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Powstańcze wyróżnienia:

Ojczyzna swoim bohaterom
Z pierwszą inicjatywą wyróżnienia osób zasłużonych 

dla Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wystąpił 

Głównodowodzący Siłami Zbrojnymi b. zaboru pruskiego 

gen. broni Józef Dowbor-Muśnicki już w kwietniu 1919 r. 

Jednak nie myślał o podległych sobie żołnierzach, 

lecz o tych Wielkopolankach, które straciły swych synów 

w powstańczych walkach

Jarosław Łuczak 
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da 1919 r. Według komunikatu z po-
siedzenia tzw. Wydziału Rozra-
chunkowego RLMP z 17 listopada,
odznaki można było zamawiać
w zakładzie grawerskim Karola
Kandziory w Poznaniu, i to jak naj-
szybciej, bo pierwsze dekoracje
miały nastąpić w rocznicę powsta-
nia. Wprowadzono dwie wersje
odznaki: Pamiątkowy Krzyż
„Za waleczność” Rady Ludowej
Miasta Poznania i Pamiątkowy
Krzyż „Zasłudze obywatelskiej”
Rady Ludowej Miasta Poznania.
Miano nimi dekorować także człon-
ków powiatowych rad ludowych
i Straży Ludowej z terenu całej
Wielkopolski. 

Istotnie pierwsze dekoracje od-
były się 27 grudnia 1919 r. Pierwsze
nadania były pośmiertne, później
odznakę otrzymali: gen. broni Jó-
zef Dowbor-Muśnicki, Ignacy Jan
Paderewski i mjr Rawlings i inni.
Ponieważ wykonano mniej odznak,
część odznaczonych otrzymała tyl-
ko ozdobne patenty. Odznaki te
nadawano do 1924 r.

Inicjatywę tę powielili nieba-
wem byli członkowie Naczelnej
Komendy Straży Ludowej, wśród
których wyróżniał się zdecydowa-
nie jej były komendant, wówczas
pułkownik Obrony Krajowej Ju-
lian Bolesław Lange. Już napocząt-
ku 1920 r. wydali identyczne w for-
mie (jedynie ze zmienionymi lite-
rami „RLMP” na „NKSL) Odzna-
ki Pamiątkowe zawaleczność wpo-

Zwrócił się doKomisaria-
tu Naczelnej Rady Lu-
dowej z projektem uho-

norowania matek poległych po-
wstańców przez wprowadzenie od-
znaki o nazwie Znak pamiątkowy
„Wielkopolska matkom poległych”.
Dekret ogłoszono wzałączniku nr1
do Rozkazu Dziennego Dowódz-
twa Głównego nr108 zdn.22 kwiet-
nia 1919 r.

Znamienne i symboliczne było
także to, że jak zapisał pomysło-
dawca – generał Dowbor-Muśnic-
ki, do wykonania odznak użyto
część srebra ofiarowanego przez
społeczeństwo Wielkopolski napo-
trzeby organizującego się wojska.
Świadomie też, do wykonania od-
znak użyto przede wszystkim
srebrnych monet państw zabor-
czych. 

Potwierdzeniem prawa do po-
siadania odznaki był patent. Przyj-
muje się, że nadano około półtora
tysiąca odznak. Jednak, jak sam
Dowbor-Muśnicki stwierdził:
„Oczywiście nie wszystkie matki
otrzymały odznakę, lecz liczba
krzyży choć w przybliżeniu wska-

zuje, ilu w latach 1919 i 1920 poległo
Wielkopolan w walce o Wolność”.

Za waleczność

Pierwszym wyróżnieniem dla
byłych uczestników powstania,
czyli „tych, którzy w końcu grud-
nia z. r. i w styczniu b. r. odznaczy-
li się, bądź to z bronią w ręku, bądź
też czynami poświęcenia dla do-
bra miasta Poznania” była odzna-
ka pamiątkowa Rady Ludowej Mia-
sta Poznania. Jej wprowadzenie
uchwalili na wniosek Karola Rze-
peckiego byli członkowie rady,
na ostatnim posiedzeniu 3 listopa-

i 
Znak pamiątkowy

„WIELKOPOLSKA
MATKOM

POLEGŁYCH”
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Szczerbiec na wpół dobyty

Powstała też grupa odznak upa-
miętniająca wojskowe formacje.
Pierwszą z nich była Odznaka Pa-
miątkowa Wojsk Wielkopolskich.
Wprawdzie zatwierdzenie odzna-
ki nastąpiło 14 marca 1920 r., ale
w związku z działaniami wojen-
nymi na wschodzie realizacja pro-
jektu nastąpiła dopiero na począt-
ku 1921 r. Według opisu zamiesz-
czonego na ozdobnym patencie
odznaka miała symbolizować wal-
kę polskości z krzyżacką butą, bar-
barzyństwem i przewrotnością,
ukazanymi pod postacią czarne-
go krzyża „przekreślonego Bole-
sławowym Szczerbcem na wpół
dobytym z pochwy na znak usta-
wicznej gotowości do walki uuu
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Polska 1945-56

ce barwy zielonej. Trzecią wersję
odznak nazywanych odtąd Odzna-
ką Pamiątkową „Za waleczność”
b. Naczelnej Komendy Straży Lu-
dowej b. zaboru pruskiego zatwier-
dziło Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych 30 października 1924 r. Unie-
ważniając poprzednio nadane od-
znaki przywrócono ich pierwotny
kształt, lecz do ich wykonania uży-
to odmiennego materiału. Wpro-
wadzono też umieszczanie kolej-
nych numerów nadania (bitych
na stronach odwrotnych odznak)
na wydawanych do nich legityma-
cjach. Nadania trzeciej wersji od-
znak NKSL miały miejsce jeszcze
w1928 r. Głównym wykonawcą od-
znak RLMP i NKSL był zakład J.
Pendowskiego w Poznaniu.

o 
Odznaka 
RADY LUDOWEJ 
MIASTA
POZNANIA

u 
Miniatura odznaki

pamiątkowej 
I BATALIONU

POGRANICZNEGO
POZNAŃSKIEGO 

W SZCZYPIORNIE

u 
Odznaka

pamiątkowa
14 DYWIZJI
PIECHOTY 

(1 DYW. STRZ.
WLKP.)

wstaniu Wielkopolski 1918-19 r. b.
Naczelnej Komendy Straży Ludo-
wej. Zatwierdziło je Ministerstwo
Spraw Wojskowych 16 wrze-
śnia 1921 r., a nadawała w oparciu
o posiadany statut Kapituła Od-
znaki utworzona z byłych ofice-
rów sztabu NKSL. Podobnie jak
w przypadku odznak RLMP wrę-
czano je wraz z niemal identycz-
nymi patentami i legitymacjami,
drukowanymi także przez F. Pilcz-
ka w Poznaniu. Wersję drugą od-
znak o tej samej nazwie wprowa-
dzono uchwałą kapituły z dn. 24 li-
stopada 1922 r. Nadano im charak-
ter odznaczenia przez dolutowa-
nie do dotychczas wręczonych od-
znak złoconego wieńca wawrzy-
nowego i zawieszenie ich na wstąż-

o 
Odznaka
Pamiątkowa
„GRUPY LESZNO”

u 
Odznaka

pamiątkowa
WOJSK

WIELKOPOLSKICH
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uuuw obronie niepodległej Ojczy-
zny”. Zawieszone na ramionach
krzyża kajdany oznaczały skru-
szone pęta niewoli. Litery „WW”
były monogramem Wojsk Wiel-
kopolski, a umieszczona na po-
chwie biało-czerwona flaga zna-
kiem samodzielności i polskości
wielkopolskich sił zbrojnych
w okresie od 27 grudnia 1918 do 21
sierpnia 1919 r. Odpowiednie do-
kumenty potwierdzające nadanie
odznaki wystawiała Komisja. Nu-
meracja na zachowanych paten-
tach i legitymacjach, drukowanych
w Zakładach Graficznych D. O.
Gen. Poznań wg rys. K. Kledeckie-
go potwierdza, że była to jed-
na z najliczniej nadawanych od-
znak pamiątkowych w Wojsku Pol-
skim okresu międzywojennego. 

Strzelcy z mieczem

Projekt kolejnej odznaki dla by-
łych żołnierzy Wojsk Wielkopol-
skich – Odznaki Pamiątkowej 14
Dywizji Piechoty Wielkopolskiej
(1 Dywizji Strzelców Wielkopol-

skich) powstał już w końcu 1920 r.
Nie został zrealizowany, więc w po-
łowie 1922 r. podjęto koleje działa-
nie, które zakończyły się powo-
dzeniem i 30 stycznia 1923 r. uka-
zał się rozkaz o wprowadzeniu od-
znaki. I tu głównym elementem
jest umieszczony pionowo miecz
na którym nałożono wizerunek
odznaki Orderu Wojennego „Vir-
tuti Militari”. Całość opleciono
złoconą gałązką lauru. Odznaki
wykonywał przede wszystkim za-
kład grawerski Jana Knedlera
z Warszawy. I w tym przypadku
odznaczonym przysługiwały
ozdobne dyplomy i skromniejsze
legitymacje. Ich numeracja po-
twierdza, że nadano ponad 5 ty-
sięcy odznak. 

Grupa Leszno

W 1929 r. wprowadzono kolej-
ną odznakę o nazwie Odznaka pa-
miątkowa „Grupy Leszno”, upa-
miętniając dziesiątą rocznicę
utworzenia grupy oddziałów po-
wstańczych działających na fron-

cie południowo-zachodnim. Nada-
wała ją powołana w tym celu ko-
misja złożona z jej byłych ofice-
rów i dowódcą płk. rez. dr. Ber-
nardem Śliwińskim na czele. Tak-
że i ta odznaka otrzymała kształt
miecza z rękojeścią w kształcie
głowy orła i bogatą symbolikę: na-
zwę formacji, dewizę, datę rozpo-
częcia formowania, datę jubile-
uszu oraz nazwy siedmiu miej-
scowości związanych pobytem
w nich grupy. Stwierdzeniem pra-
wa do noszenia odznaki były le-
gitymacje z odpowiednimi wpi-
sami.

Za służbę ochotniczą

Ostatnią z tej grupy odznak
upamiętniających oddziały po-
wstańcze była Odznaka 1 Batalio-
nu Pogranicznego w Szczypior-
nie. Zatwierdził ją Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu w marcu 1937
r. dla koła byłych żołnierzy bata-
lionu w Ostrowie Wlkp. W myśl
statutu odznaka była nadawa-
na przez komitet za służbę ochot-
niczą w okresie od 14 listopada
do 30 grudnia 1918 r. Nadano jej
kształt krzyża kawalerskiego
z mieczem i pochodnią pomiędzy
ramionami. Także w tym przy-
padku nadanie stwierdzał niezwy-
kle ozdobny, znacznych rozmia-
rów dyplom wykonany w Zakła-
dach Graficznych „PLAKAT”, we-
dług projektu opracowanego
w Szkole Zdobniczej w Poznaniu,
i legitymacja książeczkowa z miej-
scem na wklejenie fotografii. De-
cyzję o nadaniu potwierdzał od-
cisk pieczęci koła i podpisy człon-
ków komisji.

Te małe znaki, noszone na mun-
durze lub ubraniu cywilnym, po-
siadały ogromny zasób polskiej
symboliki narodowej. Potwier-
dzały też udział odznaczonego
w Powstaniu Wielkopolskim i Woj-
skach Wielkopolskich z lat 1918-
1919. Piękne dyplomy, zawiesza-
ne po oprawie na poczesnym miej-
scu w siedzibie zamieszkania,
świadczyły niewątpliwie o zasłu-
gach właściciela. Nieporównanie
skromniejsze legitymacje po-
twierdzały tylko prawo do nosze-
nia odznaki. 1

i 
Odznaka
NACZELNEJ
KOMENDY 
STRAŻY LUDOWEJ
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TABLICA 6 
JEDNOSTKI TECHNICZNE WOJSK WIELKOPOLSKICH, LATA 1919 - 1921

1. SZEREGOWY KOMPANII SAPERÓW WOJSK WIELKOPOLSKICH w pełnym oporządzeniu

2. SPOSÓB PRZENOSZENIA ŁOPATY SAPERSKIEJ

3. WÓZ TABOROWY WZ. 1895

4. LOTNIK JEDNEJ Z ESKADR WIELKOPOLSKICH, w ocieplanej kurtce i skórzanej pilotce zakładanych do lotów

5. PRZYKŁADY SZACHOWNIC
MALOWANYCH NA SAMOLOTACH
ESKADR WIELKOPOLSKICH: 
na kadłubach (a i b) 
oraz na usterzeniu pionowym (c)

Gazeta Wyborcza 1 Poznań
zeszyt 6 1 Powstanie Wielkopolskie

5Armia Wielkopolska
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Kiedy trafił do pow-
stania miał 23 lata,
skończone sześć klas

szkoły podstawowej i trzy lata
służby w niemieckim wojsku. 

Poskończeniu szkoły powszech-
nej pracował jako robotnik rolny.
Gdy w 1912 r. Niemiec nadzorują-
cy prace – załadunek wagonów
na stacji kolejki wąskotorowej
w Szczepankowie – zdzielił go
w twarz, oddał mu i wyjechał
doNiemiec. Tam osiedlił się podBo-
chum, gdzie pracował w hucie że-
laza. Po dwóch latach został skie-
rowany do służby wojskowej.
Po trzecha latach, na początku li-
stopada 1918 r. dowódca kompanii
zaproponował mu urlop wrodzin-
nym domu w Szczepankowie i tak
późną jesienią Pieniawski przyje-
chał do Poznania. 

Dowódca plutonu

Jak trafił do powstania? Przez
przypadek. 16 listopada przecha-
dzał się znarzeczoną poulicy Dwor-
cowej. Choć miał nasobie mundur
niemieckiego podoficera, prze-
chodnie słyszeli, że mówił po pol-
sku. Ktoś powiedział mu że w Po-
znaniu tworzona jest 3 Kompania
Straży Bezpieczeństwa. Zaraz na-
stępnego dnia zgłosił się tam i po-

Kazimierz Pieniawski:

Wspomnienia powstańca
Jedną trzecią swojego życia związał z wojskiem 

– najpierw niemieckim, potem polskim. 

Kazimierz Pieniawski był jednym z najstarszych żyjących

uczestników powstania wielkopolskiego – przeżył 103 lata.

Zmarł w 1999 r.

Monika Lamęcka-Pasławska

i
KIEDY 
PIENIAWSKI 
TRAFIŁ 
DO POWSTANIA 
miał 23 lata

wierzono mu stanowisko dowód-
cy plutonu. Samą 3 Kompanią do-
wodził wówczas także podoficer
wywodzący się z niemieckiej ar-
mii. Zakwaterowano ich w kosza-
rach przy ul. Polnej, gdzie potem
mieściła się Wyższa Szkoła Oficer-
ska Służb Kwatermistrzowskich.

Henryk Pieniawski został do-
wódcą plutonu. – Moja kompania
ostatecznie uformowała się z sa-
mych Polaków i to przeważnie
mieszkających wPoznaniu. Wkom-
panii realizowaliśmy specjalny pro-
gram szkolenia odpowiadający jej
przeznaczeniu. Stąd szczególnie
dużo czas przeznaczaliśmy nasłuż-
bę wartowniczą – napisał w swoich
wspomnieniach Pieniawski.

W czasie szkolenia nie wolno
było używać języka polskiego – re-
kruci szkolili się wjęzyku niemiec-
kim. W ojczystym języku rozma-
wiali tylko wkoszarach. –Gdy szko-
liłem moich podwładnych, każdy
zdawał sobie sprawę, że tu nie cho-
dzi tylko osłużbę wartowniczą, ale
że wkrótce wystąpimy przeciwko
Niemcom –wspominał Pieniawski.

Polacy do broni!

27 grudnia po południu, wtedy
kiedy na ulicach miasta rozpoczę-
ły się już walki, Pieniawski, nieświa-
domy wybuchu Powstania siedział
w kinie Edison (późniejsza Warta
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szym wiekiem. Czytając list robił
wrażenie człowieka bardzo przy-
gnębionego, odczytałem to bardzo
dokładnie ze zmieniającego się wy-
razu jego twarzy. Gdy list przeczy-
tał – usiadł wygodnie w fotelu
i po chwili namysłu odpowiedział
mi jednym słowem: einverstanden,
co oznacza: zgoda – wspominał
po latach Pieniawski.

Pieniawski z wojskiem chciał
związać swoje życie. Stało się ina-

czej: w1952 r., po33 lat służby wróż-
nych jednostkach polskiego woj-
ska komisja lekarska uznała, że nie
jest zdolny do czynnej służby. 
Aż do emerytury pracował w Od-
dziale remontowym PKS wPozna-
niu. Zmarł na miesiąc przed ukoń-
czeniem 104 lat w 1999 r.1

Na podstawie wspomnień 
spisanych przez 

pana Kazimierza Pieniawskiego 
i jego syna Henryka

wbudynku obok Teatru Polskiego).
–Wczasie seansu ktoś wszedł doki-
naizawołał: Polacy dobroni! Wszy-
scy wypadliśmy z kina i każdy po-
biegł doswojego pododdziału –na-
pisał Pieniawski. – Fala powstania
rozeszła się błyskawicznie. Niem-
cy, jak pamiętam, wogóle nie prze-
widywali takiego obrotu sprawy.
Uważali że nic się nie zmieni. Byli
zbyt pewni siebie.

Pieniawski jeszcze tego same-
go dnia dotarł do swojej jednostki
i wraz z nią brał udział w zdobywa-
niu Prezydium Poczty (budynku
naprzeciw Zamku, gdzie do dziś
mieści się siedziba Poczty Polskiej),
a potem lotniska na Ławicy.

28 grudnia jako dowódca pluto-
nu, dowodząc 17 żołnierzami zdo-
był iobsadził niemiecki posterunek
przyskładnicy mundurowej nadzi-
siejszej ulicy Bukowskiej. Walka by-
ła krótka: Niemcy po oddaniu kil-
ku strzałów poddali się pozostawia-
jąc uzbrojenie w wartowni.

Grenadierzy w opałach

Pokilku dniach powstańcy opa-
nowali Poznań. Wciąż jeszcze jed-
nak bronił się 6 pułk grenadierów
niemieckich stacjonujący wkosza-
rach wojskowych u zbiegu ulic
Grunwaldzkiej iSzylinga. Pieniaw-
skiemu udało się uczestniczyć
w wydarzeniach, które doprowa-
dziły do kapitulacji Niemców. 31
grudnia ok. godz. 13 w koszarach
pojawił się komendant Miasta –Jan
Maciaszek. Szukał ochotnika, któ-
ry dostarczy Niemcom list z ulti-
matum by opuścili koszary w cią-
gu trzech dni. – Proszę wydać roz-
kaz, to go wykonam – powiedział
Pieniawski, stojący podczas zbiór-
ki blisko Maciaszka. 

Podczas misji towarzyszyło mu
dwóch kolegów. Dostali białe opa-
ski na rękawy. Do niemieckich ko-
szar poszli nie zwlekając. Gdy do-
tarli namiejsce iwyjaśnili wartow-
nikowi cel misji, Niemcy zawiąza-
li im oczy ipoprowadzili dodowód-
cy pułku. 

– Pamiętam jak dziś, że dowód-
ca tego pułku był oficerem star-

i
KAZIMIERZ

PIENIAWSKI 
NA KONIU. 

Zdjęcie z 1919 r.
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Piją z beczki, nie pijani 

– to bydgoscy są ułani
Kawaleria zapisała szczególne karty 

w dziejach polskiego oręża i tradycyjnie 

w opisie dawnych bojów to czynom kawalerzystów

poświęca się najwięcej uwagi

Waldemar Lewandowski

Powstanie Wielkopolskie 1 zeszyt 6
8 Gazeta Wyborcza 1 PoznańKawaleria

Przyjęło się uważać, że
to pułki kawalerii były
depozytariuszami pa-

mięci o polskiej chwale i na nich
właśnie skupiona była uwaga spo-
łeczna, jako nażywych symbolach
polskiej suwerenności.

Kawaleria musi być

Spontaniczny i partyzancki
w swym charakterze początek po-
wstania wielkopolskiego, ogarnia-
jącego zresztą najpierw duże mia-
sto – sprawił, że formacje powstań-
cze miały w większości charakter
jednostek piechoty z rzadka
wzmacnianych ogniem karabinów
maszynowych. Wkrótce jednak,
gdy minęło zaskoczenie Niemców
i gdy przeciwnik zaczął systema-
tyczne działania kontrofensywne
– uwidoczniła się po stronie po-
wstańczej konieczność posiadania
jednostek zdolnych do szybkich
manewrów i do przemieszczania
się wzagrożone przełamaniem od-
cinki frontu, który nigdzie nie sta-
nowił jednej, ciągłej linii a jedynie
dłuższe odcinki, wzdłuż których
bądź to odpierano natarcia, bądź
przechodzono do działań zaczep-
nych. Nacisk na organizację i szko-
lenie zarówno kawalerii, jak i jed-
nostek artylerii, kładli dołączający
do Armii Wielkopolskiej zawodo-
wi oficerowie napływający z ziem
pozostałych zaborów. W samym
Poznaniu odpoczątku stycznia or-

ganizowano jednostkę kawaleryj-
ską w oparciu o przejęte koszary,
konie i majątek pułku cesarskich
strzelców konnych przy ul. Augu-
sty-Wiktorii (obecna Grunwaldz-
ka). Dała ona początek przyszłe-
mu 1 pułkowi ułanów wielkopol-
skich (późniejszemu 15. pułkowi
ułanów poznańskich).

Ale szczęśliwie także w wielu
dalszych zakątkach Wielkopolski,
częściowo woparciu oziemiańskie
majątki i stadniny, rodziły się już
wcześniej powstańcze oddziałki
konne, nabierające doświadczenia
wboju. Ich historia należy zarazem
do dziejów powstańczego 2. pułku
ułanów, w II RP znanego jako 16.
pułk ułanów wielkopolskich.

33 szable

Już w dwa dni po wybuchu po-
wstania, w Lwówku i w sąsiednim
majątku Posadowo powstaje liczą-
cy33 szable konny oddział powstań-
czy. Początkowo zabezpieczał oko-
licę przed niemieckimi patrolami,
zkażdym dniem rosnąc wsiłę dzię-
ki napływającym ochotnikom. Cha-
rakterystyczne było grono pomy-
słodawców stworzenia tego oddzia-
łu. Inicjatorem był zdemobilizowa-
ny plutonowy armii niemieckiej
Wojciech Świerczyk, który walczył
m.in. na Ukrainie i stamtąd wracał
do rodzinnego Lwówka przez Po-
znań właśnie wdniu wybuchu walk
na ulicach miasta. Szybko – za po-
średnictwem miejscowej placow-
ki Polskiej Organizacji Wojskowej
– porozumiał się z miejscowymi

ziemianinami: hrabią Stanisławem
Korzbokiem-Łąckim i hrabią Mie-
czysławem Kwileckim. Obaj oni da-
li tworzącemu się oddziałowi ko-
nie i środki na wyposażenie (mło-
dy hrabia Kwilecki dodatkowo do-
łączył do grupy w randze kaprala,
poddowództwem wspomnianego
plutonowego Świerczyka). Kilka
pierwszych dni trwało oczyszcza-
nie przez ułanów powiatu z placó-
wek niemieckich.5 stycznia Świer-
czyk z Kwileckim oddali jednost-
kę dodyspozycji dowódcy powstań-
czego Frontu Zachodniego. Zasi-
lony wieloma podoficerami i ofi-
cerami z innych zaborów (a zara-
zem wpelni uzbrojony, wyposażo-
ny i umundurowany), 29 stycznia
oddział staje się formalnie Szwa-
dronem Jazdy Okręgu II. Tu prze-
chodzi swój chrzest bojowy iwsze-
regu potyczek zdobywa niemały
rozgłos. Bierze udział w wyzwala-
niu m.in. Nowego Tomyśla, Lewi-
cy, Chrośnicy a pod Zębowem za-
garnia szczęśliwie nieprzyjaciel-
ski samolot. Wkrótce niedaleko
Wronek, we wsi Miała, ściera się
z silnie uzbrojonym oddziałem

Grenzschutzu, który roznosi we
wzorcowej szarży kawaleryjskiej
(szwadronem dowodzi wówczas
już podchorąży zlegionowego puł-
ku ułanów Beliny). Walcząc outrzy-
manie tych okolic, nieco później
ułani szwadronu skutecznie uszka-
dzają i zmuszają do wycofania nie-

Szwadron Jazdy Okręgu II niedaleko
Wronek, we wsi Mała, ściera się 
z uzbrojonym po zęby oddziałem
Grenzschutzu, który roznosi w pył
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miecki pociąg pancerny, który miał
wspierać kolejną ofensywę prze-
ciw powstańcom.

Z Biedruska do Bydgoszczy

Porozejmie wTrewirze ipowio-
sennym wygaśnięciu największych
walk, 29 maja Naczelny Dowódca
Armii Wielkopolskiej wydał roz-
kaz sfomowania wBiedrusku2. puł-
ku ułanów wielkopolskich. Jego ka-
drą stał się Szwadron Jazdy Okrę-
gu II. Ochotnicy napływający
do Biedruska mieli w większości
powstańcze doświadczenie, także
wszyscy dowódcy pododdziałów
wywodzili się z powstania. Nie
wszyscy byli wcześniej zawodowy-
mi wojskowymi, a mimo to liczni
związali się z pułkiem na stałe, słu-
żąc w nim długie lata po wojnie.
Nadobre nadali pułkowi specyficz-
ną, powstańczą osobowość, cechy,
którymi się wyróżniał przez całe
dwudziestolecie międzywojenne.
W chwili rozpoczęcia przez Woj-
sko Polskie przejmowania Pomo-
rza, pułk dostał nowe oznaczenie,
zunifikowane z resztą armii, i od-
tąd do1939 roku działał jako16 pułk
ułanów wielkopolskich. 24 stycz-
nia1920 roku wkroczył doBydgosz-
czy, która odtego dnia była jego sta-
łym garnizonem. Poczet sztanda-
rowy pułku wziął jeszcze udział
wpuckich „zaślubinach zmorzem”
– sztandar dzierżył ów pierwszy

ułan jednostki: wachmistrz Woj-
ciech Świerczyk.

Ledwie kilka tygodni trwało
urządzanie się ułanów w bydgo-
skich koszarach. Już zpoczątkiem
marca 1920 r. pułk przetranspor-
towano doMałopolski Wschodniej.
Front zasilił w kwietniu i z miejsca
wziął udział w szeregu zadań za-
czepnych. Opanowując węzeł ko-
lejowy w Koziatynie ułani 16 pułku
zdołali ująć kilka setek jeńców, po-
tęgując zamieszanie wykolejeniem
pociągu dowódcy sowieckiej 12 ar-
mii. W maju patrole pułku w ra-
mach polskiej ofensywy dociera-
ły już nadDniepr, gdy zaczął się od-
wrót całej armii. I to w czasie jego
osłaniania 16 pułk toczył najcięż-
sze boje, skutecznie opóźniając
marsz konnej armii Budionnego
szeregiem ataków z flanki, m.in.
pod Rohoźną a później pod Czer-
woną i Browkami. Ciężkie boje
przyniosły ciężkie straty (pod ko-
niec tej części kampanii pułk liczył
sobie tylko 311 szabel) i jednostkę
wycofano podZamość dla szybkie-
go zreorganizowania. Kilka dni póź-
niej już była gotowa dowalki.26 lip-
ca 1920 r. pułk skutecznie zabloko-
wał drogę nieprzyjacielowi
podSzczurowicami, przez trzy dni
uniemożliwiając tu Budionnemu
przekroczenie rzeki Styr (na pa-
miątkę tej bitwy26 lipca został póź-
niej świętem pułkowym, choć jesz-

cze krwawsze walki ułani 16 pułku
toczyli później pod Brodami i Ja-
złowczykiem). W ramach Bitwy
Warszawskiej 16 pułk walczył jako
część polskiego uderzenia skiero-
wanego z okolic Dęblina w kierun-
ku Białegostoku, dla rozcięcia so-
wieckiego zgrupowania. Szczegól-
nie zasłużył się pod Milejczycami,
zaskakując i kompletnie niszcząc
sowiecką grupę artylerii ciężkiej.
Podkoniec kampanii udziałem uła-
nów 16 pułku były jeszcze walki
przeciw Litwinom o Suwalszczy-
znę i udział w nadniemeńskiej bi-
twie pieczętującej polskie zwycię-
stwo.

Zwani, od koloru otoków, „bia-
łymi” – ułani 16 pułku ostatni bój
stoczyli w 1939 r. Choć wielkopol-
ski z rodowodu i nazwy, stanowił
część Pomorskiej Brygady Kawa-
lerii, która toczyła walkę w obro-
nie „korytarza” pomorskiego. 2
września Brygada podjęła natar-
cie nabroniącą Koronowa hitlerow-
ską 3 Dywizję Pancerną, by dać
szansę wycofania się z„korytarza”9
Dywizji Piechoty. Wypierani sys-
tematycznie kawalerzyści ponosi-
li ciężkie straty.16 pułk jako forma-
cja został rozbity 5 września
podBukowcem. Część ułanów zdo-
łała z resztą Armii Pomorze wziąć
udział wBitwie nadBzurą, anawet
w ostatniej bitwie Września
– pod Kockiem.1

i
2 PUŁK UŁANÓW
WIELKOPOLSKICH
(PÓŹNIEJ 
16 PUŁK) 
podczas defilady 
w Poznaniu 
w 1919 r.

Korzystałem m.in.
z następujących

źródeł:
Kazimierz Kosiarski

„Zarys historii
wojennej 16-go
pułku ułanów”,

Warszawa 1929.
Stanisław Krasucki

„Powstańcze
rodowody

wybranych pułków
garnizonu

bydgoskiego” 
(w: Kronika

Bydgoska XIV,
Bydgoszcz 1993)

„Walki na Pomorzu
i Kujawach

w latach 1848-
1920,w tradycjach

współczesnych
jednostek Wojska

Polskiego”
(pod red.

Włodzimierza
Jastrzębskiego),

Bydgoszcz--
-Warszawa 1998
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na wojnę 
Najczęściej można ich zobaczyć

w powstańczych mundurach

z biało-czerwonymi kokardami

na czapkach. Tacy są pasjonaci 

ze Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji

Historycznej,, 3 Bastion Grolman” 

Piotr Bojarski
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S potkali się poraz pierw-
szy trzy lata temu
nad Bzurą. W miejscu

największej bitwy kampanii wrze-
śniowej zorganizowano wielką in-
scenizację historyczną. Przyjecha-
ło nanią wielu widzów zPoznania.
Wśród nich był Adam Gajda, z za-
wodu rehabilitant i pasjonat histo-
rii. –Nasi dziadkowie bili się nadBzu-
rą w 1939 r., każdy z nas chciał zo-
baczyć, jak to mogło wyglądać
– wspomina. 

Gajda spotkał tam Grzegorza
Rutkiewicza, Michała Matuszew-
skiego, a także kilku innych kole-
gów, których znał dotychczas z wi-
dzenia. –Wszyscy działaliśmy wcze-
śniej w harcerstwie, pasjonowali-
śmy się historią, archeologią, atak-
że fortyfikacjami. Choć nie znali-
śmy się blisko, wiedzieliśmy otym,
co kto robił. To był impuls: nadBzu-
rą stwierdziliśmy, że rekonstruk-
cje są tak ciekawe, iż musimy stwo-
rzyć własną grupę – opowiada.

Najpierw Bzura

Pierwszy cel był jasny: wrócić
zarok nadBzurę iwziąć udział wko-
lejnej rekonstrukcji. Pierwsze tre-
ningi –wdresach imoro –organizo-
wali na poznańskiej Cytadeli albo
w Forcie I.

Rutkiewicz: – Na początku było
nas pięciu-sześciu. Nie każdy miał
odrazu ekwipunek, ale każdy miał
wiedzę i jakiś bagaż doświadczeń.
Jeden zkolegów był świeżo posłuż-
bie wojskowej, a więc na bieżąco
z musztrą. Harcerze trochę musz-
try liznęli, ale czekał nas jeszcze dłu-
gi proces przygotowania się
do wspólnych wystąpień.

Wystarczył rok ćwiczeń i we
wrześniu 2006 r. grupa Rutkiewi-

cza i Gajdy wróciła na pole bitwy
nad Bzurą, by wystąpić w mundu-
rach Wehrmachtu. Było im o tyle
łatwiej podjąć tę decyzję, że w in-
scenizacji Niemcy przegrali starcie
z Wojskiem Polskim. 

Powrót do powstańców

Pradziadkowie Gajdy walczyli
w Poznaniu. W stolicy Wielkopol-
ski bił się też dziadek Rutkiewicza
–Antoni. Popowstańczej przeszło-
ści dziadka pozostało niewiele –np.
wisior od bagnetu, zniszczone fo-
tografie. Niemiecki mundur, wktó-
rym dziadek Rutkiewicza poszedł
dopowstania, musiał potem w1945
r. ukryć w obawie przed Rosjana-
mi. Ukrył tak skutecznie, że nie od-
naleziono go do dziś.

Skąd nazwa Bastion Grolman?
– Bo to wspólny mianownik dla
skautów, Wincentego Wierzejew-
skiego, Poznania i fortyfikacji, któ-
re zawsze najbardziej nas intere-
sowały. A trzeba pamiętać, że 28
grudnia 1918 r. skauci Wierzejew-
skiego podstępem opanowali fort
Grolman, co było początkiem pol-
skiego zwycięstwa w powstaniu
– wyjaśnia Gajda.

Zaczęli zbierać elementy po-
wstańczego umundurowania. Zdo-
bywali je na jarmarkach, albo w in-
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Powstanie dziś

ŚLUB 
W BASTIONIE

– lato 2008
t
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Rozmowa o Czerwcu

ternecie. – Początki były bardzo
ciężkie, ale dzięki internetowi i te-
mu, że jesteśmy w Unii Europej-
skiej, jest nam łatwiej, niż na star-
cie – wyjaśnia Gajda.  – Część z nas
ma własne mundury, część je po-
życza – tłumaczy Gajda.

Akcja pod Bazarem

Powrót dopowstańczej tradycji
okazał się strzałem w dziesiątkę.
–Każde obchody rocznicy powsta-
nia to była zawsze smutna,, oficjał-
ka” pod pomnikiem. My wyobra-
żaliśmy to sobie zupełnie inaczej
– mówi Rutkiewicz. 

Wgrudniu2006 r. –w88 roczni-
cę powstania – dali przedsmak te-
go, o czym marzyli. Poznaniacy,
spieszący do domów po pracy,
przystawali naStarym Rynku zdu-
mieni wystrzałami i widokiem po-
wstańców, rozbrajających żołnie-
rzy niemieckich. –Scenariusz stwo-
rzyliśmy z Michałem Matuszew-
skim. Wszystko to było bardzo
spontaniczne. Wtedy mieliśmy jesz-
cze mało środków, większość zro-
biliśmy własnym sumptem. Bar-
dzo nam wtedy pomógł wicepre-
zydent Maciej Frankiewicz oraz
Muzeum Historii Polski (z siedzi-
bą wWarszawie) –opowiadają Gaj-
da i Rutkiewicz.

Rekonstrukcja w centrum mia-
sta wypaliła, i to z hukiem. Rok
później – dzięki zaufaniu marszał-
ka Marka Woźniaka i finansowe-
mu wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego – członkowie Bastionu Grol-
man mogli już pokusić się o znacz-
nie efektowniejsze widowisko.
27 grudnia 2007 r. pod Bazarem
stanęło powstańcze obozowisko
– z budkami wartowniczymi,
skrzyżowaną w kozły bronią
– i oczywiście grochówką z woj-
skowego kotła.

Tłumy poznaniaków obejrzały
wczterech odsłonach powstańczą
bitwę podBazarem inaPlacu Wol-
ności. W zwycięskim finale po-
wstańcy na koniach – a wśród nich
wiceprezydent Frankiewicz –szar-
żowali nauciekających wpopłochu
„Niemców”.

Furora w Warszawie

W ubiegłorocznej inscenizacji
wzięło udział około 150 umundu-
rowanych i wyekwipowanych wo-
jaków. Nie wszyscy należeli dogru-
py Rutkiewicza i Gajdy. 3 Bastion
Groman liczy dziś około 50 człon-
ków. Pochodzą z całej Polski: War-
szawa, Gdańsk, Wrocław... To urzęd-
nicy, historycy, prawnik, prywatni
przedsiębiorcy ikilkunastu studen-

tów. W odegraniu powstańczych
walk w Poznaniu pomogły im gru-
py rekonstrukcji historycznej zPo-
znania, Wronek, Warszawy i Trój-
miasta. 

W ubiegłym roku oddział po-
wstańców wielkopolskich wziął
po raz pierwszy udział w defila-
dzie zokazji Dnia Niepodległości11
Listopada. – Obawialiśmy się tro-
chę, jak nas Warszawa przyjmie.
Szliśmy Krakowskim Przedmie-
ściem, oddział za oddziałem i na-
gle rozległ się okrzyk starszego
człowieka: „Ludzie, zobaczcie, to
powstańcy wielkopolscy. !” Na tra-
sie stało 30 tysięcy ludzi. Zebrali-
śmy burzę oklasków! – wspomi-
na Gajda.

Czy Discovery i powstanie

Stworzyli swój program „Po-
wstanie Wielkopolskie –Zapomnia-
ne Zwycięstwo”. Poznańscy poli-
tycy mieli donich żal, dlaczego „za-
pomniane”. Sugerowali „niedoce-
nione zwycięstwo”. – Tymczasem
przyokazji wystawienia polowego
obozu powstańczego ikręcenia fil-
mu o powstaniu zrobiliśmy quiz
i okazało się, że ludzie prawie nic
o powstaniu nie wiedzą – komen-
tuje Gajda.

Mają prelekcje wszkołach –ajak-
że, wmundurach izbronią wręku!
Zagrali też wkilku filmach. Ławicę
„zdobywali” już dwa razy: raz dla
Discovery Historia, innym razem
dla TVP i Cover. 

W tym roku koncentrują się
na 90. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego –są współorganizatorem
uroczystości. Zagrają naPlacu Wol-
ności w wielkim widowisku histo-
rycznym, reżyserowanym przez Fi-
lipa Bajona. Choć rozmawiamy
w końcu sierpnia, u nich już się ko-
tłuje: Gajda co chwila odbiera tele-
fony dotyczące 27 grudnia. Szyku-
ją wiele innych niespodzianek
– na razie jest to jednak tajemnica.

Jak ten zamęt tolerują ich żony
i dzieci? – Jak czasem wyjeżdżam
z mundurem na jakąś imprezę
nadwa dni, to moja6-letnia córecz-
ka Julka narzeka: „Tatuś, znowu je-
dziesz na wojnę!” – uśmiecha się
Rutkiewicz.1

i
BASTION
GROLMAN
tworzy dziś 
około 50 osób
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