom-
panii. Polegała ona na tym, że pluton został zatrzymany, 
sprawdzona łączność drużyn i sekcji, następnie dając moż-
ność odpoczynku żołnierzom wysuwałem się sam około 
100 do 200 metrów do przodu i pluton na moje zawołanie 
biegiem przybywał na nową linię. Powtarzało to się wiele 
razy bez wypadku. Mimo kilku rannych żołnierzy, którzy 
w ciągu całego dnia odpadli i ani jednego poległego, plu-
ton posiadał pełną siłę bojową. Pomimo zmęczenia, duch 
żołnierzy był wspaniały.

Podczas któregoś z takich wypadów trafiłem na ma-
łą rzeczkę czy rów z wodą, pokryty cienkim lodem. Idąc 
wzdłuż tego rowu chciałem ustalić jego kierunek i znaleźć 
ewentualnie węższy odcinek, gdyż szerokość tafli lodu wy-
nosiła przeszło dwa metry. Kiedy takiego miejsca nie zna-
lazłem, zdecydowałem się na przeskok. Cofnąłem się więc 
wstecz jakieś 5 – 6 metrów i trzymając karabin z nadzianym 
bagnetem w prawej dłoni, pochylony dość silnie do przo-

strzałów odbywała się na odległość około 300 – 500 metrów, 
z pozycji stojącej lub klęczącej. Nasze samoloty – widzia-
łem ich trzy – leciały do Lwowa, gdzie, jak [us]łyszałem 
później, zrzucały ulotki, zawiadamiające walczącą ludność 
o  zbliżającej się pomocy i wzywające do wytrwania jeszcze 
dzień.

W czasie tego pościgu, przechodząc przez niewielki las, 
zostałem przez żołnierzy mego plutonu wezwany do ran-
nego leżącego na ziemi. Był to oficer ukraiński, z wojska, 
z którym walczyliśmy. Sądząc, że ma przed sobą żołnierzy 
niemieckich, odezwał się po niemiecku: „Kamracie ratuj 
mnie, mam żonę i dzieci”. Na pytanie, skąd jest odpowie-
dział, że z Berlina.

Ścigaliśmy dalej nieprzyjaciela; jego opór wzmagał się, 
wymiana strzałów była gęstsza. Po jakimś czasie dowie-
działem się, że kiedy dowódca kompanii znajdował się przy 
trzecim plutonie i rozmawiał z jego dowódcą Radomskim, 
ten otrzymał postrzał w plecy. Pędząc dalej znaleźliśmy się 
w rejonie na północ od Dobrzan146, skąd dochodził do nas 
z dość znacznej odległości flankowy ogień karabinów maszy-
nowych. Ratajczak skierował swój pluton na tę miejscowość, 
jednak rozkazem dowódcy batalionu został skierowany na 
właściwy kierunek natarcia.

Dobrzany miały pozostać na uboczu, gdzie liczono się 
z większą siłą nieprzyjaciela. Nie należało osłabiać natarcia 
w kierunku na Gródek Jagielloński, by wykonać zadanie 
dnia, tym bardziej, że nasza trzecia kompania i część dru-
giego batalionu były uwikłane w ciężkie walki po obu stro-
nach torów kolejowych, gdzie działał również przez pewien 
czas nieprzyjacielski pociąg pancerny i pułk nasz ponosił 
największe straty. Na odcinku naszej kompanii nie byliśmy 
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Kiedy byliśmy jeszcze w Biedrusku, kilka dni przed wy-
jazdem, [ksiądz] Kanikowski odwiedzał kompanie, propo-
nował obranie jakiegoś świętego na patrona. Naszej kompa-
nii proponował na patrona św. Jerzego i obiecał dostarczyć 
jego wizerunek w ramce. Ponieważ jako sierżant liniowy 
nie nosiłem tornistra, zaproponował mi, bym obrazek ten 
nosił w boju na plecach. Nie tłumacząc się wiele, odmówi-
łem stanowczo, jednak w kompanii przez kilka dni przy-
warł do mnie żartobliwy przydomek: „sierżant obrazkowy”. 
Teraz, poznawszy mnie, [ksiądz] Kanikowski przypomniał 
mi ten szczegół.

Kiedy się już nieco rozwidniło, dość dobrze przesuszony, 
zostałem z kilku innymi rannymi zawieziony do pociągu 
sanitarnego. Tam spotkałem kilku żołnierzy z naszej kom-
panii, a między nimi mego brata Ludwika i Radomskiego. 
Oni leżeli, ja mogłem chodzić, bolała mnie jednak nie tyle 
lewa dłoń, co głowa i prawe ramię, miałem też podniesioną 
temperaturę. W godzinach przedpołudniowych pociąg pe-
łen rannych zawiózł nas do Przemyśla, a z dworca karetkami 
sanitarnymi byliśmy przewiezieni do szpitala na Zasaniu.

Był to dzień 19 marca, dzień moich imienin. Ponieważ 
śniadanie jedliśmy w pociągu sanitarnym, teraz pierwszą 
czynnością była kąpiel. Następnie w stroju Adamowym, 
owinięci tylko w prześcieradło, byliśmy badani przez le-
karza, zakładano świeże opatrunki i marsz do łóżka, gdzie 
dawano nam świeżą bieliznę. Ubrania były zabierane i pod-
dawane oczyszczeniu.

W trakcie rozbierania się w łaźni, przy pomocy młodej 
sanitariuszki, dopiero wyszła przyczyna mego bólu w pra-
wym ramieniu. Było ono przestrzelone i koszula skrzepami 
krwi przy wlocie i wylocie przyschnięta do ran. Sanitariusz-

du, po rozbiegu wykonałem skok. Nagle usłyszałem blisko 
terkot karabinu maszynowego, poczułem silne szarpnię-
cie w głowę, wpadłem do rowu i straciłem przytomność. 
Mój pluton, słysząc strzały, poderwał się do natarcia, lecz 
w ciemności ominął mnie i poszedł dalej. Znaleźli mnie 
idący w odwodzie żołnierze trzeciego batalionu. Podobno 
leżałem w wodzie około pół godziny. Żołnierz, który mnie 
pierwszy zobaczył nazywał się Mikołajczak, syn akuszerki 
z powiatu obornickiego.

Leżałem do połowy piersi z lewą ręką w wodzie, pod 
załamanym lodem; głowa, prawa ręka i karabin na skarpie 
rowu. Hełm stalowy miał lekkie wgięcie, co świadczyło, że 
został trafiony, lecz pocisk ześlizgnął się, bagnet na kara-
binie w połowie odłamany, lewa dłoń przestrzelona. Bolała 
mnie silnie głowa i prawe ramię, dygotałem z zimna, cały 
przemoczony. Sanitariusze obandażowali mi lewą dłoń, 
wzięli na nosze i nieśli. Ponieważ nie czułem żadnego bólu 
w nogach, by im ulżyć i chodzeniem się rozgrzać, szedłem 
dalej pieszo. Kiedy natrafiliśmy na chłopską furmankę wy-
moszczoną słomą, zbierającą rannych, wsiadłem na nią 
i zostałem zawieziony do miejscowości Bar147. Tu lekarz, wi-
dząc moją dłoń dobrze zabandażowaną, przeznaczył mnie 
do dalszego transportu, do pociągu sanitarnego stojącego 
na torze kolejowym. Była ciemna noc. W oczekiwaniu na 
dalszy transport grzałem się i suszyłem przy żelaznym pie-
cyku, rozebrany z munduru i spodni.

Pokazał się nasz kapelan pułkowy, ksiądz Kanikowski, 
a widząc mnie w takim stanie i źle wyglądającego, zapro-
ponował mi spowiedź. Odpowiedziałem, że lepiej by mi 
zrobiła szklanka gorącej herbaty lub butelka dobrego wina. 
Długo nie trwało i przyniósł wino.
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nych przeżyć z czasów skautowych. Szpital w Bielsku mie-
ścił  się drewnianych barakach. Był to wojskowy szpital 
austriacki z czasów wojny, w którym część personelu le-
karskiego i pielęgniarskiego była pochodzenia austriackie-
go, czyli dla nas – niemieckiego. W barakach było zimno, 
mieliśmy tylko po jednym kocu na łóżko, na dachach leżał 
śnieg. Jedzenie też było więcej niż skromne, a obsługa słaba.

Jako najstarszy stopniem wśród rannych, i mogąc cho-
dzić, interweniowałem u komendanta szpitala, którym był 
Polak. W wyniku tej interwencji otrzymaliśmy drugi koc. 
Rzekomo na więcej nie było ich stać. Po wydaniu ubrań 
szpitalnych chciano nam zabrać na przechowanie do ma-
gazynu nasze ubrania wojskowe. W zwykłych warunkach 
rzecz w szpitalu normalna, tam jednak sprzeciwiłem się te-
mu, gdyż w ubraniach było cieplej, a ci, którzy mogli cho-
dzić nie chcieli cały dzień leżeć w łóżkach. Zaistniał więc 
między nami a komendą szpitala pewnego rodzaju stan na-
prężenia. Niektórzy nasi żołnierze wymykali się do miasta 
i kupowali tam produkty żywnościowe. Przynosili głów-
nie chleb. To spowodowało, że komenda szpitala wzmoc-
niła posterunki.

Po kilku dniach, kiedy rozeszła się po mieście wieść, że 
w szpitalu znajdują się żołnierze poznaniacy z odsieczy Lwo-
wa, przybyła do szpitala jakaś delegacja obywatelska z Białej 
i prosiła komendanta szpitala o zezwolenie na wyjście do 
miasta i wzięcie udziału w uroczystości powitalnej „rogatych 
diabłów”, jak nas wtedy nazywano, tych żołnierzy, którym 
stan zdrowia na to pozwalał. Spotkała ich jednak odmowa. 
Wiadomość o tym szybko do nas dotarła. Interweniowa-
łem ponownie. Tym razem nie było komendanta szpitala, 
a jego zastępca, lekarz niemiecki, powołał się na regulamin 

ka nożyczkami obcięła te miejsca koszuli. Pierwsze zmywa-
nie w wannie całego ciała odbywało się na stojąco. Sprytna 
i doświadczona sanitariuszka, widząc co się ze mną dzieje, 
narzuciła mi na brzuch ręcznik, umoczony w zimnej wo-
dzie, który przytrzymywałem rękami. Po wyjściu z wanny 
brudna woda została spuszczona, nalana woda świeża i te-
raz już na leżąco byłem cały ponownie namydlony i zmy-
wany. Po rozmoczeniu został też zdjęty bandaż z dłoni i ka-
wałki koszuli z prawego ramienia.

Lekarz obejrzał najpierw lewą dłoń, wlał do wlotu po 
zewnętrznej stronie dłoni jodynę, która drugą wewnętrzną 
stroną wyciekała. Ostry ból sprawił, że zbladłem i zaczęło 
mi się robić ciemno w oczach. Przez chwilę leżałem na le-
żance, a kiedy ból ustał i przyszedłem do siebie, wstałem. 
Lekarz obciął na wewnętrznej stronie dłoni kawałek wiszą-
cego ciała, założył świeży opatrunek i zabrał się do ran pra-
wego ramienia. Rany nie były niebezpieczne. Pocisk w mo-
mencie mego pochylenia w przód trafił w prawe ramię, szedł 
pod skórą ku środkowi pleców, gdzie wyszedł na zewnątrz. 
Na zranione miejsce wlotu i wylotu pocisku zostały nało-
żone plastry, następnie bandaże, które już następnego dnia 
zostały zdjęte jako zbyteczne i krępujące moje ruchy. Krót-
kie badanie serca nie wykazało nic ujemnego.

Opieka w tym szpitalu była wspaniała. Po trzech dniach 
wydano żołnierzom zdolnym do dalszego transportu ich 
ubrania wojskowe – ja miałem nawet zacerowane w mun-
durze dziurki po pocisku – i odtransportowani na dworzec 
zostaliśmy zawiezieni koleją do aBielska-Białeja148. W Prze-
myślu pozostał mój brat Ludwik.

Jak w Przemyślu, tak i teraz w Bielsku miałem swoje łóż-
ko obok Radomskiego, z którym łączyło mnie wiele wspól-
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z Radomskim. Naczelnym lekarzem szpitala był [doktor] 
Podkomorski. Tu szybko wracaliśmy do zdrowia.

W połowie maja szpital opuścił Radomski i z braku od-
działu zapasowego 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich zna-
lazł się jako instruktor piechoty w oddziale balonowym, 
którym dowodził [kapitan] Wolszlegier149. Moje rany były 
też zagojone, ale miałem sztywne palce lewej dłoni. Ponie-
waż prosiłem [doktora] Podkomorskiego o zwolnienie ze 
szpitala, pewnego dnia mi te palce „łamał”, zginając gwał-
townie ku środkowi dłoni, i powtarzał tę czynność kilka razy 
co drugi dzień. Sam próbowałem tego samego. Postęp był 
powolny, ale widoczny. Bez pomocy prawej ręki zginałem 
palce coraz więcej. Nie było jeszcze zupełnie dobrze, ale na 
moje nalegania zostałem dwa tygodnie później ze szpitala 
wypisany i przez Komendę Miasta, gdzie chciałem uzyskać 
skierowanie do pułku, otrzymałem polecenie wyjazdu do 
Biedruska, do organizowanego tam pułkowego oddziału 
zapasowego z [podporucznikiem] Moszczeńskim na czele.

Na dworcu w Poznaniu wsiadłem do pociągu idącego 
do Leszna, wiedziałem bowiem, że tam na froncie znajduje 
się mój pułk, który w międzyczasie został pod Lwowem 
zluzowany przez 4. Pułk Strzelców Wielkopolskich. Patrol 
żandarmerii polowej przy kontroli rozkazu wyjazdu zabrał 
mnie z pociągu i chciał aresztować, ale kiedy powołałem 
się na to, że ich dowódca Czesław Smoczyński jest moim 
kolegą i mogę zaraz do niego telefonować, zwolnili mnie, ale 
dopilnowali, bym wsiadł do właściwego pociągu.

Na miejscu w Biedrusku zastałem oddział liczący oko-
ło 80 żołnierzy, przygotowany do wyjazdu. [Podporucznik] 
Moszczeński zlecił mi zawiezienie tego oddziału koleją do 
Wrześni, gdzie w koszarach piechoty znajduje się już ka-

szpitalny, którego on nie mógł zmienić. Zapowiedziałem, 
że my sami go zmienimy.

Było nas w szpitalu około 150 żołnierzy. Z tych około 
30 wyraziło chęć udania się do miasta. Po kolacji zebrałem 
chętnych i w kolumnie czwórkowej wymaszerowaliśmy ze 
szpitala. Posterunki przy bramie próbowały nas zatrzymać, 
informowały, że wychodzić nie wolno i wzywały do powro-
tu. Nie wdając się z nimi w żadne rozmowy, maszerowali-
śmy dalej. Sądząc po napisach szyldów sklepowych miałem 
wrażenie, że Bielsko jest więcej niemieckie, a Biała więcej 
polska. Nasze przybycie wywołało spontaniczną manife-
stację na sali. Po oficjalnym powitaniu i wiwatach na cześć 
żołnierzy wielkopolskich, którzy uratowali Lwów, odbyło 
się tam jakieś przedstawienie połączone z występami, po 
których byliśmy podejmowani kawą i ciastkami, gdyż na 
nasze przybycie nie byli przygotowani i nie liczyli na nie. 
Powrót do szpitala nastąpił znów w zwartym szeregu.

Stosunki panujące w szpitalu spowodowały, że jeden 
z naszych żołnierzy, były drużynowy w skautowym hufcu 

„Piast”, teraz kapral pierwszej kompanii, Stanisław Adam-
ski, opuścił samowolnie szpital i kolejami dotarł do Pozna-
nia. Tam zameldował głównodowodzącemu frontem wielko-
polskim gen[erałowi] Dowbór-Muśnickiemu o warunkach 
w naszym szpitalu w Bielsku. Za samowolne opuszczenie 
szpitala otrzymał kilka dni aresztu, został jednak wysłany 
poznański pociąg sanitarny nr 4 i zabrał wszystkich zdol-
nych do transportu do Poznania. Było nas około 120. Kilku 
żołnierzy zmarło w szpitalu w Bielsku. W Poznaniu uloko-
wano nas w szpitalu położniczym przy [ulicy] Polnej na Je-
życach, który Niemcy jeszcze podczas wojny zamienili na 
szpital wojskowy. Znalazłem się znów w jednym pokoju 
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wódca batalionu zapasowego [kapitan] Pławiński. Zaczęło 
się normalne życie koszarowe, przesiąknięte nudą. Nasz je-
dyny oddział w tych koszarach, jako kompania ozdrowień-
ców, nie miał wiele zajęć. Ograniczały się one do porannej 
gimnastyki, jednogodzinnej musztry – marsze i zwroty – 
oraz do dwóch godzin pogadanek. Wszystko to prowadzi-
łem sam. Część żołnierzy szła do kuchni obierać ziemniaki, 
siedmiu na zmianę pełniło służbę wartowniczą. Po obiedzie 
nie było żadnych zajęć i żołnierze, mając wolne, wychodzi-
li na miasto.

Stopniowo jednak koszary zaludniały się, przybywali 
nowi żołnierze ze szpitali i któregoś dnia przybył cały trans-
port cywili powołanych do wojska. Moje zajęcia teraz rosły, 
gdyż byłem tam ciągle jeszcze jedynym starszym podofice-
rem, [to jest] sierżantem liniowym, a oficera, poza dowódcą 
batalionu, nie było żadnego. Dopiero po około trzech ty-
godniach przybył ze szpitala sierżant Janicki i służba była 
dzielona między nas obu.

Już w pierwszych dniach pobytu we Wrześni powiado-
miłem listownie matkę i Radomskiego, gdzie się znajduję. 
W koszarach w Poznaniu, gdzie znajdował się oddział balo-
nowy, w którym pełnił służbę Radomski, organizowała się 
Oficerska Szkoła Aeronautyczna150 pod komendą [podpuł-
kownika] Bołsunowskiego151. Poszukiwano do niej instruk-
torów. Kiedy Radomski o tym się dowiedział, zameldował 
[podpułkownikowi] Bołsunowskiemu, że jego kolega, [to 
jest] ja, jest wyszkolonym obserwatorem artylerii w armii 
niemieckiej i znajduje się w batalionie zapasowym 1. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich we Wrześni.

Nic o tym nie wiedziałem, i byłem mocno zaskoczo-
ny rozkazem dowódcy frontu wielkopolskiego, gen[erała] 

dra oddziału zapasowego. Z dworca we Wrześni maszero-
waliśmy w kolumnie czwórkowej przez miasto. By zacho-
wać równy krok, maszerowaliśmy ze śpiewem. Towarzyszy-
ło nam liczne grono mieszkańców, dorosłych i młodzieży, 
wskazując drogę do koszar. Mówili, że jesteśmy od czasu po-
wstania pierwszym polskim oddziałem wojskowym, który 
oglądają. Najwięcej podobała się przez nas śpiewana pieśń:

„Siwy gołąbeczek pośród dębów siedział
Buzi bym ci dała, ale byś powiedział tra la-la itd.
A ja bym tak chciała, żeby nikt nie wiedział tra la-la itd.
Matula usnęła, na kominku zgasło
Dziewczę buzi dało, aż w chałupie trzasło tra la-la itd.”
Piosnka ta nie była tam znana i musieliśmy ją na prośbę 

towarzyszących powtarzać, przy czym razem z nami przy 
słowie „trzasło” klaskali w dłonie. Dziś już sam nie pamię-
tam, gdzie i kiedy pieśni tej nauczyliśmy się. Nastrój lud-
ności udzielił się i nam. Maszerowaliśmy jak triumfatorzy. 
Niby to drobny i nic nieznaczący szczegół, pamiętam go 
jednak doskonale. Sądzę, że każdemu żołnierzowi jest miło 
brać udział w defiladzie po zwycięskiej kampanii wojennej, 
na terenie własnego kraju, i wśród własnej publiczności. 
Dla nas ten marsz przez miasto był częściową namiastką 
tego, czego nie dane nam było przeżyć z pułkiem po jego 
powrocie do Wielkopolski, chociaż nie było we Wrześni 
ani orkiestry, ani sztandaru i maszerowaliśmy bez broni.

W koszarach przywitał nas sierżant sztabowy Hołodyń-
ski, przydzielił kwatery itd. Zostało też następnego dnia wy-
dane nowe umundurowanie. Hołodyński apelował, by zgło-
sili się ochotnicy do pełnienia służby wartowniczej, gdyż nie 
ma kogo do tej służby wyznaczać. Zgłosiła się liczba wy-
starczająca. Dopiero na trzeci dzień przybył do koszar do-



Dowbór-Muśnickiego, przysłanym pod koniec czerwca do 
dowódcy batalionu zapasowego, celem natychmiastowego 
przeniesienia mnie do Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej – 
do Poznania. Kapitan Pławiński był też mocno zaskoczony 
i zdziwiony, ale kiedy dowiedział się o mojej specjalności 
wojskowej, rozkaz wykonał.

Było mi żal rozstawać się z żołnierzami, bo wiedziałem, 
że jest to rozstanie się z pułkiem, ale rozkaz rozkazem. 
Z drugiej strony cieszyłem się, że będę w Poznaniu, gdzie 
w szpitalu leżał przywieziony z Przemyśla mój brat Ludwik, 
no i w domu, razem z matką.

Wiele jeszcze czasu upłynęło – bo dobrych kilkanaście 
miesięcy – zanim uzyskałem pełnię władzy w palcach lewej 
dłoni. Przy codziennej gimnastyce następowała powolna 
poprawa, nie przeszkadzało mi to jednak w pełnieniu nor-
malnych obowiązków służbowych.

Jako ranny znalazłem się na aLiście strata nr 5/1919 Do-
wództwa Głównego Frontu Wielkopolskiego.

Szczecin, 19 stycznia 1965 r.

 a – a W orygi
nale: na „Li-

ście Strat”.

Legitymacja służbowa sierż. sztabowego J.G. Jęczkowiaka,  
instruktora Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej, Poznań, 

1 Vii 1919 r., CaW, Akta personalne, sygn. 3169, k. 31
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 1 Popularna historia Polski autorstwa Lucjana Siemień-
skigo, Wieczory pod lipą czyli historyja narodu polskiego 
opowiadana przez Grzegorza spod Racławic, wydana zo-
stała w Poznaniu w 1847 r.

 2 Autorem wiersza Katechizm polskiego dziecka był Wła-
dysław Bełza (1847 – 1913), polski poeta neoromantycz-
ny. Wiersz został opublikowany we Lwowie, w zbiorze 
Katechizm polskiego dziecka, 1900 r.

 3 Powieść H. Sienkiewicza W pustyni i w puszczy była pu-
blikowana w odcinkach w „Dzienniku Poznańskim” 
w latach 1911 – 1912.

 4 Tłumaczenie powieści J. Verne’a Piętnastoletni kapitan 
ukazywało się w odcinkach w czasopiśmie „Przyja-
ciel Dzieci” w latach 1878 – 1879, a w formie książkowej 
w wydawnictwach Księgarnia Juljana Guranowskiego 
w 1895 r. oraz Gebethnera i Wolffa w 1909 r.

 5 Fragment wiersza Juliusza Słowackiego Rozmowy z pi
ramidami.

 6 Fragment wypowiedzi Stanisława Staszica na otwarcie 
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 23 listo-
pada 1800 r., a także zakończenie Rozprawy I w pracy 
O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski, 
z 1815 r.

 7 Fragment wiersza Adama Mickiewicza Pieśń Filaretów.
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 17 Tadeusz Skowroński (ur. 1899 r.), harcerz, żołnierz 
POW zp, powstaniec wielkopolski.

 18 Cezary Czesław Jindra (1890 – 1969), pionier skautingu 
polskiego, powstaniec wielkopolski, więzień KL Da-
chau (1940 – 1945).

 19 Henryk Śniegocki (1893 – 1971), pionier skautingu, har-
cerz, nauczyciel, drużynowy II drużyny skautowej 
w Poznaniu im. Kazimierza Wielkiego, komendant 
Miejscowej Komendy Skautowej w Poznaniu, żołnierz 
POW zp, powstaniec wielkopolski, współautor broszury 
Powstanie Wielkopolskie 1918/19, wydanej przez ZBoWiD 
Oddział w Poznaniu w 1956 r.

 20 Kazimierz Syller, pionier skautingu, harcerz, przewod-
niczący Miejscowej Komendy Skautowej w Poznaniu.

 21 Pomnik Adama Mickiewicza w Poznaniu odsłonięty 
został już w 1859 r. Był to pierwszy pomnik wieszcza 
na ziemiach polskich.

 22 Wieniec złożył Józef Bronisz, członek „Iskry”.
 23 W 1989 r. przywrócono nieco zmienioną nazwę ulicy – 

św. Marcin.
 24 Rozprawa odbyła się przed Sądem Obwodowym w Po-

znaniu (Amtsgericht Posen).
 25 Kazimierz Żuromski (1875 – 1946), adwokat w Poznaniu.
 26 Biuro Miernicze i Melioracyjne „Pankalla i Krenz”, 

polska firma działająca w Poznaniu. W 1910 r. właści-
cielami byli inż. Bronisław Pankalla i Wojciech Hagler. 
Firma miała siedziby w Poznaniu, ul. Wiktorii 2 oraz 
Toruniu, ul. Fryderykowska 14. Założył ją Jan Pankal-
la (1865 – 1929), inżynier, prof. matematyki, dyrektor 
Banku Przemysłowców w Poznaniu, oraz Josef Krenz 
(ur. 1836 r.), mierniczy królewski.

 8 Fragment wiersza Zygmunta Krasińskiego Psalm nadziei.
 9 Franciszek Grossmann (ur. 1896 r.), harcerz, członek 

POW zp, w II RP żołnierz zawodowy, sierżant.
 10 Ojciec autora, Jan Jęczkowiak, zmarł 5 listopada 1904 r.
 11 Autor osiedlił się na Pomorzu, w Gdyni, po przenie-

sieniu do rezerwy w 1927 r.
 12 O początkach ruchu skautowego i harcerskiego w Po-

znaniu i Wielkopolsce m.in.: M. Lissowski, Harcerstwo 
poznańskie w pierwszym dziesięcioleciu, Poznań 1924.

 13 Drużyna powstała w 1912 r., początkowo jako zastęp 
skautowy „Poznań”. Pierwsza formalna zbiórka odbyła 
się 17 października 1912 r. Pierwszym drużynowym był 
Czesław Jindra, a od 1913 r. Wincenty Wierzejewski. 
Drużyna dzieliła się na zastępy „Wilków” i „Puchaczy”.

 14 Wincenty Wierzejewski (1889 – 1972), pionier skautingu, 
twórca harcerstwa w Poznaniu przed 1914 r., w latach 
1907 – 1910 student Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, żołnierz armii pruskiej, komendant POW zp, 
w latach 1919 – 1945 zawodowy oficer WP, od 1945 r. na 
emigracji w Anglii.

 15 Alfons Radomski, harcerz, w 1915 r. został drużyno-
wym 1. Poznańskiej Drużyny Skautowej im. Bolesława 
Chrobrego; członek POW zp, powstaniec wielkopolski.

 16 Zjazd Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych, połą-
czony z konkursem śpiewaczym, zorganizowany został 
w dniach 28 i 29 czerwca 1914 r., a nie jak podał autor: 
latem 1913 r. Odbył się w Urbanowie. K.T. Barwicki, Po
gląd statystyczny na rozwój Związku Śpiewaczego w Wielko
polsce, [w:] Księga Pamiątkowa Wszechsłowiańskiego Zjaz
du Śpiewaczego i Festiwalu Muzyki Polskiej w Poznaniu 
w maju 1929 roku, red. H. Opieński, Poznań 1929, s. 147.
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w Poznaniu w maju 1912 r. Jej twórcami byli Czesław 
Garstecki, Walerian Chrzanowski, Zygmunt Kalkstein, 
Mieczysław Paula i Jan Wawrzyniak.

 34 Walerian Chrzanowski, pionier harcerstwa w Poznaniu, 
współzałożyciel Drużyny im. R. Traugutta, następnie 
jej drużynowy. Był synem Bernarda Chrzanowskiego 
(1861 – 1944), adwokata, działacza społecznego (w tym 
harcerskiego) i politycznego, a także oświatowego, ku-
ratora Poznańskiego Okręgu Szkolnego z lat 1921 – 1928.

 35 Jan Kąkolewski (1893 – 1977), gen. WP, działacz niepodle-
głościowy, założyciel Drużyny „Żuławi”, członek POW 
zp, powstaniec wielkopolski, w II RP oficer zawodowy, 
od 1933 r. w stanie spoczynku, w kampanii wrześniowej 
1939 r. walczył w obronie Warszawy, następnie w kon-
spiracji do 1945 r.

 36 4. Poznańska Drużyna Harcerska „Żuławi” im. Wła-
dysława Jagiełły założona została w 1912 r.

 37 Miejscowa Komenda Skautowa w Poznaniu została 
utworzona na zebraniu 8 drużynowych drużyn har-
cerskich z Poznania. Komenda dzieliła się na dwa huf-
ce, z których każdy skupiał po 4 drużyny. Pierwszym 
przewodniczącym MKS został Henryk Śniegocki.

 38 Edmund Więcławski (1892 – 1965), pionier harcerstwa 
w Poznaniu, członek POW zp, powstaniec wielkopolski, 
artysta. Odbył studia w Kunstakademie (Akademia 
Sztuk Pięknych) w Berlinie, projektant mebli. Przygo-
towywał projekty mebli dla hoteli, ambasad, prywat-
nych rezydencji.

 39 Pierwsza Kompania Skautowa, utworzona 28 grud-
nia 1918 r., po zajęciu reduty Grollmana przez oddział 
harcerski dowodzony przez W. Wierzejewskiego. Był 

 27 Wacław Kurowski (ur. 1886 r.), inżynier mierniczy, pra-
cownik, kierownik w firmie Biuro Miernicze i Melio-
racyjne „Pankalla i Krenz”.

 28 Reorganizacja drużyny „Piast”, jej podział na 3 druży-
ny i powołanie hufca „Piast” miało miejsce 12 grudnia 
1913 r.

 29 Autor konsekwentnie w tekście wymienia Mieczysła-
wa I w rozumieniu Mieszka I. Mieczysław I był w XIX w. 
w zaborze pruskim formą powszechnie używaną dla 
określenia imienia Mieszka I, jako chrześcijańska wer-
sja tego imienia. W katedrze w Poznaniu do dziś jest 
pomnik Mieczysława I.

 30 Kazimierz Krenz był drugim drużynowym Drużyny 
im. Bolesława Chrobrego (od czerwca 1914 r.), pierw-
szym został Leonard Skowroński.

 31 Łąki tumskie – łąki o charakterze łęgowym na wyspie 
Ostrów Tumski na rzece Warcie w Poznaniu, obejmują 
około 40% wyspy.

 32 Towarzystwo Tomasza Zana formalnie powstało 
w 1910 r., z przekształcenia kół samokształceniowych 
młodzieży gimnazjalnej w Wielkopolsce, ale sięgało 
swoimi korzeniami lat 90. XIX w., skupionych pod 
patronatem Związku Młodzieży Polskiej „Zet” w or-
ganizacji „Czerwona Róża”. Organizacja miała cha-
rakter samokształceniowy i niepodległościowy, sku-
piała młodzież gimnazjalną, jej członkowie włączyli 
się w budowę harcerstwa w Wielkopolsce i polskiego 
ruchu konspiracyjnego w okresie I wojny światowej na 
terenie zaboru pruskiego.

 33 Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta została 
założona przez uczniów Gimnazjum Marii Magdaleny 
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niu od 1916 r., współzałożyciel POW zp w lutym 1918 r., 
powstaniec wielkopolski, żołnierz Pierwszej Kompa-
nii Skautowej, por. WP.

 45 Stanisław Nogaj (ur. 1897 r.), harcerz, działacz niepod-
ległościowy, członek Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”, jeden z drużynowych Pierwszej Drużyny Har-
cerskiej im. Mieszka I, działacz Towarzystwa Tomasza 
Zana, członek założyciel POW zp, powstaniec wielko-
polski. Kierował atakiem na gmach Prezydium Policji 
w Poznaniu 27 grudnia 1918 r., dowódca oddziałów 
powstańczych na froncie północnym. Brał udział w po-
wstaniach śląskich. W II RP mieszkał w Katowicach, 
gdzie pracował jako dziennikarz.

 46 Klub Sportowy „Unia” założony został w 1915 r., w 1917 r. 
przekształcony w Towarzystwo Sportowe „Unia”. W la-
tach I wojny światowej organizacja prowadziła działal-
ność niepodległościową, a uprawianie sportu stanowi-
ło ćwiczenie dla przyszłych powstańców. W okresie 
międzywojennym XX w. tS „Unia” przekształciło się 
w klub motorowy, działający również współcześnie 
jako Motoklub Unia Poznań.

 47 Pismo Miejscowej Komendy Skautowej w Poznaniu. 
Jedyny numer ukazał się 1 grudnia 1916 r. 30 stycznia 
1917 r. władze niemieckie zabroniły wydawania pisma 

„Ruch Skautowy”.
 48 „Kurier Poznański”, pismo codzienne, wydawane w la-

tach 1872 – 1939.
 49 „Dziennik Poznański”, pismo codzienne, założone 

przez Hipolita Cegielskiego; wychodziło w latach 1859 –  
 – 1939.

 50 Wieś w gminie Kostrzyn, w XIX i XX w. majątek ziem-

to pierwszy w całości skoszarowany oddział wojskowy 
Powstania Wielkopolskiego, stał się z czasem podsta-
wą do utworzenia 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich.

 40 Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego w Po-
znaniu utworzona została 15 lub 18 lutego 1918 r., na 
spotkaniu członków różnych grup konspiracyjnych 
harcerzy i dezerterów z armii niemieckiej. Głównym 
organizatorem i przywódcą POW zp został W. Wierze-
jewski, koordynujący dotąd prace różnych grup kon-
spiracyjnych.

 41 K. Kandziora, Działalność P.O.W. w Poznaniu. Przyczynek 
do historii Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego 
w latach 1918/19, Warszawa 1939.

 42 Chodzi o Leona Bąbola (ur. 1899 r.), skauta, harcerza, 
drużynowego 2. Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza 
Wielkiego, uczestnika rozbrajania wojsk niemieckich 
w Warszawie 11 listopada 1918 r. Brał udział w Powsta-
niu Wielkopolskim, żołnierz Pierwszej Kompanii Skau-
towej w Poznaniu, w II RP pełnił służbę w Policji Pań-
stwowej.

 43 Zlot drużyn harcerskich w lasach Kobylnicy (wieś 
w gminie Swarzędz, przy linii kolejowej Poznań – Gnie-
zno), zwany też jest zlotem w Wierzenicy (wieś na pół-
nocnym skraju lasów Kobylnicy). Odbył się w Zielone 
Świątki 1916 r. (10 – 12 czerwca). Zgromadził 8 drużyn 
harcerskich z Poznania oraz drużyny z Gniezna, Ino-
wrocławia, Środy, Śremu, Kościana, Czempinia, a także 
zespoły skautów z innych miejscowości Wielkopolski.

 44 Stanisław Saroszewski (ur. 1898  r.), harcerz, druży-
nowy Drużyny Skautowej im. Stefana Czarnieckiego, 
skarbnik Miejscowej Komendy Skautowej w Pozna-
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 59 Prawdopodobnie chodzi o Stanisława Schmidta (ur. 
1894 r.), w listopadzie – grudniu 1918 r. członka Rady 
Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu, powstańca wiel-
kopolskiego od 27 grudnia 1918 r.

 60 Maison-Rouge, osiedle, część gminy Aubigny-en-La-
onnois, w departamencie Aisne, w regionie Pikardii, 
położone około 5 km na południowy zachód od Saint-

-Erme.
 61 Ofensywa wojsk francuskich i angielskich (Ofensywa 

Nivelle’a), trwająca od 9 kwietnia do 9 maja 1917 r. Jed-
nym z jej epizodów była bitwa nad rzeką Aisne, w po-
bliżu stacjonowania baterii autora wspomnień. Jej za-
łamanie się miało bardzo negatywny wpływ na morale 
wojsk francuskich (bunt żołnierzy).

 62 Bogdan Antoniewicz (ur. 1898 r.), żołnierz armii pru-
skiej, po I wojnie światowej kupiec w Poznaniu.

 63 Origny-Sainte-Benoite, miejscowość w departamencie 
Aisne, w regionie Pikardii, na zachód od Saint-Quen-
tin.

 64 Bitwa pod Gravelotte-Saint Privat 18 sierpnia 1870 r., 
między wojskami francuskimi i połączonymi armiami 
pruską oraz państw niemieckich, a zakończona zwy-
cięstwem Niemców, zadecydowała o klęsce francuskiej 
w wojnie 1870 – 1871 r. W trakcie bitwy gen. Steinmetz, 
dowódca wojsk niemieckich, nakazał grać orkiestrze 
wojskowej Mazurka Dąbrowskiego w trakcie natarcia od-
działów wojsk pruskich.

 65 Verdun, miasto w departamencie Moza, w regionie Lo-
taryngii. Miejsce najkrwawszej bitwy I wojny światowej 
(luty – grudzień 1916 r.), w której zginęło ponad 0,5 mln 
żołnierzy francuskich i niemieckich. W 1917 r. działania 

ski należał do rodziny hrabiów Mielżyńskich z Iwna. 
Szlagowski był prawdopodobnie zarządcą majątku.

 51 Karol Rzepecki (1865 – 1931), księgarz i wydawca, dzia-
łacz społeczny i polityczny w Poznaniu, m.in. prezes 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członek Na-
czelnej Rady Ludowej w grudniu 1918 r.

 52 Sołacz – dzielnica willowa Poznania, włączona do mia-
sta w 1908 r.; były tu też koszary wojskowe.

 53 Bronisław Nogajewski (ur. 1875 r.), podoficer armii nie-
mieckiej, następnie por. WP, w cywilu fotograf, właści-
ciel zakładu fotograficznego.

 54 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, miejscowość w de-
partamencie Aisne, w regionie Pikardii, na północ od 
Reims, w latach 1914 – 1918 pod okupacją niemiecką.

 55 Laon, miasto w departamencie Aisne, w regionie Pikar-
dii, na północny zachód od Reims, w latach 1914 – 1918 
pod okupacją niemiecką; jedna z siedzib niemieckiej 
komendantury wojennej na froncie francuskim.

 56 Reims, miasto w departamencie Marna, w regionie 
Szampania – Ardeny, w latach 1914 – 1918 jeden z głów-
nych punktów oporu wojsk francuskich. W trakcie 
działań wojennych miasto zostało bardzo mocno znisz-
czone w wyniku bombardowań przez niemiecką ciężką 
artylerię.

 57 Dalekonośna bateria nr 30 wyposażona była w działa 
149,3 mm (Feldkanone 16), produkowane przez zakłady 
Kruppa. Armaty pierwotnie były przeznaczone dla 
marynarki wojennej, na wyposażenie okrętów, ale od 
1916 r. produkowano też wersję dla wojsk lądowych.

 58 Feliks Anastazjusz Różalski (ur. 1892 r.), ppor. artylerii 
armii pruskiej, w II RP w stopniu kpt. artylerii WP.
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 73 Longwy – miasto w departamencie Meurthe-et-Mo-
selle, w regionie Lotaryngii, przy granicy Francji, Luk-
semburga i Belgii.

 74 Ront – patrol wojskowy wyznaczony do kontrolowania 
czujności wart.

 75 Liebesgaben – dary zbierane przez Czerwony Krzyż, to-
warzystwa kobiece, szkoły i różne instytucje – wysyłane 
na front, do szpitali wojskowych, a także za granicę, do 
niemieckich jeńców w obozach alianckich.

 76 Las Argoński (Argony): wzgórza w północno-wschod-
niej Francji; w trakcie I wojny światowej Niemcy wybu-
dowali w tym regionie system umocnień (Linia Brun-
hildy), będących częścią Linii Hindenburga.

 77 Charleville-Mézières, miasto w departamencie Ardeny, 
w regionie Szampania – Ardeny, na północny wschód 
od Reims, przy granicy z Belgią.

 78 Ofensywa wojsk niemieckich we Flandrii rozpoczęta 
21 marca nazwana została Operation Michael (Ope-
racja Michała) lub Kaiserschlacht (Bitwa Cesarza).

 79 Jaszcz – jednoosiowy pojazd służący do przewożenia 
amunicji.

 80 Épernay – miasto w departamencie Marna, w regionie 
Szampania – Ardeny (na południe od Reims), położone 
nad rzeką Marną, 140 km na wschód od Paryża.

 81 Autor posiadał umiejętności nanoszenia informacji 
na mapy, nabyte podczas pracy w firmie „Pankalla 
i Krenz” w Poznaniu.

 82 Ofensywa niemiecka nad Marną rozpoczęła się 15 lipca 
1918 r.

 83 Ofensywa wojsk alianckich (francuskich i amerykań-
skich) rozpoczęła się 18 lipca 1918 r.

wojenne pod Verdun były kontynuowane przez obie 
strony walczące, lecz już nie z takim nasileniem.

 66 Fort Douamont (nazwa od pobliskiej miejscowości), je-
den z rejonów umocnionych twierdzy Verdun (położo-
ny na północny wschód od Verdun), zdobyty przez woj-
ska niemieckie, następnie odbity przez wojska francu-
skie, bardzo mocno zniszczony podczas bitwy w 1916 r. 
W trakcie walk w 1917 r. znajdował się w rękach francu-
skich.

 67 Louppy-sur-Loison, miejscowość w departamencie 
Mozy, w regionie Lotaryngii, położona na północny 
wschód od Verdun.

 68 Szrapnel – pocisk artyleryjski do rażenia piechoty, za-
wierający wewnątrz lotki (ołowiane kulki), które wy-
rzucane z niego po zetknięciu się z przeszkodą raziły 
cele odległe do 200 metrów.

 69 Żelazny Krzyż – niemieckie odznaczenie wojskowe, 
ustanowione w 1813 r. w Prusach przez Fryderyka Wil-
helma III, następnie odnowione w latach 1870, 1914, 1939.

 70 Ciągniki produkowane przez zakłady „Heinrich Lanz 
AG” w Mannheim. Przeznaczone dla wojska w latach 
1914 – 1918, były wyposażone w silniki benzynowe o mo-
cy 100 i 120 KM.

 71 Niemcy po zjednoczeniu w 1871 r. stanowiły państwo 
federalne, monarchię konstytucyjną, na czele państwa 
stał cesarz niemiecki, którym był każdorazowo król 
pruski. W skład II Rzeszy w 1910 r. wchodziło 26 państw 
(księstwa, królestwa oraz wolne miasta).

 72 Prawdopodobnie chodzi o Brunona (zm. 1950 r.) i Emi-
liana Materne (zm. 1944 r.), powstańców wielkopol-
skich.
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W czasach II RP zawodowy żołnierz, w latach 1935 – 1939 
szef Sztabu Głównego WP, w kampanii wrześniowej 
szef Sztabu Naczelnego Wodza marszałka Edwarda 
Rydza Śmigłego, internowany w Rumunii, następnie 
w Algierze, od 1943 r. w Anglii, w dyspozycji Naczel-
nego Wodza, bez przydziału, od 1946 r. w Montrealu.

 89 Dolina Szwajcarska, park i miejsce wypoczynku w War-
szawie w dzielnicy Śródmieście, między ul. Piękną 
i Aleją Róż, a także ul. Mokotowską i Al. Ujazdowski-
mi (naprzeciwko parku Ujazdowskiego). Obecnie za-
chował się niewielki fragment między Al. Róż i ul. Fry-
deryka Chopina, na tyłach Sądu Apelacyjnego w War-
szawie. W okresie I wojny światowej w parku znajdował 
się Dom Żołnierza (Soldatenheim), czyli noclegownia 
dla żołnierzy garnizonu niemieckiego w Warszawie.

 90 Wacław Chmielnik (ur. 1894 r.), sierżant w armii pru-
skiej, następnie żołnierz WP, por., następnie kpt. WP, 
komendant Wojskowej Komisji Rejonowej w Poznaniu. 
W cywilu kierował znaną poznańską winiarnią „Hun-
garia”.

 91 Jan Marcinkowski, żołnierz armii niemieckiej, ochot-
nik akcji zrewolucjonizowania garnizonu niemieckiego 
w Warszawie 10 – 11 listopada 1918 r., członek Rady Żoł-
nierskiej niemieckiego garnizonu w Warszawie (Inne-
rer Ausschuß des Soldatenrats Warschau) od 10 listo-
pada 1918 r. Wedle relacji Tadeusza Katelbacha, dzia-
łalność J. Marcinkowskiego była inspirowana osobiście 
przez J. Piłsudskiego. K. Kandziora, Działalność P.O.W. 
w Poznaniu…, s. 90.

 92 Stanisław Taczak (1874 – 1960), gen. WP, inżynier górnik, 
oficer armii pruskiej w stopniu kapitana (1915 r.), na-

 84 Soissons – miasto w departamencie Aisne, w regionie 
Pikardia, położone na północny zachód od Reims.

 85 Hotel „Bazar”, wybudowany w latach 1838 – 1842, na-
stępnie rozbudowany w latach 1898 – 1899, położony 
przy zbiegu obecnych ul. Paderewskiego i Al. Marcin-
kiewicza. Stanowił on centrum polskiego życia spo-
łecznego i ekonomicznego w Poznaniu, był siedzibą 
licznych instytucji polskich, banków, towarzystw, re-
dakcji gazet. W grudniu 1918 r. miejsce noclegu I.J. Pa-
derewskiego, symboliczny punkt wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 r.

 86 Adam Rudnicki (1897 – 1964), ppłk WP; działacz POW, 
oficer wywiadu komendy POW w Warszawie, jeden 
z organizatorów rozbrajania żołnierzy niemieckich 
11 listopada 1918 r., następnie komendant POW w Suwał-
kach. Odzyskał Sejny w sierpniu 1919 r. z rąk litewskich, 
w okresie II RP oficer zawodowy; w kampanii wrze-
śniowej walczył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej 
Jasło, organizator przerzutów polskich żołnierzy przez 
Węgry do Francji w 1940 r.

 87 Skalmierzyce – miejscowość pod Kaliszem, w okre-
sie zaborów stanowiła przejście graniczne między Ro-
sją (Królestwo Polskie) a Prusami (Wielkie Księstwo 
Poznańskie). Po wybudowaniu linii kolejowej Łódź –  
 – Ostrów Wielkopolski Skalmierzyce stały się stacją 
graniczną między zaborami.

 88 Wacław Teofil Stachiewicz (1894 – 1973), gen. WP, legioni-
sta, żołnierz I Brygady Legionów, po kryzysie legiono-
wym wcielony do armii austriackiej. Wysłany na front 
włoski, zdezerterował i wrócił do Warszawy w marcu 
1918 r., objął stanowisko szefa Sztabu POW w Warszawie. 
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w Warszawie; w latach 1918 – 1919 był organizatorem 
Policji Państwowej. W II RP służył w żandarmerii woj-
skowej, w latach 1928 – 1939 na stanowisku komendanta 
głównego Straży Granicznej.

 99 Koszary z końca XIX w., do 1915 r. stacjonowały w nich 
oddziały rosyjskie, następnie niemieckie. Od 1918 r. na-
leżały do WP, w okresie II RP w budynkach mieściły się 
instytuty wojskowe (gazowy, techniki uzbrojenia) i in.

 100 Koszary na Mokotowie obejmowały Fort Mokotów, 
a także budynki koszarowe przy ul. Rakowieckiej, m.in. 
nr 2d, obecnie siedzibę Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych.

 101 Józef Dunst (ur. 1898 r.), od 1921 r. pod zmienionym 
nazwiskiem Dembiński, harcerz, w 1916 r. wcielony do 
armii pruskiej, służył w garnizonie w Warszawie w li-
stopadzie 1918 r. W II RP żołnierz zawodowy, kpt. WP.

 102 Jan Paweł Mauersberger (1877 – 1942), ksiądz, doktor 
teologii, działacz społeczny i harcerski, harcmistrz, 
przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, ka-
pelan WP i w czasie II wojny światowej Szarych Sze-
regów.

 103 Antoni Józef Chocieszyński (1889 – 1945), żołnierz pru-
ski, następnie w WP, oficer Naczelnego Dowództwa WP 
w 1919 r., ppłk WP, dziennikarz.

 104 Kazimierz Sosnkowski (1885 – 1969), działacz niepodle-
głościowy, polityk, wojskowy, gen. WP, Naczelny Wódz 
Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii 1943 – 1944. 
Był więziony wraz z J. Piłsudskim w twierdzy w Mag-
deburgu w latach 1917 – 1918.

 105 Stara Stacja Pocztowa, powstała około 1860 r. na pla-
cu Wareckim, obecnie plac Powstańców Warszawy. 

stępnie w Legionach Polskich i Polskim Wehrmachcie 
(oddziały polskie tworzone od 1917 r. za zgodą władz 
niemieckich). Aktywnie uczestniczył w przejęciu War-
szawy przez wojska polskie z rąk garnizonu niemiec-
kiego 11 listopada 1918 r. 27 grudnia 1918 r. skierowany 
do Poznania, pierwszy głównodowodzący oddziałami 
powstańczymi (do połowy stycznia 1919 r.), uczestnik 
Powstania Wielkopolskiego, wojny 1920 r. W służbie 
wojskowej do 1930 r., następnie w stanie spoczynku. 
We wrześniu 1939 r. zgłosił się ochotniczo do armii, 
w niewoli niemieckiej, m.in. w oflagu VII A Murnau.

 93 Józef Sułkowski to pseudonim autora wspomnień 
z okresu warszawskiego i służby w POW w Warszawie.

 94 A. Rudnicki, Udział Peowiaków żołnierzy niemieckich 
w wypadkach listopadowych 1918 r. w Warszawie, „Gazeta 
Polska”, 11 XI 1931.

 95 Pensjonat „panien Romanówien” prowadziły Halina, 
Wanda i Maria Romanówny. W dniach 10 – 13 listopa-
da 1918 r. był on jedyną siedzibą Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie.

 96 W Pałacu Staszica mieścił się drugi niemiecki Dom 
Żołnierza (Soldatenheim).

 97 Generalnym gubernatorem był gen. Hans Hartwig von 
Beseler (1850 – 1921), który mieszkał w Belwederze. Je-
go urzędnicy pracowali w Pałacu Namiestnikowskim 
na Krakowskim Przedmieściu (obecnie Pałac Prezy-
dencki).

 98 Jan Tomasz Jur-Gorzechowski (1874 – 1948), gen. WP, 
działacz niepodległościowy, aktywny w Organizacji 
Bojowej PPS, legionista, członek POW. W listopadzie 
1918 r. pełnił funkcję komendanta Milicji Miejskiej 
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na ludności. Polscy konspiratorzy wykorzystywali te 
formacje do szkolenia wojskowego w przyszłej walce 
z zaborcą.

 113 Fort Pritwitz, jeden z fortów twierdzy poznańskiej, 
położony na Zawadach.

 114 Akcja oddziału Organizacji Bojowej PPS z 24 kwiet-
nia 1906 r., dowodzonego przez Jana Jura-Gorzechow-
skiego, która doprowadziła do uwolnienia z wiezie-
nia na Pawiaku 10 członków organizacji skazanych na 
śmierć.

 115 Lotnisko na Ławicy wybudowano w 1913 r. Stacjonował 
tu do 1918 r. niemiecki pułk lotniczy.

 116 Polski Sejm Dzielnicowy, reprezentacja społeczeństwa 
polskiego, wybrana 18 listopada 1918 r. w powszech-
nych wyborach, w których prawo głosu otrzymali wszy-
scy Polacy mieszkający w Niemczech (po raz pierwszy 
głosowały kobiety). Wybrano łącznie 1399 delegatów. 
Sejm zebrał się 3 grudnia, a jedna z uchwał uznała wolę 
społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego połączenia 
się z innymi ziemiami polskimi. Ponadto sejm uznał 
Naczelną Radę Ludową za reprezentację społeczeń-
stwa polskiego w zaborze pruskim i wybrał jej skład 
(80 członków).

 117 Naczelna Rada Ludowa, polska reprezentacja poli-
tyczna w zaborze pruskim, powstała z przekształce-
nia 11 listopada 1918 r. Centralnego Komitetu Obywa-
telskiego (Komitetu Międzypartyjnego). Polski Sejm 
Dzielnicowy 5 grudnia 1918 r. uznał NRL za najwyższą 
władzę polską w zaborze pruskim. NRL była początko-
wo przeciwna Powstaniu Wielkopolskiemu, ale osta-
tecznie stanęła na jego czele. Do 12 sierpnia 1919 r. sta-

W 1912  r. stacja została wyburzona, a w jej miejsce 
w 1916 r. wzniesiono budynek Poczty Głównej. Praw-
dopodobnie autor organizował noclegownie dla pol-
skich żołnierzy z armii niemieckiej w gmachu Poczty 
Głównej.

 106 Ochotniczy oddział, złożony ze studentów uczelni 
warszawskich i innych miast, 3 grudnia 1918 r. utwo-
rzono z niego 36. Pułk Piechoty WP.

 107 21. Warszawski Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”.
 108 Akcja zdobycia broni i granatów miała miejsce 15 wrze-

śnia 1918 r. Broń i granaty wyniesiono z Fortu VIIIa, 
położonego na dzisiejszym osiedlu Kopernika na Gór-
czynie. K. Kandziora, Działalność P.O.W. w Poznaniu…, 
s. 74 – 77.

 109 Mieczysław Andrzejewski (ur. 1884 r.), inżynier, mier-
niczy, kpt. WP, działacz niepodległościowy, od 1914 r. 
w armii niemieckiej, członek POW zp i komendant POW 
zp, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny 1920 r. 
W II RP był urzędnikiem – geodetą.

 110 Zielone Ogródki, skwer z założeniem parkowym i fon-
tanną u zbiegu ulic Strzeleckiej, Zielonej i Długiej. 
Powstał w 1840 r.

 111 Zdobywanie broni z koszar przy ul. Solnej przez harce-
rzy i członków POW zp powtarzało się dość często, już 
od lipca 1918 r. K. Kandziora, Działalność P.O.W. w Po
znaniu…, s. 144.

 112 Służba Straży i Bezpieczeństwa (SSiB, Wach- und Si-
cherheitsdienst), jednostki paramilitarne, tworzone 
przez władze niemieckie z ochotników w równiej licz-
bie niemieckich i polskich. Służby te dzieliły się na 
kompanie, których zadaniem była policyjna ochro-
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Rady Ludowej (m.in. W. Korfanty) przybyłej do Gdań-
ska, zmienił plany, i podróż do Warszawy poprzedził 
pobytem w Poznaniu.

 124 Rada Jedenastu, organ pomocniczy komendanta POW 
zp, powstała 10 listopada 1918 r.. Na jej czele stanął 
Mieczysław Andrzejewski, tym samym przejął on ko-
mendę nad organizacją z rąk W. Wierzejewskiego. Ra-
da stanowiła pewne nawiązanie do tradycji rewolucyj-
nych rad żołnierskich.

 125 Pamiętne dawne Lechity, pieśń patriotyczna autorstwa 
Jana Eichhorna (1837 – 1935), opublikowana w Śpiewniku 
byłych powstańców, Katowice 1921.

 126 Fort Rocha (Rauch) – jeden z elementów umocnień 
Twierdzy Poznań, położony na prawym brzegu Warty.

 127 Zamek Cesarski w Poznaniu, rezydencja Wilhelma II, 
wybudowany w latach 1905 – 1910. Po 1918 r. przezna-
czony na cele administracyjne, od 1962 r. dom kul tury.

 128 Franciszek Ratajczak (1887 – 1918), górnik w Westfa-
lii, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
w 1914 r. powołany do armii pruskiej, w grudniu 1918 r. 
służył w polsko-niemieckiej kompanii Służba Straży 
i Bezpieczeństwa, która stacjonowała w poznańskim 
zamku. W dniu 27 grudnia dowodził plutonem pol-
skim, wysłanym dla uspokojenia niemieckich demon-
stracji i burd w mieście.

 129 Antoni Chilomer (1889 – 1958), ksiądz, proboszcz parafii 
św. Marcina w Poznaniu w okresie Powstania Wielko-
polskiego.

 130 Kazimierz Drygas (ur. 1891 r.), od 1912 r. właściciel fa-
bryki instrumentów muzycznych w Poznaniu.

 131 Straż Ludowa, polska organizacja paramilitarna, po-

nowiła najwyższą polską władzę państwową w Wiel-
kopolsce.

 118 Wojciech Korfanty (1873 – 1939), polski działacz niepod-
ległościowy, przywódca powstań śląskich, polityk na-
rodowy i chadecki, członek Naczelnej Rady Ludowej 
w trakcie Powstania Wielkopolskiego.

 119 Adam Poszwiński (1882 – 1942), działacz niepodległo-
ściowy, dziennikarz i polityk chadecki, członek Na-
czelnej Rady Ludowej w trakcie Powstania Wielkopol-
skiego.

 120 Stanisław Adamski (1875 – 1967), ksiądz, biskup kato-
wicki (1930 – 1967), działacz społeczny i niepodległo-
ściowy, członek Naczelnej Rady Ludowej w trakcie 
Powstania Wielkopolskiego.

 121 Fort VIII Grolmana – jeden z fortów Twierdzy Poznań, 
od 1912 r. trwała jego rozbiórka w związku z rozbudową 
miasta.

 122 Rada Robotników i Żołnierzy w Poznaniu powstała 
z 9 na 10 listopada 1918 r., na wieść o rewolucji w Ber-
linie i obaleniu monarchii w Niemczech. Początkowo 
była złożona tylko z Niemców, ale już 12 listopada 
wprowadzeni zostali do niej polscy przedstawiciele. 
8 stycznia 1919 r. podjęto uchwałę o samorozwiązaniu 
Rady Robotników i Żołnierzy w Poznaniu i Wielko-
polsce. A. Piotrowski, 50 dni rządów Rady Robotników 
i Żołnierzy w Poznaniu, Poznań 1919, s. 1 – 41.

 123 I.J. Paderewski, powracając drogą morską do kraju, 
przypłynął do Gdańska 25 grudnia 1918 r., skąd miał 
udać się do Warszawy, aby mediować w sporze poli-
tycznym między Piłsudczykami i Komitetem Naro-
dowym Polskim. Na zaproszenie delegacji Naczelnej 
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Strzelców Wielkopolskich, później 1. Dywizji Strzelców 
Wielkopolskich.

 138 Józef de Meksz (ur. 1890 r.), oficer WP, w okresie II RP 
w stopniu płka. W czasach PRL w 1949 r. skazany na 
śmierć (sprawa bydgoska).

 139 Biedrusko, wieś w gminie Suchy Las, w powiecie po-
znańskim; w 1904 r. utworzono tam szkoleniowy obóz 
wojskowy wraz z poligonem.

 140 Gustaw Paszkiewicz (1892 – 1955), oficer WP, gen., od 
marca 1919 r. dowódca 1. Pułku Strzelców Wielkopol-
skich, z którym walczył z Ukraińcami o Lwów i Stryj 
w 1919 r.

 141 Sądowa Wisznia, miasto w rejonie mościskim, w ob-
wodzie lwowskim na Ukrainie.

 142 Dołhomościska, wieś w w rejonie mościskim, w obwo-
dzie lwowskim na Ukrainie.

 143 Lwowsko-Poznańska Kompania, oddział ochotników 
z Wielkopolski, wysłanych na front polsko-ukraiński 
w lutym 1919 r. Dowódcą ochotniczego oddziału był 
Jana Ciaciucha.

 144 Gródek Jagielloński, miasto, stolica rejonu gródeckiego 
w obwodzie lwowskim na Ukrainie.

 145 Milatyn, wieś w rejonie gródeckim, w obwodzie lwow-
skim na Ukrainie.

 146 Dobrzany, wieś w rejonie gródeckim, w obwodzie lwow-
skim na Ukrainie.

 147 Bar, wieś w rejonie gródeckim, w obwodzie lwowskim 
na Ukrainie.

 148 Formalnie Bielsko-Biała powstała w 1951 r., z połącze-
nia miejscowości Bielsk i Biała. Autor we wspomnie-
niach używał nazwy współczesnej.

wołana w listopadzie 1918 r. z tworzących się samorzut-
nie straży obywatelskich w poszczególnych miastach 
zaboru pruskiego, których zadaniem była ochrona 
ludności polskiej. Straż Ludowa podlegała Naczelnej 
Radzie Ludowej.

 132 Julian Bolesław Lange (1873 – 1954), inżynier, płk WP, 
działacz społeczny i niepodległościowy, członek i zało-
życiel kół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w róż-
nych regionach Niemiec, od 1910 r. kierownik w Za-
kładach Hipolita Cegielskiego. Powołany do armii 
pruskiej, kierował kolumną samochodową. Od paź-
dziernika 1918 r. członek Tymczasowej Komendy Stra-
ży Obywatelskiej, następnie od 27 listopada komendant 
Straży Ludowej, uczestnik Powstania Wielkopolskie-
go, powstań śląskich, Komendant Obrony Krajowej od 
maja 1919 r. W II RP wrócił do pracy w Zakładach Hi-
polita Cegielskiego, działał w Stronnictwie  Ludowym.

 133 Od 1990 r. ponownie ul. Bukowska.
 134 Koszary przy dzisiejszych ul. Szylinga i Łukowskiej.
 135 Wiktor Łazarewicz (ur. 1891 r.), lekarz.
 136 Józef Dowbor-Muśnicki (1867 – 1937), gen. armii ro-

syjskiej i WP, w 1917 r. dowódca I Korpusu Polskiego 
w Rosji. W dniu 8 stycznia 1919 r. przybył do Poznania 
i 16 stycznia objął naczelne dowództwo nad wojskami 
powstańczymi w Wielkopolsce. W II RP pełnił funkcje 
dowódcze w Poznaniu, następnie po przejściu w stan 
spoczynku pozostał w stolicy Wielkopolski. J. Jęczko-
wiak konsekwentnie zapisuje nazwisko gen.: Dowbór-

-Muśnicki.
 137 Daniel Konarzewski (1871 – 1935), oficer armii rosyjskiej 

i WP, gen., od 19 stycznia 1919  r. dowódca 1. Pułku 
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rzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ppłk WP, komen-
dant Centralnej Szkoły Balonowej w Toruniu w latach 
1923 – 1924.

 150 Oficerska Szkoła Aeronautyczna istniała w latach 1919 –  
 – 1924, powołana w Poznaniu, później przeniesiona do 
Torunia. W szkole, oprócz przysposobienia ogólno-
wojskowego, prowadzono dodatkowe kursy balonowe.

 151 Feliks Bołsunowski (1881 – 1929), oficer wojsk rosyjskich 
i WP, płk pilot, komendant Oficerskiej Szkoły Aero-
nautycznej.
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Józef Gabriel Jęczkowiak swoje wspomnienia spisywał 
w Szczecinie w latach 1964 i 1965, już po przejściu na eme-

ryturę. Nadał im tytuł „Wspomnienia harcerza 1913 – 1918”, 
opatrując informacją – tom pierwszy (Tom I). Można do-
mniemywać, że autor planował ich ciąg dalszy, a zamierze-
nia te przerwała dość nagła śmierć. Pamiętnik przechowy-
wany jest w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie 
w zbiorze Rękopisy i Spuścizny pod sygnaturą 1017.

Opracowanie Józefa G. Jęczkowiaka wpisuje się w bar-
dzo popularny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX wieku trend związany ze spisywaniem wspomnień 
uczestników przełomowych wydarzeń w dziejach Polski. 
W połowie lat sześćdziesiatych XX wieku Krajowa Komi-
sja Weteranów Powstania Wielkopolskiego, z siedzibą przy 
Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i De-
mokrację w Poznaniu, ogłosiła konkurs na wspomnienia 
i pamiętniki powstańcze 1918/1919 r. Józef G. Jęczkowiak 
aktywnie działał w środowisku kombatantów Powstania 
Wielkopolskiego i przedstawiany materiał stanowił swego 
rodzaju odpowiedź na ten apel.

Autor usystematyzował wspomnienia w pięciu rozdzia-
łach, każdy z oddzielną datą ukończenia i własnoręcznym 
podpisem. W trakcie pracy nad nimi korzystał zapewne 
ze sporządzanych wcześniej notatek i zapisków, bowiem 
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jąc źródło tylko w niewielkim zakresie dokonano pewnych 
korekt technicznych i oczywistych interpunkcyjnych, co 
zaznaczono w tekście w nawiasach kwadratowych. Odnosi 
się to również do rozwiązania skrótów.

Całość wspomnień opatrzona została przypisami rzeczo-
wymi, odnoszącymi się do wymienianych w źródle postaci, 
miejscowości, a także organizacji społecznych i instytucji.

Ilustracje wykorzystane w edycji wspomnień mają róż-
norodne pochodzenie. Józef Gabriel Jęczkowiak, co pod-
kreślono w tytule jednego z artykułów wstępu, był postacią 

„zwyczajną niezwyczajną”. Dotarcie do potrzebnych materia-
łów ikonograficznych wymagało zatem żmudnej kwerendy. 
Pochodzą one zarówno z zasobów archiwalnych, jak i od 
osób prywatnych. Część z nich przechowywana jest w Ar-
chiwum Państwowym w Poznaniu, Centralnym Archiwum 
Wojskowym, Archiwum Zakładowym Najwyższej Izby Kon-
troli i Urzędzie Stanu Cywilnego w Młodzieszynie, które to 
instytucje z dużą życzliwością i kompetencją odnosiły się 
do naszych poszukiwań.

Autorzy opracowania wyrażają szczególną wdzięczność 
drowi Jackowi Jekielowi, za udostępnienie jego własnych 
materiałów oraz fotografii i dokumentów pozyskanych od 
wnuka Józefa G. Jęczkowiaka, pana Ludomira Niemca. Dro-
wi Jackowi Jekielowi zawdzięczamy też zarys biografii bo-
hatera oraz ogólne nakreślenie roli tej postaci w czasach 
odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

tekst zadziwia wyjątkową szczegółowością przy cytowaniu 
nazwisk, dat, a nawet godzin.

Rozdział pierwszy, zatytułowany „Skaut” (19 stron ma-
szynopisu), opatrzony jest datą 10 września 1964 roku, dru-
gi – „Żołnierz niemiecki” (36 stron) 5 grudnia 1964 roku, 
trzeci – „Rewolucjonista” (16 stron) 15 września 1964 ro-
ku, czwarty „Peowiak” (6 stron) 7 stycznia 1965 roku, piąty 

„Powstaniec Wielkopolski” (25 stron) 19 stycznia 1965 roku. 
Można dostrzec pewne zachwianie w chronologii, gdyż roz-
dział drugi, traktujący o pobycie autora w armii niemieckiej 
w czasie pierwszej wojny światowej, powstał już po napisa-
niu rozdziału trzeciego, zatytułowanego „Rewolucjonista”. 
Można domniemywać, że ta część wspomnień powstała 
z potrzeby podkreślenia pewnych postaw, towarzyszących 
walce o niepodległość Polski, i była wyjątkowo bliska i zna-
cząca dla Józefa Jęczkowiaka.

W trakcie prac nad przygotowaniem źródła korzystano 
z najnowszego podręcznika Janusza Tandeckiego i Krzysz-
tofa Kopińskiego pod tytułem Edytorstwo źródeł historycznych 
(Warszawa 2014), a także zamieszczonego w nim opracowa-
nia: Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX 
i początku XX wieku z 1962 roku, autorstwa Ireneusza Ihna-
towicza, opublikowanego pierwotnie w tomie 7 „Studiów 
Źródłoznawczych”.

Wspomnienia, w formie maszynopisu, sporządzone 
są w formacie A4 (297×210 mm), samodzielnie przez au-
tora. Spisywane były w latach sześćdziesiątych XX wieku, 
a więc autor posługiwał się w nich współczesnym językiem, 
w związku z tym nie było większej potrzeby ingerowania 
w tekst. W kilku przypadkach autor naniósł długopisem 
poprawki odnoszące się do błędów literowych. Przygotowu-
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