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Pierwsze opowiadanie „ Dom na skarpie" napisałem w roku 1955. 
Potem rekonstruowałem w powieściach tragiczne losy mojej matki i ojca
-emigranta. „Powrót Stanley'a Kozdry'', „Ucieczka na obczyznę", pisane 
z autopsji, oddają dramat rzeszowskiej rodziny. Urodziłem się bowiem 
w Strzyżowie nad Wisłokiem, w 1920 roku. Podczas okupacji hitlerow
skiej, po ucieczce z obozu karnego, mieszkałem nadal w górach, ale 
w Zakliczynie nad Dunajcem. Tam wszedłem do konspiracji, do ruchu 
oporu w Armii Krajowej i do tajnego nauczania jako nauczyciel. Powieść 
„Dom na Pacyfiku" jest.dalszym ciągiem mojej biografii i zarazem kon
tynuacją spraw rodzinnych, tyle, że dotyczy ludzi poznanych. Po studiach 
prawniczych na U.J. w Krakowie otrzymałem pracę w Cieplicach -
Zdroju jako nauczyciel-prawnik. Skoro zdałem egzamin sędziowski, 
wkrótce dzięki pomocy przyjaciół przeniosłem się do Poznania. Był to 
rok 1951. Obdarzono mnie tutaj wieloma funkcjami w szkolnictwie za
wodowym, ekonomicznym oraz w działaniu społeczno-politycznym. 
W latach 1966-74 zajmowałem się prezesurą wśród poznańskich kole
gów-literatów. Z dziwną regularnością pisałem dla Wydawnictwa Poz
nańskiego moje książki. 

Pierwszą, w roku 1957, był to tom opowiadań „Sybirca", następny -
„Portret kota". Często podróżowałem - Włochy, Szwajcaria, Związek 
Radziecki, Wietnam, Austria, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Czechosłowa
cja. Zaczęła się moja nowa przygoda - reportaże i felietony, refleksje 
z bliska i z daleka. Powstały dwie powieści - „Spotkanie z rzymianką", 
„Dziewczyna Anh odchodzi". Coś lżejszego do poduszki, dla młodych 
czytelników. 

Pewnej jesieni odwiedziłem Kłecko i pote-:n wkrótce napisałem po
wieść „Miasto króla", rzecz o cywilnej obronie miasteczka nad Małą 
Wełną - we wrześniu 1939 r. Być może, że tom opowiadań „Na śniegu 
widniała gwiazda", dziesiąta moja książka, zamyka długi czas moich 
spraw własnych, obsesji rodzinnych, wyniesionych z mojego pierwsze
go świata, z tamtych trudnych lat i krajobrazów pięknych. Z życia 
ojca i matki. Z prawd doznanych, piekących. 

Wypadało mi się uczyć dziejów Wielkopolski i odkrywać nieznane 
wyd::\rzenia. Wyrazić w artystycznej formie sprawy polskie i ludzkie 
losy wpisane w naszą historię. Trudne, dramatyczne, pouczające. 
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Napisałem w roku 1977, utwór sceniczny „Poszli ci, którzy powinni'' 
z czasów Powstania Wielkopolskiego 1918/19 roku. Sądzę, że wprowadzi 
mnie o.n na jeszcze nową drogę przygód pi~arskich. Zamierzam napisać 
dramat o generale Józefie Bemie, niepokoi mnie ta postać, nęci bardzo. 
A zatem powrót w głąb naszej historii. Tymczasem ukończyłem pierwszy 
tom powieści „Dzwony, dzwony szumiące". Zamierzam potraktować bar
dzo panoramicznie, epicko - Powstanie Wielkopolskie. Traktuję tamte 
wydarzenia, jako współczesne, chociaż nie byłem ich świadkiem ani 
uczestnikiem. Złożoność tych problemów, spraw Polaków - domaga się 
aby o nich pisać. Stały się one bowiem częścią mojej świadomości, 
bliskie sercu i zapełniają moje wyobrażenia. Trzeba pisać. 

Poznań, grudzień 1978 r. 

„Nie sposób wyobrazic sobie, jak przebiegałaby nasza granica, w Poz
nańskiem i na Pomorzu, i jak ułożyłyby się losy· Górnego Sląska, gdyby 
zwycięski przebieg powstania wielkopolskiego nie zainmponował mo
carstwom zachodnim i nie zachęcił Slązaków do trzykrotnej próby wy
zwolenia się spod jarzma pruskiego. To pierwsze i jedyne zwycięskie 
powstanie i ta pierwsza od czasów Kazimierza Jagiellończyka zwycięska 
wojna z Niemcami udowodniła, że wiano, które Wielkopolska wniosła 
do wspólnego skarbca Polski Odrodzonej, skJada.ło się nie tylko z j ' .i 
wielkiego dorobku gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego, ale także 
i z prawdziwych walorów żołnierskich, patriotyzmu i szczerego umiło
wania wolności. 

Wkład ten był tym cenniejszy, że złożyły się nań wszystkie warstwy 
i stany oraz obydwa zdolne do walki pokolenia. Tą powszechnością 
swego zbrojnego zrywu Wielkopolska wyrównała swoje poprzednie za
sklepienie się w pracy organicznej i stronienie od przygotowań zbroj
nych. 

Pokpiwali sobie z nas, Poznańczyków, i Słowacki, i Norwid, a Ka
zimierz Brodziński nazwał Wielkopolskę Beocją. Po nim złośliwie i bez
krytycznie powtarzano to porównanie, że to niby jej obywatele o niczym 
innym nie myślą, jak tylko o jedzeniu, piciu, przyodziewku, o spra
wach materialnych: gospodarce, bogaceniu się - że nie maj~ zmysłu 
dla wartości kulturalnych, nie wykazują ambicji w dziedzinie poezji, 
literatury, sztuki 

Po roku 1918/1919 mamy prawo odrzucić te krzywdzące epitety, 
a jeżeli już chcemy stwarzać analogię, porównując poszczególne dziel
nice Polski z krainami starej Grecji - to Wielkopolska jest raczej 
Spartą: twarda, nieu·stępliwa, patriotyczna, zdolna do ofiar, do walki 
na śmierć i życie - równie ofiarna jak Warszawa - tylko roztropniej
sza. 
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Determinacja połączona z rozwagą dala nam zwycięstwo". 

(fragment z książki B. Hulewicza: 
Wielkie wczoraj w małym kręgu. 
Warszawa 1973, s. 166--167) 

I gr..c.cy ? cdc;ewski 



DR BOGUSLAW POLAK 

Ostatnie dni grudnia 1918 roku w Poznaniu nie zapowiadały żadnych 
wydarzeń na miarę historycznej pamięci. Wprawdzie działacze Komisa
riatu i Naczelnej Rady Ludowej z pomocą polskich żołnierzy z kom
panii Służby Straży i Bezpieczeństwa, Straży Ludowej i Skautów -
przygotowywali się do powitania wybitnego pianisty i rzecznika polskiej 
racji stanu, Ignacego Paderewskiego, ale miała być to tylko manife
stacja polskości stolicy Wielkopolsk·i. 

26.12. Sztab, Generalny w Berlinie wysłał telegram do Komendy 
5 Korpusu Armii w Poznaniu, w którym zawiadomil, że Ignacego 
Paderewskiego i oficerów angielskich należy przyjąć na dworcu. 
poznańskim i uwiadomić ich, że rząd niemiecki umożliwia im swo
bodny przyjazd, ale tylko z Gdańska do Warszawy, a nie do Po
znania. W pociągu na stacji Rogoźno Wlkp. zjawil się kapitan armii 
pruskiej, który oświadczył Ignacemu Paderewskiemu, że urząd 
spraw zagranicznych pozwolił jedynie na przejazd do Warszawy 
i wzywa go, aby nie udawal się do Poznania. 

Istotnie - zresztą z przeszkodami czynionymi mu przez Niemców -
w drodze z Gdańska do Warszawy - dnia '26 grudnia 1918 roku I. Pa
derewski z małżonką oraz z członkami misji alianckie j przyjechał po
ciągiem do Poznania. Powitały go tysiące Poznaniaków, . gęsto oblegają
cych trasę prze)azdu z dworca do „Bazaru". Miasto, mimo zmroku, roz
jarzyło się wspaniałą iluminacją, wrażenie powięk5zyły setki pochodni 
trzymanych przez członków polskich oddziałów ze szpaleru wyznacza
jącego drogę do „Bazaru". Wreszcie członkowie honorowej eskorty wy
przęgli konie z powozu Paderewskiego i sami pociągnęli przez miasto. 

Następnego dnia po_d oknami apartamentu Paderewskiego przeszła 
manifestacja kilkunastu tysięcy polskich dzieci, pod osłoną polskiej 
eskorty. Ostrożność taka nie pyła przesadna - miejscowym Niemcom ta 
manifestacja polskości nic była na rękę'. W kilku miejscach odbyły się 
inspirowane przez czołowych hakatystów wiece antypolskie. Z koszar 
wymaszerował 6 Pułk Grenadierów, w pełnym uzbrojeniu i oporządzeniu. 
Miało być to ostrzeżenie dla Polaków, że zaborcy ani myślą zrezygnować 
ze swych praw do zagrabionych ziem polskich. 
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27.12. Polacy na ulicy Poznania śpiewali pieśni narodowe i wzno
sili okrzyki patriotyc:::ne. Panowało ogólne podniecenie. Wszystko to 
wywołało duży niepokój wśród niemieckiej ludności cywilnej i woj
ska. Okola godz. 16.00 uzbrojeni żołnierze niemieccy (zwłaszcza 
z 6 Pulku Grenadierów i 20 Pułku Artylerii Polowej) razem z nie
miecką ludnością cywilną uformowali pochód, który z ogrodu zoo
logicznego ruszył do centrum miasta. Niemcy śpiewali pieśni, zdzie
rali po drodze sztandary polskie i państw koalicyjnych. Przy byli 
do Hotelu „Bazar", gdzie spotkali się z manifestantami polskimi 
oraz z oddziałami Straży Ludowej i Służby Straży i Bezpieczeń
stwa. 

,. „Do broni ... ", ryc. L. Prauzińskiego 



Sprzyjała im też niejednoznaczna postawa zwycięskich mocarstw 
zachodnich, które kwestie związane z dalszymi losami Wielkopolski roz
patrzeć zamierzały dopiero na porządku dziennym Konferencji Pokojo
wej. Do tego czasu, faktycznie władza administracyjno-wojskowa pozo
stawała w rękach nacjonalistów niemieckich. Przywódcy polityczni lud
ności polskiej w Wielkopolsce znaleźli się więc w bardzo kłopotliwej -
z punktu widzenia prawa międzynarodowego - sytuacji. Wybuch po
wstania przeciw Niemcom mógł przecież spowodować odwet ze strony 
silnej przecież armii niemieckie j. Wiedzieli też o tym żołnierze 6 Pułku 
Grenadierów, wszczynając awantury uliczne, zrywając flagi polskie 
i zwycięskiej koalicji demolując polskie sklepy i Papastując bezbronnych 
przechodniów. Wtedy to padły pierwsze strzały - kto je oddał - nie miało 
większego znaczenia. W każdym bowiem razie był to sygnał dla wszyst
kich patriotów polskich, i ż nadeszła godzina rewanżu za ciężkie lata oku
pacji pruskiej, za bicie dzi eci polskich, za prze'ladowanie języka, za 
barbarzyńskie rugowanie z ziemi, nie mówiąc j uż o tys iącach poległych 
prze-mocą , ubranych w .obcy mundur. 

Już pierwsze chwile konfliktu przyniosły straty: śmiertelne rany 
odniósł cieśla górniczy, rodem ze Sniat w śmigielskim, Franciszek Ra
tajczak, który w poszukiwaniu chleba we \-vczesncj młodości wyj echać 
musi ł do NiC'miec. Przyjechał do Poznania wraz z licznq grupą patrio
tów polskich, spodziewając się wybuchu powstani3 . 

W ciągu dwóch dni, z wyjątkiem lotniska I'a Ławicy, powstar.cy 
opanowali wszystkie obiekty wojskowe i gmachy urzędów. KNRL chciał 
\;·prawdzie zlikwidować konflikt, ale było to jui. rzeczą ni::-mo7liwą. 
Powstańcy, ~ynowie ludu wielkopolskiego i \-Vyrosła z niego inteligen
cja, nie oi:rlądali się na rachuby polityczne swych przywódców z Rad Lu
dowych. Dla nich jedynym, .liczącym się argumentem w otwarciu Wiel
kcipolsce szam:y na przyłączenie do macierzy był karabin i wola walki 
z wrogiem. 

Tlum przed „Bazarem", 27.XII.1918 r. 

6 
Edmund Rogalski 



Trębacze 2 Pułku Ułanów 

Do ·, c! u, Po c.,11,1.ia Widko]Jolski"go, Plac Wolno~ici 2fi.l.J!IJ9 r. 
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28.12. Powstańcy zajęli Arsenal przy Wielkich Ga:-barach, re
dutę Grollmanna, koszary na Jeżycach, i przy ui. Solnej. Smialą 
akcją ujęli czołowych przedstawicieli niemieckiej wład;;y_ wojsko
wej i cywilnej w Poznaniu (później wypuszczono ich na wolność). 
W nocy z 28 na 29 grudnia zajęiż Cytadelę, której załoga wynosila 
ok. 800 żołnierzy. 

Gwoli sprawiedliwości warto przypomnieć, że KNRL liczył się z roz
wojem powstania, mianując w dniu 28 grudnia 1918 roku kpt. Stani
sława Taczaka głównodowodzącym, nie istniejącej jeszcze po_wslańczcj 
siły zbrojnej. Zani-:n też Taczak, mimo wielu trudności energicznie zorga
nizował :Cowództwo Główne, powstanie ogarnęło całą Wielkopolskę. 

Z Poznania, na polecenie Mieczysława Palucha, Komendanta Pol
sk iej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego i oddziałów Służby Stra
ży i Bezpieczeństwa, wyjechali emisariusze do Wrześni i Gniezna. Miasta 
te wyzwolone zostały do 29 grudnia 1918 roku. Oddziały powstańców 
gnieźn ieńskich i wrzesińskich zlikwidowały bezpośrednie zagrożen ie dla 
powstania w tym rejonie, rozbijając silną ~kspedycję niemiecką pod 
Zdziechową (31 grudnia 1918 roku). 

Z tego też względu w Gnieźnie ruch powstańczy mógł się rozszerzać 
dalej . Na Kujawy, w dniu 1 stycznia 1919 roku wyruszyła gnieźnieńska 
kompania pod dowództwem podporucznika Pawła Cymsa, wzmagając 
działalność powstańców na trasie swego przemarszu i zbiorowym wy
siłkiem powstańców z Mogilna, Trzemeszna, Inowrocławia i żołnierzy 
z polnego garnizonu Włocławka, zdobywając 6 stycznia 1919 roku Ino
wrocław. 

1 Pułk Ułanów Wielkopol skich 
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Zygmunt Kittel 
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Plac Wolno ści = lotu ptaka 

1.1.1919. Uwolniły się od Niemców: Krotoszyn, Ostr::es::ów, Mo
gilno, Nakło, Kcynia, Rogoźno . Minister Spraw Wewnętrznych rzą
du pruskiego Eugen Ernst w wywiadzie na temat SJJtuacji w Wiel
kopolsce stwierdził, że jest ona korzystna dla Polaków, którzy pro
wadzą politykę faktów dokonanych . Jednocześnie podkreślił, że ruch 
polski nie da się stłumić siłą militarną. 

W Gnieźnie zapoczątkowano rokowania między delegacją byd
goskiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej a stroną polską. 

2.1. Rokowania w sprawiA:? rozejmu, zapoczątkowane w Gnieźnie. 
kontynuowano w Inowrocławiu. Polacy wyzwolili Strzelno i zajęli 
przejściowo Wysoką, zagrażając Pile. Zajęli też częściowo Szubin. 

3.1. Powstańcy zdobyli koszary artylerii ciężkiej na Golęcinie 
oraz wyzwolili Nowy Tomyśl, Kobylin, Bud::yń, Rakonie1ci :e 
i Kruszwicę. Wyparto ich z Wysokie.i . Naczelna Rada Ludowa 
postanowiła zaakceptować fakt powstania zbrojnego oraz przejąć 
władzę . 

Vv tym czasie powstańcy z powiatów wągrowiecldel'o, chcdzieskiei::-o. 
czarnkowskiego i szeregu innych ze zmiennym szczęściem toczyli walki 
o Chodzież, Żnin i Szubin. 

6.1. Powstańcy zajęli Ławicę. W hangarach zdobyto m. in .: 30 nie
uszkodzonych samolotów szkolnych i bojowych oraz znaczną ilość 
sprzętu lotniczego, bomb i amunicji lotniczej. Niefortunne uderze-
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nie powstańców w rejonie Zbąszynia i na Wysok:{ oraz ciężkie wal
ki pod Złotnikami na Ku.jawach. Polacy zajęli Inowrodaw, Cho 
dzież i Margonin. Starcia powstańców z Niemcami pod Czerskiem 
i Kościerzyną. 

7. 1. Niemcy z powrotem zajęli Chodzież. Pod Wysoką doszło do 
nocnej potyczki. W Bydgoszczy ogłoszono stan oblężenia. Na tere
nach niewyzwolonych pr:::ez powstańców hakatyści w:::mog[i aresz
towania wśród czołowych działaczy polskich, których odwożono 
do więzień w B ·ydgoszczy, Międzyrzeczu., Pile oraz do obozu w Ża 
ganiu. i twierdzy Hawetberg pod Berlinem. 

8.1. Naczelna Rada Ludowa ogłosiła się władzą dla całego obszaru 
wyzv.:olonego przez powstańcriw . Wodzem powstania mianowano 
gen. Józefa Dowbór-Mu.śnickiego . 

Także w innych czę~ciach Wielkopolski spontanicznie tworzyły się 
liczne oddziały powstańcze, niejednokrotnie słabo uzbrojone, pod dowódz
t'Aem podporuczn ików, często jedynie podoficerów, bywało też, że i sze
regowców. Rozgrywały się walki w rejonie Jenów Zbąszyńskich, Wol
sztyna . Pod Leszno wyruszyły oddziały z Gostynia, Kościana i Kwi 
dzynia . Jeszcze w końcu grudnia 1918 roku powstańcy wyzwolili Kro
toszyn, Ostrów i wiele innych miejscowości południowej W ielkopolski. 

11.1 . Uder:::enie na Zbąs:::yii nie powiodło się, zajęto natomiast 
Kopanicę . Na Palu.kach dos:::ło do wielkiej bitwy o Szu.bin. Powstań
cy wyzwolili Szu.bin, Znin, Łabis:::yri, Złotniki oraz dokonali m a-

11-lctni pou Sienice (w środ lcu) syn 1 P::!k1t St r :::e[có w Wielk opolsk ich 
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Oddziały Stra"':y Ludow2j 

newru. na Bydgoszcz, stac:::ajqc zwycięską walkę pod Chmielni 
kami. Na Noteci pod Białośliwiem spalili most. Zajęli Szamoci n. 
Wyparto ich z Sarnowa. Pod Osieczną doszło do krwawego star
cia powstańców :::. napierającymi na miasto odd::ialami pruskiej 
piechoty i artylerii. Wydział wykonawczy podjął jednomyślną 
u.chwałę o likwidacji poznańskiej Rady Ro!Jotnic:::ej Zołniersk iej. 

12.1. Walki powstańcze pod Lipnem i Ligotą. 
13.1. Niemcy :::ajęli Szamocin. Komendę Generalną 5 Korpusu 

Armii pr:::cnies iono ;: Frankfurtu nad Odrą do Głogowa. 
14.1. Powstańcy prowadzili clzialania wywindowc:::c pod Szamo

cinem oraz walki o Słupię. która przechod:::ila z rąk do rąk ale 
w końcu zostaln ntr::ymana przez Polaków. ' 

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej u·uslal do Romana Dmow
skie90 v Pary-?u pismo ;: prośbą o pomoc u· ::m;.;arciu ro:::ejmu 
wojskowego . 

. W d 1iach 11-12 s tyczn ia na całym ks llałtuj:i_cym ie jeszcze fron
cie W idkno·1l ·ki 1 powstańcy s toczyli wiek zwycit;ski r '1 bitLw : pod S zu
bin0m, Żninem, Zło tn ikami , Kopanicą , Os iccznc1, Lipnem. 

lil.1. Dn~:::lo do i riqk s:::e · pot yc::ki p od Rogas:::ycam i w r ejonie 
Ostr- s:rnea. 

:!O.I I'o u·stańr1 1 to":yli :::ucię t e w alki pod Chmielnikami w re 
jc;n '" B11rio n 'c :11: 

:!1.1. l<om i•ar iat N nc:::e l ne j Rady Ludowe j u:y m ienil n oty :: B er 
linem w :;praici c :::akladników. 
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Wojciech Jedlina-Jacobson 

• 

22.1. Powstańcy zajęli Walkowice w rejonie Piły. Niemcy -
Potulice na południe od Nakła. Rada Najwyższa państw koalicyj
nych uchwaliła, aby do Polski wysiać specjalną misję. Jej prze
wodniczącym został francuski generał Joseph Noulens. 

Sukces taktyczny powstańców zniechęcił Niemców na przeciąg 
<lwóch tygodni od wszelkich prób odzyskania terenów wyzwolonych 
przez Polaków. Do końca stycznia z ochotniczej armii Dowództwo Głów
ne z gen. Józefem Dowbór-Muśnickim powołało pod brot1 pierwsze 
trzy roczniki poborowych i przystąpiło do tworzenia regularnych wojsk 
wielkopolskich, pierwszych brygad dywizji, jednostek artylerii, jazdy, 
lotnictwa, służb: łączności, sanitarno-medycznej, weterynaryjnej i od
działów Obrony Krajowej. Tymczasem reakcja niemiecka do końca 
stycznia 1919 roku krwawo stłum iła rewolucję niemiecką, co umożli
wiło jej skierowanie na front wielkopolski kilkunastu dywizji piechoty, 
wielu jednostek artylerii, nic mówiąc o formacjach tzw. ochotników 
jak „Grenzschutz". Przec iwnik kilkoma silnymi uderzeniami chciał roz
bić oddziały wielkopolskie i zająć serce powstania - Poznań. 

/ 

20.1. Oddziały „Grenzschutzu", :::amicrzając zająć Gniezno, kon-
tynłl.owaly ofensywę na południe od Nakła. Niemcy zajęli m. in.: 
Gromadna, Kowalenko i Studzienki. 

30.1. Niemcy podjęli próbę odbicia Babimostu. Na froncie pół
nocnym nastąpił dalszy rozwój ofensywy niemieckiej. 

1.2 . Oddziały niemieckie zajęły Szubin i przejściowo Rynarzewo. 
W Bydgoszczy oficerowie niemieccy podnieśli bunt pr:::eciwko Ra
dzie Żołnierskiej. 

... 
Batalion Pniewski. styczeń 1919 r. 
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Pr::ysięga Straży Ludowej w Kościanie 

' ' Polacy ;:atr;:yma1i ofensywę niemiecką w rejonie Szubina. 
W Berlinie zapoczątkowano rnkowania potsko-niemieckie. Poiac11 
żądaii wycofania oddziałów „Grenzschutzu", uznania istniejącej sy
tuacji i wstrzymania pr;:eśladowania Ludności polskiej zamieszka
łej na terenach niewyzwolonych; Niemcy natomiast - rozwiąza
nia potskich oddzialów i władz. 

3.2. Całkowite załamanie się niemieckiej ofensywy w rejonie 
Kcyni. Marszałek Ferdinand Fach zażądał od Niemców zaprzesta
nia daiszych waik. 

4.2. Powstańcy od;:yskaii Rynarzewo i Szubin. 

Pod wpływem KNRL i Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu 
dyplomacja francuska zmusiła Niemców do zawarcia rozejmu w Tre
wirze 16 lutego 1919 roku. 

16.2. W Trewirze nastąpiło podpisanie układu o rozejmie polsko
-niemieckim. Był to akt dodatkowy do konwencji między koalicja 
a Niemcami w sprawie przedłużenia rozejmu z 11 listopada 1918 
roku. Niemców zobowiązano do zaprzestania wsze1kich kroków za
czepnych przeciw Polakom. 

Gotowość strategiczna na całym froncie wielkopolskim, śląskim 
i mazowieckim trwała aż do 28 czerwca tj. do dnia podpisania przez 
Niemców traktatu pokojowego w Wersalu. W styczniu następnego roku 
na tereny przyznane Polsce wysiłkiem Powstania Wielk_gpolskiego wkro-

16 Podporuczn ik Armii WieVwpolskiej 



Wielkopolska piechota 

5 Kompania Grodziska 
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czyły jednostki wojsk wielkopolskich do Bydgoszczy, Zbąszynia, Leszna, 
Rawicza, Kępna. Była to tylko część ziem, o które walczyli powstańcy. 
Wyznaczone przez polityków granice nie ądpowiadały ani granicom 
c. tnograficznym ani historycznym. Stworzone zostały jednak ważne prze
słanki polityczne dla Polaków na piastowskich Ziemiach Zachodnich. 
Cenne były doświadczenia wojskowej strony powstania. Wykorzystane 
zostały w trzecim, zwycięskim powstaniu na Sląsku. Powstanie Wielko
polskie było więc istotnym czynnikiem kształtowania obrazu Rzeczy
pospolitej w latach 1918-21 i tworzenia narodowej siły zbrojnej. Było 
czynem integrującym Polaków z ziem trzech byłych zaborów. 

Powstanie było preludium do odzyskania przez naród polski ziem 
między Nysą, Oclją i Bałtykiem. Na ziszczenie swych marzeń powstań
cy wielkopolscy musieli czekać 25 lat, do pamiętnego roku 1945, kiedy 
to żołnierze kościuszkowskiej dywizji walczyli u boku sojuszniczej Armii 
Czerwonej i na ruinach Berlina zatknęli biało-czerwoną flagę. 

(Wykorzystano fragmenty z pracy: 
„Powstanie Wielkopolskie 1918-
-1919 r ." Zbigniewa Dworeckiego 
(w:) Kronika miasta Poznania; 1968 
Nr 4/. 

' 



KRONIKA TEATRU POLSK IEG O W POZNANIU 

- W ramach współpracy polsko-węgierskiej, zawartej w 1976 r . między 

dyrekcją Teatru Narodowego w P.ecs a Teatrem Polskim w Poznaniu, 

dyrektor i kierownik artystyczny Roman Kordziński od l.XII.1977 do 

31.1.1978 r. reżyserował gościnnie w Pecs sztukę Jarosława Abramo

wa-Newerly'ego „Derby w pałacu". 

- Teatr Polski wystąpił gościnnie na XIX Festiwalu Małych i Ekspe

rymentalnych Form Jugosławii w Sarajewie (od 27.111. do 6.IV. 

1978 r.), wystawiając sztukę Miodraga Żalicy „Hotel z widokiem na 

potwora" oraz monodram Josipa Pejakovića „Oj, żywocie!" w czte

rech miastach Jugosławii (I.IV. Sarajewo, 2.IV. Mostar, 4.IV. Banja 

Luka, 5.IV. Zagrzeb). 

- Teatr Polski brał udział w X VIII Kaliskich Spotkaniaćh Teatral

nych, które trwały od 2.V. do 11.V.1978 r„ wystawiając sztukę Sta

nisława Ignacego Witkiewicza „Jan Maciej Karol Wścieklica" (9.V.78 r.). 

Jury festiwalu przyznało nagrudę aktorską Aleksandrow i Bła

szykow i za rolę Jana Macieja K arola Wścieklicę oraz Józefowi Gru

dzie w dziedzinie reżyserii za spektakl „J an Maciej Karol Wścieklica". 

REDAKCJA PROGRAMU: 

Zofia Jagiełka -Hryhorowi cz 

OP RACOW ANIE GR AF ICZNE 

J acek Zagajewski 

R EDAKCJA TECHNIC ZNA: 

And rzej Czarnecki 

KIEROWNIK TECHNICZNY; 

ZBIGNIEW P SIK 

KIERO WNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 

PRACOWNIA KRAWIECKA DAMSKA: 

HELENA BOROWCZYK 

PRACOWNIA KRA WIECKA MĘSKA: 

STANISŁAW TRZECIAK 

MODYSTKA: 

ALEKSANDRA TURGUŁA 

PERUKARNIA: 

ADELA W ARDĘSKA 

STOLARNIA: 

ZBYSŁAW NOWICKI 

MALARNIA: 

JAN WALKOWIAK 

PRACOWNIA DEKORACYJNO-TAPICERSKA: 

EUGENIUSZ MARSZAŁ 

MODELATORNIA: 

ANDRZEJ GUSTOWSKI 

PRACOWNI A OBUWNICZA: 

SYLWESTER KORZENIOWSKI 

SCENA: 

DIONIZY GABRYSIAK 

ELEKTRONIKA: 

TADEUSZ MOLSKI 

KIEROWNIK O RGANIZACJI WIDOWNI: 

JADWIGA HAJNOWSKA 

KIEROWN I K WIDOWNI: 

SONIA BURZYMOWSKA 



W REPERTUARZE: 

M. ŻALICA 

„HOTEL Z WIDOKIEM NA POTWORA" 

S. I. WITKIEWICZ 

„JAN MACIEJ KAROL WŚCIEKLICA" 

J. ABRAMOW-NEWERLY 

„DNO NIEBA" 

A. OSTROWSKI 

„WŚCIEKŁE PIENIĄDZE" 





Teatr Polski w Poznaniu 
Dyrektor i kierownik artystyczny: ROMAN KORDZIŃSKI 

Ki e ro w n i k I i ter a c ki : J ER Z Y S. SIT O 

Prolog 
Porucznik Edmund Rogalski 
Wacław Noskowiak 
Ks. Paweł Winnicki 
Władysław Muszyński 

Jan Garski 
Andrzej Słabęcki 
Ignacy Śmierzchalski 
Andrzej Perlicki 
Matka 

Anna 

S e z o n 1978/79 

Prapremiera: czwartek, 28 grudnia 1978 r. 

Gerard Górnicki 
, 

POSZLI Cl, KTORZY POWINNI 
Osoby: 

- MARIAN POGASZ 
- JAROSŁAW PILARSKI 
- JANUSZ G'RENDA 
- BOGUSŁAW CZARNUL 
- MACIEJ FERLAK 
- JANUSZ GREBER 
- PIOTR WYPART 
- PIOTR BINDER 
- STANISŁAW OWOC 
- B'RONISŁA W A 

FREJTAŻANKA 

- ANNA TOMASZEWSKA 
- JÓZEFINA SZAŁAŃSKA 

Hugon Abendorth - ZDZISŁAW KRAUZE 
Porucznik Mieczysław Paluch - ALEKSANDER BŁASZYK 

Porucznik dr Wojciech - WŁODZIMIERZ 
Jedlina-Jacobson KŁOPOCKI 

Porucznik Zygmunt Kittel - JÓZEF JACHOWICZ 

Kapitan Władysław Sczaniecki - WIESŁAW ZWOLIŃSKI 

Powstaniec - ZDZISŁAW ZACHARIUSZ 

Chór Kobiet - SIDONIA BŁASIŃSKA 
- K'RYSTYNA FELDMAN 
- IRENA GRZONKA 
- HELENA KRAUZE 
- MARIA SKOWROŃSKA 

Inscenizacja i reżyseria: ROMAN KORDZIŃSKI 

Scenografia: ZBIGNIEW BEDNAROWICZ Muzyka: JAN KACZMAREK 
Plastyka ruchu scenicznego: Rajmund Sobiesiak 

Konsultacja i współpraca: dr Bogusław Polak 
Asystent reżysera: Włodzimierz Kłopocki 

Inspicjent: Elżbieta Pilarska 
Sufler: Małgorzata Niedzielko 

Prolog: S. Strugarek „Opowiadanie starego powstańca" 
Pomocy w kwerendzie udzielili studenci I i II roku specjalizacji archiwalnej Instytutu Historii UAM w Poznaniu. 


