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„Wiedziałem, że życie bez walki, trudów i wyrzeczeń to niby żywe 
istnienie, zamierające od urodzenia. Nie ma bowiem zwycięstwa bez 
walki. A że byłem młody, zahartowany na wojnach, czułem w sobie 
dość siły, potrzebnej do znoszenia przykrości i zawodów, jakie życie 
nastręcza każdemu z nas”.  

Mieczysław Depczyński

Szanowni Czytelnicy,

mamy ogromną przyjemność przedstawić kolejną publikację, specjalnie 
wydaną przez Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego o naszym 
lokalnym dziedzictwie kulturowym. Niniejsze wzorowane na maszynopis 
wydanie to zbiór wspomnień Mieczysława Depczyńskiego, wieloletniego 
redaktora naczelnego czasopisma pt. „Nowy Przyjaciel Ludu”, który z wielką 
odwagą i pracowitością szedł przez życie.  Z wielką dumą oraz satysfakcją 
oddajemy w Państwa ręce książkę pt. „Reportaż z mojego życia” zawierającą 
wiele ciekawych informacji na temat trudnych przeżyć wojennych, historii 
wysiedlania polaków i przeróżnych losach zwykłych mieszkańców naszego 
regionu. Mieczysław Depczyński ryzykował bardzo wiele, nawet życie swoje  
i bliskich, zapisując na rulonikach tak cenne swoje wspomnienia, które 
możemy teraz poznać. W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować 
Panu Zdzisławowi Depczyńskiemu za możliwość wydania historii o swoim 
Ojcu, zarówno o jego wzlotach jak i upadkach. Gdyby nieprzekazana do 
Muzeum pamiątka o ponad 70 przeżytych latach autora, wiele wydarzeń 
mogłoby odejść w zapomnienie. Jednak zaznaczyć trzeba, że wszystkie wątki 
ujęte w książce to relacje autora z jego własnej perspektywy, zgodne z własnymi 
przekonaniami, poglądami oraz uczuciami. Mamy nadzieję, że publikacja 
ta spotka się z życzliwym zainteresowaniem szerokiego grona mieszkańców 
Kępna i okolic oraz okaże się przydatna dla wszystkich tych, którzy w swojej 
pracy podejmują tematykę z obszaru dziejów naszego regionu. 

Życzymy przyjemnej lektury! 
Martyna Wycisk

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
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SłoWo WStępNe

 Pamiętnik, który pozostawił nam Mieczysław Depczyński, nie 
został napisany przez wybitnego polityka, genialnego dowódcę wojskowego,  
czy pracowitego naukowca uniwersyteckiego. Autor tekstu pracował prawie 
całe swoje życie w lokalnych drukarniach, mieszkając głównie w Poznaniu  
i w Kępnie. Był jednak uważnym, spostrzegawczym, krytycznym i myślącym 
świadkiem epoki, który potrafił spisać swoje przemyślenia.
 W niczym nie umniejsza wartości samego tekstu spojrzenie w kategorii 
mikrohistorii miasta, która stanowić może przekonujące świadectwo epoki 
i przemian, jakich doświadczyło społeczeństwo polskie w pierwszej połowie 
XX w. Zamiast opowieści o wielkiej polityce lub wydarzeniach znanych  
z podręczników historii, Depczyński pozostawił nam relacje, opisującą, jak te 
wydarzenia wpływały na życie jednego człowieka i jego najbliższego otoczenia 
– rodziny.
 We wstępie Depczyński wyjaśnił, że swój pamiętnik spisywał w latach 
1962-1968 „częściowo z pamięci, częściowo na podstawie notatek”, nadając 
formę stylistyczną swojej relacji w długiej perspektywie czasu. Analiza 
maszynopisu wskazuje na poprawki redakcyjne nanoszone na pierwotny tekst. 
Depczyński przyznał, że pomocna w jego pracy była żona oraz publikacje,  
z których wymienił album dotyczący dziejów drużyny harcerskiej (skautowej). 
Analizując treść pamiętnika stwierdzić można, że Depczyński wykorzystał 
także inne publikacje, ale trudno dokładnie je wskazać z tytułu. Nie jest też 
jasne dla odbiorcy, które wydarzenia opisane przez Autora zapamiętał on sam, 
a które jego żona. Sam Autor podzielił swoje dzieło na trzy zasadnicze części, 
ukazując swoje życie przed, w trakcie i po drugiej wojnie światowej.
 Depczyński urodził się w Inowrocławiu w 1895 r. Ten fragment 
wspomnień jest bardzo ciekawy, jeśli bierzemy pod uwagę fakt, że Autor po 
ponad pół wieku od wydarzeń, spisał swoje słowa, opisujące dom rodzinny, 
szkołę i krąg przyjaciół. Przytaczał także słowa z dialektu (np. drychta), 
określające latawiec. Po pół wieku pamiętał, że otrzymał od mamy 40 fenigów 
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w więzieniach oraz wysiedlenie do Poznania przytoczone zostały w oparciu 
o własne przeżycia. Niekiedy Depczyński wskazywał na artykuły z prasy 
niemieckiej (np. wydrukowane w „Ostdeutscher Beobachter”), choć nie  
z ówczesnej prasy dowiedział się o dokładnej liczbie strat ludności Londynu 
podczas bombardowań w sierpniu 1944 r.
 W marcu 1945 r. Depczyński powrócił do Kępna, gdzie ponownie 
rozpoczął pracę, opisując nową rzeczywistość starcie dawnego oraz nowego 
porządku społecznego i prawnego. Raczej z dystansem wspomina fakt 
przeprowadzenia pierwszego świeckiego pogrzebu w Kępnie w 1963 r.  
W okresie powojennym Depczyński pozostawał nadal częściowo pod 
wpływem przedwojennych idei, co widać wyraźnie, kiedy przytoczył 
okoliczności konfiskaty książki „Z dziejów Kępna”, wydanej drukiem w 1960 r. 
Ponieważ większość swojego życia spędził, pracując z poświęceniem, przejście 
na emeryturę przyniosło mu wiele smutnych doświadczeń. Nie zmarnował 
jednak ostatnich lat swego życia, kiedy uporządkował swoje notatki, wypiski  
z gazet, artykułów i książek, które połączył ze wspomnieniami własnymi i żony, 
tworząc barwny tekst, ukazujący dzieje wielkopolskiej rodziny w niezwykle 
skomplikowanej epoce wiekopomnych przemian w pierwszej połowie XX w.

Rafał Witkowski
prof. UAM, dr hab.

Absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony  
w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii 
UAM. Za pracę doktorską pt. „Jerzy Schwengel 1697-1766. Przeor kartuzji 
kaszubskiej i dziejopis Kościoła" (Poznań 2004) otrzymał nagrodę Prezesa 
Rady Ministrów. Był stypendystą The Andrew C. Duncan Catholic History 
Trust w Londynie, Fundacji z Brzezina Lanckorońskich i rządu włoskiego. 
Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  
W latach 1999-2000 wykładał na University of Notre Dame, Indiana, USA.  
Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych. 

na jego zakup. Nade wszystko Depczyński przybliżył nam „ducha tamtych 
czasów”, a przynajmniej to, jak zapamiętał okres swojej młodości, spędzony  
w wielkopolskim mieście.
 Z czasem rodzina przeniosła się do Poznania, gdzie ojciec pracował 
w drukarni „Kuriera Poznańskiego”. Wkrótce rozwój techniki i przemiany 
społeczne dotknęły rodzinę Depczyńskiego na różne sposoby. Rozwój techniki 
drukarskiej spowodował, że jego ojciec stracił pracę. Z drugiej jednak strony 
w pamięci Autora zapisał się pierwszy pokaz lotniczy w Poznaniu. W tym 
fragmencie pamiętnika niezwykle wartościowy jest opis funkcjonowania 
drukarni oraz realia pracy zecera – zawodu, który już odszedł w zapomnienie.
 Różnice w sposobie pisania widać wyraźnie, kiedy Depczyński 
przytoczył wiele ciekawych poznawczo i barwnych opowieści z czasów 
służby w armii niemieckiej na froncie wschodnim i zachodnim podczas  
I wojny światowej. Dotyczą one bezpośrednio jego spostrzeżeń i przeżyć  
w mundurze i stanowią autentyczne świadectwo epoki. Kontrastuje to z opisem 
sytuacji w Wielkopolsce przed wybuchem powstania wielkopolskiego, który  
z pewnością opiera się na literaturze przedmiotu, gdyż Depczyński powrócił 
z frontu dopiero w przede dniu wybuchu powstania. Zupełnie inną dynamikę 
ma znowu opis walk wojsk powstańczych z Niemcami, wyprawa wojsk 
wielkopolskich do Lwowa i dalsze walki na froncie wschodniej. Autor powrócił 
do domu rodzinnego dopiero w 1921 r. odznaczony kilkoma medalami.  
Dla tego pokolenia Polaków pierwsza wojna światowa nie zakończyła się  
w 1918 r., ale trwała trzy lata dłużej!
 Powrót do życia w cywilu nie był łatwy po tak długich latach służby 
wojskowej. Z trudnościami odnajdował się w nowej rzeczywistości, co było 
także związane z kryzysem gospodarczy, czego nie mógł zrównoważyć 
entuzjazm społeczny po odzyskaniu niepodległości. Zamach majowy  
w 1926 r. zastał Depczyńskiego już w Kępnie, gdzie pracował w lokalnej 
drukarni i pozostawał pod wpływami organizacji prawicowych, co znalazło 
odbicie w komentarzach dotyczących kwestii żydowskich. Dla historii 
społecznej Kępna w okresie międzywojennym ten fragment wspomnień jest 
niezwykle wartościowy, a skrupulatność zapisek uderzająca także, kiedy Autor 
podaje cenę masła lub twarogu.
 Kolejne fragmenty pamiętnika oparte zostały ponownie częściowo 
na drukowanych publikacjach, z których zaczerpnął wiadomości,  
np. o tajnych aktach policji państwowej, ukazujących relacje społeczne 
w Kępnie przed wybuchem II wojny światowej. Znowu realia pobytu  
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KęPnO 1968

 Pisząc w latach 1962–1968 „Reportaż z mojego 
życia”, chciałem u schyłku moich dni dokonać przeglądu 
własnych wzlotów i upadków oraz stwierdzić, czy 
spełniłem swój obowiązek wobec rodziny, kraju 
i ludzkości. Rozpatrując najważniejsze wydarzenia 
w ciągu moich przeszło 70 lat, nabieram przekonania,  
że życie moje nie cechowało się żadnymi nieprzeciętnymi 
osiągnięciami, opartymi na specjalnych zdolnościach. 
Przeciwnie, było ono twarde – tylko ciężką pracą, 
wytrwałością i oszczędnością zdobywałem sukcesy, 
które nie zawsze potrafiłem zużytkować z korzyścią 
dla siebie. następowały potknięcia, nie zawsze z mojej 
winy, za które często drogo płaciłem, ale z których po 
pewnym czasie potrafiłem się wydźwignąć.
 Starałem się zdążać do celu prostą i uczciwą 
drogą, co nie zawsze zyskiwało uznanie ludzi, z którymi 
byłem związany węzłami przyjaźni lub współpracy. 
Od nikogo nigdy nie żądałem współczucia i pomocy, 
a jedynie odrobiny zrozumienia, którym nie zawsze mnie 
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Kępno 1968

darzono. Te tragiczne chwile mojego życia toną powoli 
w zapomnieniu i przyjdzie czas, że znikną zupełnie 
w mrokach przeszłości.

„Reportaż…” spisałem częściowo z pamięci, 
a częściowo na podstawie notatek. Rozdział pierwszy, 
poza przeżyciami w drużynie skautowej, odtworzyłem ze 
wspomnień. Okres działalności skautowej opracowałem 
w oparciu o wydaną przed wojną w 1938/1939 r. „Historię 
Drużyny Skautowej im. Stefana Czarnieckiego – Poznań-
Jeżyce”. Rozdział drugi powstał na podstawie notatek, 
które prowadziłem na bieżąco podczas okupacji – 
sporządzałem je na małych karteczkach z bibułki, 
zwijałem w rulonik, wpuszczałem do butelki, którą 
następnie lakowałem i każdorazowo zakopywałem w piwnicy 
budynku przy ul. Kramarskiej w Poznaniu, gdzie 
mieszkaliśmy podczas wojny. Rozdział trzeci stworzyłem 
na podstawie własnego dziennika i innych prywatnych 
zapisków. Jeżeli chodzi o rozdziały drugi i trzeci, 
to w ich spisaniu pomogła mi bardzo żona, która wraz 
ze mną przeżyła okupację oraz okres powojenny i która 
służyła mi swoją niezawodną pamięcią w realistycznym 
odtworzeniu ówczesnych przeżyć i faktów.

 „Reportaż z mojego życia” przeznaczam tym moim 
dzieciom, wnukom i prawnukom, których będą interesowały 
sprawy rodzinne i kronikarskie. Może on być ewentualnie 
drukowany w całości lub we fragmentach, ale nie przed 
upływem 25 lat od mojej śmierci, pod warunkiem że 
nazwiska osób wymienionych w ujemnym kontekście zostaną 
zmienione lub będą podane tylko pierwsze litery nazwisk 
z opuszczeniem imion.

niech przyszłe pokolenia wyciągną z „Reportażu…” 
wszystko to, co może okazać się dla nich przydatne 
i niech poznają nasz los, aby nigdy nie narzekały na 
trudną młodość ani na własne ciężkie doświadczenia. 
Osobiście twierdzę bowiem, że mimo różnych trosk, 
kłopotów i niepowodzeń moje życie było piękne.

Kępno, dnia 26 września 1968 r. 

Mieczysław Depczyński
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ROZDZIAŁ I
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W InOWROCŁAWIU

 O tak! Dziś jeszcze, u schyłku życia, widzę moją 
kochaną matkę jako piękną młodą kobietę w niebieskiej 
w białe grochy, wciętej, długiej, jedwabnej sukni, 
wybierającą się na wycieczkę połączoną z zabawą w Mątwach 
pod Inowrocławiem. Rodzice jechali powózką w pierwszej 
turze ze swoimi dobrymi znajomymi Męclewskimi, 
a w drugiej turze jechały dzieci. Wśród nich również 
ja z córeczkami pp. Męclewskich, którzy mieli przy  
ul. Kolejowej sklep z dewocjonaliami i szklarnię. 
Miałem wówczas zaledwie sześć lat i zaczynałem chodzić 
do szkoły. Byłem jeszcze małym chłopaczkiem, a już 
miałem – choć na razie bardzo słabe – poczucie piękna. 
nie mogłem bowiem napatrzeć się na matkę tańczącą 
z ojcem. Zgrabna wysmukła kibić matki, brunetki 
o dużych czarnych oczach, w pięknej nowej sukni 
i ojciec z wąsem, w czarnym długim surducie; oboje 
sunęli cieniutko po sali przy dźwiękach orkiestry. 
Jacy oni byli wtenczas młodzi! A lubili się bawić. 
Ojciec grał na cytrze i był członkiem Towarzystwa 
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W Inowrocławiu

Cytrzystów1, które urządzało koncerty, a ojciec brał 
w nich również udział, a matka grywała w teatrach 
amatorskich. Wspominała, jakie oklaski zbierała,  
gdy występowała w „Chacie za wsią” w roli cyganki Azy. 
 Rodzice nie byli zbyt szczęśliwi w Inowrocławiu, 
gdzie urodziłem się w 1895 r. Oboje pochodzili 
bowiem z Poznania i mimo że już szereg lat mieszkali 
w Inowrocławiu, nie mogli przyzwyczaić się do 
małomiejskiego życia. Ojciec, Franciszek, pracował 
jako zecer w „Dzienniku Kujawskim”2. Średnio zarabiał, 
lecz było nas czworo dzieci: dwóch chłopców i dwie 
dziewczynki. Ja byłem najstarszy, drugim z rzędu był 
zmarły w piątym roku życia brat Władysław, następnie 
dwie siostry Helena i Eleonora i wreszcie drugi brat 
Włodzimierz. Matka miała więc co robić, aby wyżywić 
i ubrać tak liczną rodzinę.
 Drukarze inowrocławscy zaliczali się wówczas 
do elity pracującej. Wszędzie musieli być i bez ich 
udziału nie mogła się odbyć żadna impreza, jak zabawa, 
wycieczka, przedstawienie amatorskie itp. Z nadmierną 
gorliwością pielęgnowali życie towarzyskie, co 
oczywiście kosztowało. A że ojciec mój pod tym względem 
nie należał do wyjątków, matka musiała bardzo oszczędnie 
prowadzić gospodarstwo domowe. Zawsze jednak byliśmy 
ubrani i nigdy nie szliśmy – jak to się mówi – głodno 
spać. Co roku na gwiazdkę matka potrafiła każdemu 
z nas kupić choć drobną zabawkę i urządzić święta.
 Bywały jednak i krytyczne chwile, które napawały 
matkę troską o byt rodziny. Ojciec był dobrym 
i sumiennym pracownikiem, ale gospodarstwem domowym 
się nie interesował. Te kłopoty spoczywały na głowie 
matki. Zdarzyło się razu pewnego, że z powodu ponownego 

1 Jednym z założycieli Towarzystwa Cytrzystów był Maksymilian Męclewski (1865-1950), 
rzemieślnik, właściciel zakładu pozłotniczego i szklarskiego, cytrzysta, organizator życia 
muzycznego, dyrygent chórów.
2 Gazeta codzienna wydawana w Inowrocławiu w latach 1893-1939 o zdecydowaniem 
prawicowym i konserwatywnym nastawieniu.

wyjścia z kolegami ojciec wydał kilka marek ponad 
normę, co spowodowało deficyt w budżecie tygodniowym 
matki. Tak bardzo ją to zasmuciło, że rozpłakała się, 
biedaczka. Widząc smutną i zatroskaną twarz biednej 
matki, którą bardzo kochałem, podszedłem do niej, 
objąłem ją za szyję i powiedziałem:

– nie płacz, mamo. Gdy urosnę i zapracuję, kupię 
mamie domek.

na to moje powiedzenie oblicze matki się 
rozjaśniło, przygarnęła mnie do siebie i uściskała.  
 Matka była na ogół wesołego usposobienia, chętnie 
śpiewała. Dziś jeszcze brzmią mi w uszach melodie 
śpiewanych przez nią piosenek, jak: „na pole wojska 
spieszy tłum”, „O gwiazdeczko, coś błyszczała”, „W morzu 
przegląda się” i wiele innych. 
 Moja matka – z domu Maria Tasiemska – pochodziła, 
jak już wspomniałem, z Poznania. Była córką urzędnika 
kolejowego i jako młoda panienka musiała już pracować. 
Ojciec szedł przez życie przeważnie o własnych siłach. 
Dziadek od ojca strony był budowniczym, żył krótko 
z babką, która zmarła w tragicznych okolicznościach. 
Ojciec był człowiekiem pracowitym i bardzo oszczędnym. 
Dopiero w Inowrocławiu zapomniał o pięknej cnocie, 
której na imię solidność i oszczędność. nie była 
to jednak wyłącznie jego wina, a w dużej mierze – 
niesolidnego otoczenia drukarskiego, w jakim znalazł 
się nagle jako młody człowiek. 
 Rodzice zawsze ładnie nas ubierali. Ojciec 
wprost nienawidził tandety. W owych czasach dzieci, 
a szczególnie dziewczęta, nosiły latem duże słomkowe 
kapelusze. Raz udało się matce kupić nam nadzwyczaj 
gustowne i ładne kapelusze po stosunkowo niskiej cenie. 
Ojcu musiała podać o wiele wyższą cenę, gdyż inaczej 
powiedziałby:
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– Co? Jeśli takie tanie, to nic nie warte. Szkoda 
było na nie pieniędzy.

Wreszcie kazałby matce pójść i zamienić na lepsze. 
Ojciec uważał bowiem, że to, co tanie,jest tandetne, 
a tandety nie znosił. W tym wypadku było to jednak 
kupno okazyjne i korzystne.
 W tym czasie chodziłem już do szkoły. Były 
oddzielne szkoły dla chłopców i dla dziewcząt. Dziewcząt 
nie lubiłem jednak i unikałem. Dlaczego? Otóż idąc 
raz z dzbankiem po mleko, na rogu ul. Poznańskiej, 
na której mieszkaliśmy, i ul. Frydrychowskiej, 
dwie dziewczynki, starsze ode mnie, niespodziewanie 
podbiegły i przylepiły mi do twarzy jakiś obrzydliwie 
śmierdzący plaster. Odtąd nie spojrzałem na żadną 
„dziewuchę”, jak te stworzonka złośliwie nazwałem.
 Wróćmy do szkoły. naturalnie, uczyłem się, 
ale prymusem nie byłem. Ot, tak średnio. nie miałem 
sentymentu do niemieckiej szkoły. Byłem, o ile się nie 
mylę, w czwartej klasie. Tak jak inni chłopcy ulepiłem 
sobie również latawca, czyli „drachytę” po naszemu. 
nie miałem sznurka, więc matka dała mi 40 fenigów, 
abym w drodze ze szkoły kupił sobie kłębek sznurku. 
Całą noc śniłem o tym latawcu. nazajutrz w szkole 
byłem dziwnie roztargniony. na moje nieszczęście nasz 
stary dobry pan nauczyciel Kędzierski, Polak, pytał 
mnie z gramatyki niemieckiej. na żadne z pytań nie 
potrafiłem odpowiedzieć. W zamian za to przez całą lekcję 
widziałem moją „drachytę”, szybującą w przestworzach, 
przez co niewiele brakowało, a byłbym poszybował klasę 
niżej, czyli z powrotem do piątej klasy. Tylko dzięki 
wspaniałomyślności naszego zacnego opiekuna klasy i na 
skutek mojego przyrzeczenia poprawy pozostałem nadal 
w czwartej klasie. Byłem uratowany. Sznurka jednak nie 
kupiłem i z latawcem wziąłem rozbrat.
 Lubiłem dużo czytać i pisać, ale po polsku. 
Interesowały mnie szczególnie opisy dziejów 

historycznych mojego narodu, które budziły u mnie 
w sercu miłość do ojczyzny i gotowość do poświęceń. 
W chłopięcej wyobraźni widziałem pagórek pod Mątwami, 
w którym – według opowiadanej przez matkę legendy – 
spało wojsko królowej Jadwigi i które na dźwięk Dzwonu 
Zygmunta w Krakowie miało zbudzić się i ruszyć do 
boju z niemcami o wolność kraju. Stąd gdy w dodatku 
„Dziennika Kujawskiego” o nazwie „Piast” ukazał się 
artykuł pt. „Śpiące wojsko”, przepisałem go z dużym 
trudem w całości w specjalnie zrobionym zeszycie, który 
przechowywano w domu rodziców aż do wybuchu II wojny 
światowej. Była to dla mnie niejako cenna relikwia. 
na ostatniej stronie zeszytu starałem się namalować 
rycerza na koniu. niestety mi się to nie udało, gdyż 
nie miałem żadnych zdolności malarskich.
 Wszystkie dzieci polskie uczyły się czytać i pisać 
po polsku w domu pod okiem rodziców. niemieckie władze 
szkolne o tym wiedziały i dlatego nasilały coraz bardziej 
akcję germanizacyjną m.in. kierownictwa wszystkich 
szkół męskich, chcąc odciągnąć młodzież w niedziele 
i święta od domu rodzicielskiego i uniemożliwić jej 
udział w nieszporach w kościele najświętszej Panny 
Marii, podczas których ks. prałat Laubitz, późniejszy 
biskup3, wygłaszał specjalne kazania dla młodych, 
zarządziły gry i zabawy na targowisku w niedziele 
i święta od godz. 14:00 do 18:00. Zrozumiałe, że 
po godzinnej zabawie unosiły się nad nieporośniętym 
trawą targowiskiem tumany kurzu, a uczestnicy zabawy 
byli do tego stopnia zabrudzeni, że jeden drugiego nie 
mógł poznać. Z tej przyczyny i na skutek interwencji 
rodziców oraz krzyku prasy polskiej zabawy trzeba było 
zawiesić.
 niemcy wiedzieli, dlaczego tak gorliwie 
interesowali się polską młodzieżą szkolną i dlaczego 
starali się ją do siebie zjednać wszelkimi możliwymi 

3  Antoni Laubitz, urodzony w Pakości koło Inowrocławia w 1861 r., w 1923 r. został sufraganem 
gnieźnieńskim, zmarł 1939 r. w Gnieźnie.



21

W Inowrocławiu

20

W Inowrocławiu

sposobami. Obawiali się strajku szkolnego, który 
w innych miastach rozgorzał w całej pełni. Mieli 
słuszność. Pewnego dnia rano, gdy nauczyciel niemiec, 
który uczył nas religii, wszedł do klasy i chciał 
rozpocząć od modlitwy po niemiecku, milczeliśmy jak 
zaklęci. Żadne groźby i prośby nie zmusiły nas do 
odmówienia pacierza w obcym języku. nauczyciel, który 
w pierwszej chwili oniemiał z wrażenia, jakie wywarła 
na nim nasza bezkompromisowa postawa, kazał nam usiąść. 
Z tą chwilą podchodziliśmy pojedynczo do katedry 
i składaliśmy na niej nasze niemieckie katechizmy, 
oświadczając równocześnie, że nie będziemy uczyć się 
religii po niemiecku.

– Dlaczego? – pytał nas nauczyciel.
– Dlatego – odpowiadaliśmy – że rodzice nam na 

to nie pozwolą.

naturalnie również moi rodzice pouczyli mnie, 
jak mam odpowiadać. Gdy wszyscy chłopcy oddali 
katechizmy i gdy na katedrze znalazł się ich olbrzymi 
stos, nauczyciel udał się do pokoju rektorskiego na 
konferencję. Pragnę zauważyć, że wtenczas kierownicy 
szkół mieli tytuł rektora. Po długim czasie przyszedł 
gospodarz klasy i próbował groźbami zmusić nas do 
odebrania katechizmów. Gdy to nie pomogło, kazał nam 
pójść do domu z poleceniem do rodziców, aby możliwie 
jak najprędzej zgłosili się do rektora. 
 nazajutrz rozpoczęły się kolejne konferencje. 
Powoli zaczęli napływać rodzice, z którymi nauczycielstwo 
prowadziło rozmowy, starając się nakłonić do cofnięcia 
wydanego dzieciom zakazu. Rodzice byli jednak 
nieubłagani; stanowczo domagali się,by ich pociechy 
mogły uczyć się religii w języku ojczystym, mimo  
że grożono im utratą pracy, grzywną, a nawet więzieniem. 
Około południa, gdy załatwiono sprawę z rodzicami, 
zaczęto wywoływać poszczególnych uczniów na korytarz. 

Jeszcze raz próbowano zmusić chłopców do uległości 
i odbioru niemieckiego katechizmu. Gdy wszystkie te 
zabiegi nie dały pozytywnego rezultatu, schwycono się 
kary chłosty. Mnie ona szczęśliwie ominęła, być może 
dlatego że ojciec miał łączność z prasą polską, której 
się trochę obawiano. Zakończenia strajku już się nie 
doczekałem, gdyż kilka dni później wyjeżdżaliśmy na 
stałe do Poznania. Jak dowiedzieliśmy się później 
z gazet inowrocławskich, strajk szkolny skończył się 
podobnie jak w innych miastach, czyli że na skutek 
różnych represji, wywieranych na rodzicach, powoli 
wygasł.
 Matka nienawidziła Inowrocławia i pragnęła jak 
najprędzej wrócić do Poznania. Miała ku temu częściowo 
słuszne powody. Gdy więc przyjechał do rodziców 
w odwiedziny dobry znajomy matki z jej panieńskich 
czasów, Stanisław nowicki, późniejszy rajca Poznania, 
rodzice postanowili za jego namową wrócić do rodzinnego 
miasta. nowicki był wówczas zarządcą drukarni „Kuriera 
Poznańskiego” przy ul. Podgórnej, w której załatwił 
ojcu pracę.
 Pożegnaliśmy więc naszą kochaną „babulę”, której 
poświęcam wspomnienie w innym miejscu, a także 
chrzestnych, przyjaciół i sąsiadów, a małego kotka, 
naszego ulubieńca, oddaliśmy w dobre ręce, po czym 
udaliśmy się koleją do Poznania. Ojciec pojechał 
naprzód celem wyszukania mieszkania. Była to moja 
pierwsza jazda pociągiem. Jechaliśmy czwartą klasą, 
czyli najtańszą. Podróż wcale mnie nie zachwycała. 
Brudny wagon o bocznych ławkach, chwiejący się na 
wszystkie strony, zrobił na mnie, 10-letnim chłopcu, 
złe wrażenie. A już wcale nie podobało mi się to, 
że musiałem prawie całą drogę stać. Jakże odmienne 
wspomnienie pozostawiła po sobie przejażdżka statkiem, 
a właściwie czworokątnym głębokim pudłem, ciągnionym 
przez łódź motorową, po jeziorze Gople do tzw. 
szwedzkich okopów, którą odbyłem wraz z rodzicami 
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w ramach wycieczki dwa lata wcześniej. Długo nie 
mogłem zapomnieć smakowitego ciastka z kruszynami, 
które położyłem sobie na krawędzi „pudła”, a które 
zmiotło mi drzewo, obok którego przepływaliśmy. nie 
mogłem odżałować tej straty, zjedzonej przez ryby, tym 
bardziej że drugiego ciastka już nie dostałem.
 Ojciec przygotował nam mieszkanie w Poznaniu 
przy ul. Strumykowej aż na IV piętrze, z czego matka 
oczywiście nie była zadowolona.

 – no tak – mówiła. – Ojciec nie potrafi takich 
spraw załatwiać.

 nam dzieciom odpowiadała ta okolica, a szczególnie 
ulica, gdyż w jej górnej części był głęboki rów, przez 
który przepływał strumyk. Spędzaliśmy nad nim całe 
popołudnia na wesołej zabawie. Matka jednak zaczęła 
rozglądać się za innym lokum, które wreszcie znalazła 
na Górnej Wildzie w domu nie jakiegoś Michalskiego. 
Atrakcją tego mieszkania było światło gazowe, którego 
dotąd nigdzie nie mieliśmy. Wszędzie paliliśmy 
wyłącznie lampy naftowe.
 Tej przeprowadzki tak szybko nie zapomniałem. 
Matka najęła dwóch robotników, którzy przenosili  
z ul. Strumykowej szafy, łóżka, kanapę i inne 
grubsze sztuki, a my z matką taszczyliśmy drobniejsze 
przedmioty. Co prawda nie było tego wszystkiego zbyt 
wiele i droga nie za daleka, a mimo to czuliśmy się 
wieczorem wykończeni. Ojciec, który był na jakimś 
zebraniu, wrócił późną nocą do gotowego mieszkania. 
Był to początek naszej wędrówki mieszkaniowej, której 
towarzyszyły nasze wędrówki z jednej szkoły do drugiej.
 najgorzej mieszkaliśmy przy ul. Strzeleckiej, nad 
warsztatem rzeźnickim. nasze okna wychodziły na ul. 
Strzałową. Po drugiej stronie, na wprost, mieszkała 
jakaś zamożniejsza rodzina – dzieci, wypielęgnowane 
i pięknie ubrane, często bawiły się tam w oknie. 

Ja również siadywałem przy oknie i przyglądałem się 
tamtym dzieciom. Mimo woli po raz pierwszy w życiu 
zacząłem dostrzegać różnice społeczne wśród ludzi. 
Zastanawiałem się, dlaczego jedni są bogaci i na 
niczym im nie zbywa, podczas gdy inni tylko z trudem 
idą przez życie, borykając się z kłopotami dnia 
codziennego. Dlaczego jest tyle krzywd, nieuczciwości 
i niesprawiedliwości na świecie? Wśród tych rozmyślań 
postanowiłem sobie uczyć się i życie swoje tak ułożyć, 
aby kiedyś moje dzieci miały tak dobrze jak dzieci 
z okna po drugiej stronie ulicy. O tym postanowieniu 
nigdy nie zapomniałem.
 Bywały okresy, kiedy przeżywałem z rodzeństwem 
wydarzenia, które dostarczyły nam dużo emocji. Otóż 
matka, chcąc sprawić nam radość, wybrała się z nami 
w czasie Zielonych Świątek do Miasteczka4, gdzie jak 
co roku odbywały się uroczystości Bractwa Kurkowego. 
Ściągały tam dotąd liczne rzesze poznaniaków 
z rodzinami. Czego tam nie było! Kuglarze, różnego 
rodzaju budy widowiskowe, strzelnice, karuzele, 
huśtawki; wszystko to miało przez kilka godzin bawić 
młodych i starych. naturalnie tym dotąd niewidzianym 
„cudom” przypatrywaliśmy się z dużym zaciekawieniem. 
W pewnym momencie znaleźliśmy się przed jakąś budą, 
na której podium wyszła otyła kobieta, ubrana jedynie 
w obcisły trykot, i zaczęła zapraszać publiczność do 
środka. Gdy matka ją zobaczyła, wzięła nas za rękę, 
zrobiła w tył zwrot i powiedziała:

 – Chodźcie, dzieci, nie patrzcie na to bezwstydne 
babsko.

 Po czym kupiła każdemu z nas tradycyjną rurę 
i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
 Innym razem poszliśmy nad Wartę, gdzie na placu 
wyścigowym miał się odbyć pokaz lotniczy, pierwszy 

4  Miasteczko – dzielnica Poznania.
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w Poznaniu. Cały brzeg rzeki wypełniły nieprzeliczone 
tłumy, żądne niezwykłego i ciekawego widowiska. Długo 
musieliśmy czekać na rozpoczęcie pokazu. Wreszcie 
wzbił się w powietrze na wysokość mniej więcej 300–400 
m jednomotorowy dwupłatowiec i przez 15 minut krążył 
nad lotniskiem. Podziw dla techniki i odwagi pilota 
ogarnął tłumy. Był to jak na ówczesne czasy – czyli 
1905 lub 1906 r. – wyczyn niebywały: pierwszy samolot 
unoszący się nad Poznaniem. Entuzjastycznym okrzykom 
i wiwatom nie było końca. Długo zastanawiałem się, jak 
to możliwe, że tak duży ciężki samolot mógł tak długo 
utrzymać się w powietrzu. Musiałem poczekać kilka lat, 
zanim to zrozumiałem.
 W celu pogłębienia wiadomości o Polsce oraz 
lepszego poznania gramatyki i pisowni polskiej matka 
zgłosiła mnie do p. Anieli Tułodzieckiej z Towarzystwa 
„Stella”5 na tajne lekcje polskiego, prowadzone przez 
panie z kół inteligencji polskiej. Ja zostałem 
przydzielony do niejakiej p. Jackowskiej, pochodzącej 
z rodziny ziemiańskiej i zamieszkałej przy ul. Ludwik, 
późniejszej Skarbowej. Było nas kilku chłopców. nasza 
pani była bardzo młodą i piękną brunetką. Ubierała 
się w czarne jedwabne suknie. Bardzo mi się podobała. 
Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu. Aby nie 
wzbudzić jakiegokolwiek podejrzenia pruskiej policji, 
wchodziliśmy tam przez podwórze, bocznym wejściem 
i przez kuchnię. Stamtąd kamerdyner prowadził nas do 
dużego pokoju, w którym przy długim stole odbywały się 
lekcje. Za każdym razem pisaliśmy dyktando, które pani 
poprawiała na miejscu. Od czasu do czasu zastępowała 
ją ciotka – starsza, również miła pani. Bardzo chętnie 
chodziłem na te lekcje, które po pewnym czasie z obawy 
przed policją zostały przerwane. 
 W miłej pamięci pozostała mi na długie lata 
uroczystość gwiazdkowa, urządzona przez Towarzystwo 
„Stella” w Sali Lamberta. Brały w niej udział wszystkie 

5  Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sanitarnych „Stella”, założone w 1887 r.

poznańskie dzieci, które chodziły na polskie lekcje.  
na zakończenie tej pięknej uroczystości, czyli 
„gwiazdki”, której program wypełniły śpiewy, deklamacje 
i żywe obrazy, każde dziecko otrzymało słodycze 
i książkę. Ja dostałem piękną publikację o Juliuszu 
Słowackim, którą przechowywałem przez długie lata. 
 Mieszkaliśmy wówczas przy ul. Poznańskiej 
na Jeżycach pod numerem 54, w domku ogrodowym. 
Właścicielem tej posesji był niemiec Gräser, człowiek 
dobry i uczynny. W tym czasie ojciec poważnie chorował 
i leczył się w Szpitalu Sióstr Diakonisek przy 
dzisiejszej ul. Cieszkowskiego. Był to dla nas bardzo 
trudny okres, gdyż zapomoga chorobowa, płacona przez 
Związek Drukarzy, była niewysoka.
 Po ukończeniu ośmioklasowej niemieckiej 
szkoły średniej, tzw. Bürgerschule6, czyli szkoły 
obywatelskiej, rozpocząłem praktykę w Drukarni 
i Księgarni św. Wojciecha przy ul. Święty Marcin. 
Równocześnie uczęszczałem do szkoły przemysłowej, 
której oddziały mieściły się w szkole średniej przy 
ul. Rycerskiej7 i w szkole budownictwa na Rybakach. 
Był to dla mnie bardzo wyczerpujący czteroletni okres 
nauki. Rozpoczynałem pracę rano o 7:00, a wracałem ze 
szkoły o 23:00. Oprócz przedmiotów ogólnych uczono 
tam księgowości, stenografii, rysunków graficznych 
i różnego rodzaju pism plakatowych. Bardzo interesowała 
mnie stenografia, którą opanowałem stosunkowo łatwo. 
W celu nabrania biegłości w stenografowaniu prawie 
codziennie dyktowała mi matka, a ja starałem się 
wyciągnąć jak największą liczbę sylab na minutę.
 W tym mniej więcej czasie ojciec stracił posadę 
w drukarni „Kuriera Poznańskiego” z powodu wprowadzenia 
linotypów. Zecerzy nie byli już potrzebni, gdyż 
zamiast nich to linotypy składały czcionki. Jeden 
linotyp wykonywał pracę trzech zecerów. W ten sposób 

6  Szkoła została założona w 1871 r., budynek istniał przy ul. F. Ratajczaka i S. Taczaka.
7  Obecnie ul. Fr. Ratajczaka.
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linotypy przynosiły korzyści zakładowi, a uderzały 
w ludzi, którzy tracili zatrudnienie. Ojciec nie 
mógł potem znaleźć żadnej innej posady w Poznaniu. 
Pojechał więc do Bochum w Westfalii, gdzie rozpoczął 
pracę w drukarni Brejskiego przy „Wiarusie Polskim”8. 
Po kilku tygodniach postanowił ściągnąć nas do 
siebie. Matka wypowiedziała więc mieszkanie, część 
mebli sprzedała, a ja zwróciłem się do mojego szefa, 
p. Witkowskiego,z prośbą o zwolnienie z praktyki. 
Gdy byliśmy już prawie gotowi do podróży, nadszedł 
telegram, w którym ojciec donosił, że mamy wstrzymać 
nasz przyjazd, gdyż on nie potrafi żyć na obczyźnie 
i niebawem wróci do domu. na szczęście następnego dnia 
mój szef oświadczył, że nie zwolni mnie z nauki, a ojciec 
ma wrócić i rozpocząć pracę u niego. Z takiego obrotu 
sprawy byliśmy wszyscy zadowoleni. Gorzej było jednak 
z mieszkaniem. nasze dotychczasowe lokum musieliśmy 
opuścić, gdyż zostało w międzyczasie wynajęte. Matka 
była więc zmuszona na razie wprowadzić się do wolnego 
piwnicznego mieszkania w nowym budynku przy ul. 
Kochanowskiego. Gdy wrócił ojciec, przeprowadziliśmy 
się na ul. Piotra Wawrzyniaka. 
 Jeszcze długo przed wyjazdem ojca do Bochum 
rozpocząłem naukę gry na cytrze koncertowej,  
na której grał też mój ojciec i sam udzielał mi na niej 
lekcji. nie jest to wcale łatwy instrument. Pochodzi 
on z Tyrolu. Potrzeba kilkuletnich ćwiczeń i dużej 
wytrwałości, zanim nabierze się biegłości w palcach. 
Gdy już byłem trochę zaawansowany w tej pięknej grze, 
ojciec zaczął organizować co niedzielę popołudniowe 
koncerty. Ja grałem pierwszą cytrę, ojciec – drugą, 
a syn dobrych znajomych rodziców, Stefan Smolibowski, 
skrzypce. nuty sprowadzał ojciec z Lipska. Są one 
podobne do nut fortepianowych z tą różnicą, że basy 
i akordy pisane są w kluczu skrzypcowym. Koncerty 
te, którym przysłuchiwał się z dużym zainteresowaniem 

8  Pierwsze polskie czasopismo polonijne w Nadrenii, założone w 1890 r. w Bochum.

ojciec młodego skrzypka, były dla nas miłą rozrywką, 
mimo że czasem oberwało mi się niejedno napomnienie za 
fałszywie schwycony ton. 
 W trzecim roku mojej praktyki wstąpiłem do 
oddziału Katolickiego Towarzystwa Młodzieży Polskiej 
pod wezwaniem św. Kazimierza. Patronem towarzystwa był 
ks. Kosiak9, wówczas wikary przy kościele na Jeżycach. 
Zebrania odbywały się raz na miesiąc, a śpiewy – dwa 
razy w tygodniu. na zebraniach wygłaszano referaty 
i wykłady, prowadzone w większości przez ks. patrona, 
a lekcje śpiewu prowadził członek starszego oddziału, 
Jankowski. Pierwszy mój wykład wygłosiłem na temat 
szkodliwości palenia papierosów. Był to niejako mój 
debiut wykładowy. W następnym roku zostałem wybrany 
na seniora, czyli prezesa oddziału. Mimo licznych 
obowiązków, jakie nakładały na mnie nowe stanowisko 
w towarzystwie oraz praca i nauka w szkole, miałem duży 
udział w redagowaniu jednodniówki, wydanej z okazji 
25-lecia towarzystwa. 
 Był to rok 1912. Przypadek chciał, że w ręce wpadł 
mi lipcowy numer wychodzącego we Lwowie dwutygodnika 
„Skaut”10. Treść tego pisemka ilustrowała pracę 
i działalność nieznanych dotąd drużyn skautowych, 
z którą zapoznałem moich bliższych przyjaciół. 
Rozpoczęliśmy poszukiwania kolejnych materiałów 
z tej dziedziny. nasze usiłowania uwieńczone zostały 
pomyślnym skutkiem, gdyż za pośrednictwem Księgarni 
Cybulskiego w Poznaniu przy ul. Święty Marcin uzyskaliśmy 
cały rocznik „Skauta”, który umożliwił nam szersze 
zapoznanie się z ruchem skautowym. Wzniosła idea 
skautowa oraz chęć pracowania dla kraju nie pozwoliły 
nam długo czekać i już późną jesienią rozpoczęliśmy 
ćwiczenia i gawędy skautowe. Było nas ośmiu. Jako 
oficjalną datę założenia drużyny przyjęliśmy1 stycznia  
1913 r., tego dnia odbyło się bowiem w mieszkaniu moich 

9  Ks. Sylwester Kosiak (1879-1950).
10  Czasopismo wydawane we Lwowie od 1911 do 1939 r.
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rodziców przy ul. Piotra Wawrzyniaka trzecie zebranie, 
na którym zawiązano pierwszy zastęp, a ja zostałem 
wybrany na drużynowego. naszym patronem uczyniliśmy 
hetmana Stefana Czarnieckiego, a hasłem – jego znane 
słowa: „nie urosłem ani z soli ani z roli, ale z tego 
co mnie boli”11.
 Zaraz na wstępie wytyczyliśmy sobie dwa główne 
cele: wychowanie gorących patriotów i wyszkolenie 
dzielnych bojowników o wolność kraju. Chcąc nadać 
naszej działalności jak najtrwalsze podstawy 
i bronić jej przed czujnym okiem policji pruskiej, 
postanowiliśmy ją zakonspirować. W tym celu zebraliśmy 
się pewnego dnia o godz. 21:00 u wylotu ul. Cegłowej 
(dzisiaj Grudzieniec) i drogi prowadzącej do Golęcina, 
gdzie po krótkim przemówieniu odebrałem od całego 
zastępu przysięgę dozgonnej wierności i działalności 
niepodległościowej. 
 Odtąd odbywały się regularnie zbiórki lub gawędy 
raz w tygodniu, a prawie co niedzielę – szkolenie 
w służbie polowej. nie była to zabawa. Pokolenie 
ówczesnych skautów ożywione było duchem rewolucyjnym, 
stanowiło legion silny zarówno pod względem liczby, 
jak i jakości, z wyrytym w duszy hasłem „niepodległość 
Polski”. Jakże często w lasku brzozowym z parkiem 
sołackim i na „górach piaskowych” za Golęcinem 
rozbrzmiewała pieśń rewolucyjna „Gdy naród do boju 
wystąpi z orężem”!
 W drużynie panowała bezwzględna karność. Byłem 
bardzo wymagający nie tylko w stosunku do siebie, lecz 
także do moich podkomendnych. Toteż drużyna rozwijała 
się i rosła w siły. W krótkim czasie mieliśmy cztery 
zastępy, a przed wybuchem I wojny światowej w 1914 r. 
– dwanaście zastępów, czyli przeszło 100 członków.
 Do drużyny mogła należeć tylko młodzież pracująca, 
która ukończyła 14. rok życia. Środki finansowe na 

11  Por. Hufiec Harcerstwa im. Stefana Czarnieckiego Poznań-Jeżyce w latach 1913-1973, 
[b.m.w., b.r.w.].

zakup ekwipunku, czyli namiotów, garnków, latarek 
itd.,czerpano ze składek członkowskich, dobrowolnych 
datków i ze sprzedaży na zlotach sokolich i śpiewaczych 
oraz na polskich zabawach pocztówek przedstawiających 
fragmenty z życia drużyny. Umundurowanie i ekwipunek 
każdy sprawiał sobie sam.
 Moimi najbliższymi współpracownikami, czyli 
plutonowymi, byli: Ignacy Marszałkiewicz, Stefan 
Marciniak, Stanisław Saroszewski i Michał Sałata. 
Pierwsze ślubowanie na wierność prawa harcerskiego 
odebrał wiosną 1913 r. ks. Kosiak, wikariusz przy 
kościele jeżyckim, który był nam bardzo życzliwy 
i popierał naszą działalność skautową.
 Umundurowanie mieliśmy łudząco podobne do 
umundurowania Pfadfinderów12. Toteż policja pruska nie 
zwracała na nas większej uwagi. Uważała nas bowiem 
za niemieckich poszukiwaczy tropów. Często dochodziło 
nawet do komicznych nieporozumień. Zdarzyło się 
na początku 1915 r., że podczas podchodów w lesie 
golęcińskim zatrzymał nas bawiący wówczas w Poznaniu 
głównodowodzący wojskami niemieckimi feldmarszałek von 
Hindenburg13. Widząc, że nie utrzymujemy między sobą 
łączności, zatrzymał nas, oczywiście w przekonaniu, 
że jesteśmy Pfadfinderami, i powiedział:

 – Aber ihr müßt mehr auf die Verbindung achten 
(Musicie więcej uwagi zwracać na łączność).

 Po czym pouczył nas o obowiązkach młodzieży 
niemieckiej wobec ich ojczyzny w toczącej się 
wojnie. Omylił się pan marszałek, natomiast nie 
zrobił tego pruski żandarm, który nawet na odległość 
kilku kilometrów wyczuł w nas polską młodzież,  
ów „niebezpieczny element dla państwa niemieckiego”.

12  Tzn. niemieckich skautów.
13  Paul von Hindenburg (1847-1934), późniejszy feldmarszałek i prezydent republiki 
Weimarskiej (1925-1934).
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 Otóż razu pewnego prowadziłem nocą luźny oddział 
młodzieży składający się z nieumundurowanych członków 
drużyny oraz kolegów z Towarzystwa Młodzieży pod 
wezwaniem św. Kazimierza na Jeżycach, którego również 
należałem, szosą z Tarnowa do Poznania. Śpiew nasz 
zwabił żandarma hakatystę z Tarnowa, który zatrzymał nas 
i zapisał sobie moje nazwisko. W wyniku wytoczonego mi 
procesu za prowadzenie zwartego oddziału na publicznej 
drodze bez zezwolenia policyjnego sąd powiatowy 
w Poznaniu skazał mnie na 10 marek grzywny. niski 
wymiar kary tłumaczy się tym, że zdołałem przekonać 
sąd, iż nie był to zwarty oddział, a luźno zebrana 
na zabawie w Tarnowie grupa młodzieży, składająca 
się z przyjaciół i kolegów znanych mi jeszcze 
z czasów szkolnych. Grzywnę, którą spłacałem w ratach 
po 2,50 marki miesięcznie, zwrócił mi ks. Kosiak.  
Gdy powiedziałem mu o wyroku, podszedł do biurka, 
wyjął duży worek z pieniędzmi i odliczył mi 10 marek. 
nie poniosłem więc żadnej straty. 
 Uczył się wtenczas razem ze mną niejaki Stanisław 
Latosi. Był on jednym z młodszych uczniów. Chłopak 
niskiego wzrostu o trochę ostrych rysach twarzy, 
mieszkał w Głównie. Codziennie dojeżdżał do pracy. 
Był bardzo uczynny; nikomu nie odmówił pomocy, wobec 
czego cieszył się powszechną życzliwością kolegów. Jak 
się dowiedziałem, nie przypominam sobie przy jakiej 
okazji, nasz Stasiu był również skautem i należał do 
drużyny „Żuawów”, której drużynowym lub komendantem był 
Jan Kąkolewski – późniejszy powstaniec i generał14.
 Członkowie tej drużyny wywodzili się również 
z kół młodzieży pracującej, czyli robotniczej 
i rzemieślniczej, której nie było można odmówić 
patriotyzmu i ofiarności dla sprawy niepodległościowej, 
mimo że nie zawsze postępowali oni w zgodzie z prawem 
skautowym. Byli ryzykantami, którzy w prowadzonej 
walce z pruskim zaborcą nie przebierali w środkach.

14  Jan Kąkolewski (1893-1977), podpułkownik wojska polskiego. 

 Pewnego dnia przystąpił do mnie Latosi z pytaniem, 
czy zgodziłbym się na spotkanie z Kąkolewskim, 
który chciał ze mną pomówić. Oczywiście się 
zgodziłem i poprosiłem  Latosiego o skontaktowanie 
mnie z Kąkolewskim. Słyszałem bowiem o nim, o jego 
niecodziennych wyprawach pieszych i rowerowych i miałem 
chęć bliżej go poznać.
 nie mogłem się doczekać tego spotkania. 
Przypuszczałem, że Kąkolewski będzie po Wierzejewskim 
drugim działaczem niepodległościowym na terenie miasta, 
który zechce wciągnąć mnie w orbitę swoich wpływów. 
Wreszcie nadszedł dzień, kiedy to o godz. 19:00 miałem 
stawić się przed bożnicą od strony ul. Wronieckiej.
 Był to dżdżysty i ponury dzień jesienny. niebo 
było ciemne, a tylko tu i ówdzie świeciły się pojedyncze 
latarnie. Ruch panował jeszcze stosunkowo duży. Ludzie 
po zamknięciu sklepów i skończonej pracy śpieszyli do 
domów. nie śpieszyło się za to młodym, którzy pragnęli 
umówione spotkanie przeciągnąć w nieskończoność, aby 
nasycić się czarem wspólnego szczęścia. Spacerowałem, 
przystawałem i rozmyślałem o teraźniejszości 
i przyszłości, gdy nagle ktoś podszedł do mnie z tyłu 
i zapytał:

 – Depczyński? 
 – Tak – odpowiedziałem.
 – Proszę za mną w odstępie kilka kroków! 
Idziemy!

 nie znałem tego gościa i ciekawiło mnie, skąd 
wie, kim jestem. „Latosi musiał mu dobrze opisać moją 
sylwetkę” – tak pomyślałem. Ale nic. Podążyłem za 
nieznanym mi młodym człowiekiem, aż zaszliśmy na Garbary. 
W pewnej chwili znaleźliśmy się przed czteropiętrowym 
domem. Wchodząc do bramy, spostrzegłem z przerażeniem,  
że na parterze mieści się komisariat policji. „Czy to 
pułapka?” – przeszła mi przez głowę niepokojąca myśl. 
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Ale nie! Patrzę, a mój towarzysz idzie na I piętro 
i dalej coraz wyżej i wyżej. Odetchnąłem z ulgą,  
gdy znaleźliśmy się na IV piętrze. 
 Patrzę, a to strych. Same prymitywne z nieheblowanych 
desek drzwi do komórek. Tylko jedne, te na wprost 
schodów, wyglądem i budową sugerowały, że prowadzą do 
jakiegoś mieszkania. Przed tymi drzwiami stanęliśmy. 
Mój towarzysz, po chwili nasłuchiwania, stuknął w nie 
w tajemniczy sposób. nagle ktoś poruszył klamką od 
wewnętrznej strony drzwi, które skrzypiąc, zamąciły 
panującą wokoło głęboką ciszę. Cichutko weszliśmy do 
środka. Drzwi zamknęły się za nami.
 Znalazłem się w obszernej izbie. W każdym rogu 
stał oparty o ścianę ręczny karabin. na wprost drzwi, 
przy oknie, stał stół. Siedziało przy nim kilkunastu 
rosłych i ogorzałych od słońca młodych ludzi, których 
twarze przy słabym migocącym świetle palącej się na 
stole świecy trudno było mi rozpoznać. Jeden z nich, 
jak zdołałem zauważyć, najstarszy, podszedł do mnie 
i podprowadził do stołu. następnie przedstawił się jako 
Kąkolewski, po czym poprosił mnie, abym przysłuchiwał 
się obradom, które miały się niebawem skończyć. 
 Usiadłem więc i słuchałem; ani oczom, ani uszom 
nie wierząc. Oto sztab drużyny „Żuawów” obradował 
nad strategią planowanego zamachu na komisję 
kolonizacyjną, która w tych dniach przejmować miała 
jeden z wywłaszczonych polskich majątków ziemskich. 
Plutonowym i zastępowym przydzielano różne zadania, 
jak napad na poszczególnych członków komisji, 
zrywanie drutów telefonicznych i telegraficznych, 
unieszkodliwienie towarzyszących komisji żandarmów 
i urzędników. Gdy wszystko omówiono i ustalono 
szczegóły, Kąkolewski zwrócił się do mnie z pytaniem, 
czy byłbym gotów z moją drużyną uczestniczyć w tej 
wyprawie i pomóc w wykonaniu tego bądź co bądź trudnego 
i niebezpiecznego przedsięwzięcia. Odpowiedziałem, że 
sam nie mogę decydować w tak ważnej sprawie i że muszę 

najpierw porozumieć się z moimi plutonowymi. Stanęło 
na tym, że o naszym postanowieniu dam mu znać w jak 
najkrótszym czasie.
 Pod koniec obrad Kąkolewski odebrał ode mnie 
przyrzeczenie, że o tym wszystkim, co wiedziałem i o czym 
słyszałem – poza moimi czterema plutonowymi – nikomu 
nic nie powiem, gdyż w przeciwnym razie z życiem moim 
byłoby krucho… W tym momencie podpalił leżącą na stole 
kupkę prochu, która wybuchła i napełniła izbę dymem 
strzelniczym. Zrozumiałem, że w razie wsypy życie moje 
rozpłynęłoby się podobnie jak proch.
 Gdy pożegnałem Kąkolewskiego i jego towarzyszy, 
wiedziałem, że nie wezmę z moją drużyną udziału 
w organizowanej przez niego akcji, gdyż całe to 
przedsięwzięcie uważałem za bezcelowe i zbyt ryzykowne. 
na tym samym stanowisku stanęli moi plutonowi, o czym 
powiadomiłem Kąkolewskiego. On sam w końcu również 
zrezygnował z planowanej akcji, noszącej według 
ówczesnych pojęć pewne cechy rozboju. A celem polskiego 
skautingu było – jak to często podkreślał Alojzy Klimek, 
opiekun i drużynowy łazarskiej drużyny skautowej 
przy tamtejszym Towarzystwie Młodzieży Katolickiej, 
z którym byłem luźno związany – wychowywanie naszej 
młodzieży na dzielnych i wiernych ojczyźnie obywateli 
oraz bojowników o niepodległość. 
 Wybuch wojny w 1914 r. spowodował rozluźnienie 
więzi z towarzystwem młodzieży. Właściwie drużyna jako 
taka pozostawała w pracy skautowej zawsze niezależna. 
Początkowo towarzystwo dawało jej jedynie schronienie 
czy pokój na gawędy. Później jednak drużyna, nie chcąc 
narażać towarzystwa na przykrości ze strony policji, 
zrezygnowała z tego schronienia, a zastępy musiały 
odtąd odbywać swoje gawędy w mieszkaniach rodziców, 
pralniach, strychach, piwnicach itd. 
 niebawem nawiązano bliższą współpracę z „Sokołem”, 
w ramach którego powstała pod koniec 1914 r. zakonspirowana 
organizacja wojskowa, mająca za zadanie przygotowaćsię 
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do zbrojnej walki o wolność kraju. Czołowe stanowiska 
zajmowali tam m.in. sokoli Karol Rzepecki i Antoni 
Wysocki, z którymi nawiązałem bliższą współpracę.  
Do organizacji przystąpili też starsi członkowie mojej 
drużyny, jak: Ignacy Marszałkiewicz, Stefan Marciniak, 
Michał Sałata, Jan Brzeziński, Stanisław Saroszewski 
oraz ja jako dziesiętnik. W pierwszy dzień świąt 
Bożego narodzenia 1914 r. nasza dziesiątka została 
zaprzysiężona w Sołaczu przez ówczesnego naczelnika 
„Sokoła” na Winiarach Andrzeja Pokrywkę. 
 Jeszcze przed wybuchem wojny ukończyłem 
praktykę i złożyłem egzamin w jednej z niemieckich 
drukarń w Poznaniu. Oczywiście zdawałem w języku 
niemieckim. Minęła nareszcie czteroletnia udręka. Mimo  
że drukarstwo, a szczególnie zecerstwo, zaliczano 
wówczas do tzw. lepszych zawodów, nie podchodziłem do 
niego z entuzjazmem. nudziło mnie ciągłe rozbieranie 
i składanie drobnych akcydensów. Z większą chęcią 
podążałem do pracy w trzecim i czwartym roku nauki. 
W trzecim roku składałem pod nadzorem późniejszego 
oddziałowego, Turkiewicza, tzw. rubrycelę, czyli 
rocznik dla księży, drukowany częściowo w języku 
łacińskim i stanowiący rodzaj spisu parafii i księży 
z diecezji. W czwartym roku pomagałem seniorowi 
drukarstwa poznańskiego Wacławowi Urbańskiemu przy 
ogłoszeniach „Przewodnika Katolickiego”. Urbański 
był starym poznańskim drukarzem, kawalerem, trochę 
nerwowym, pierwszy przychodził do pracy i pierwszy 
ją kończył. Był bardzo dokładny. Manuskrypty, czyli 
rękopisy ogłoszeń, otrzymywaliśmy na surowo, tzn. 
tak jak napisał je nadawca, pełne błędów, bez znaków 
interpunkcyjnych, a często niezrozumiale ujęte. 
Trzeba je było więc samemu redagować i odpowiednio 
zestawiać. A to nie każdemu się udawało, przez co 
Urbański bardzo się denerwował. Stąd nie każdy chciał 
z nim pracować. Ja nie miałem pod tym względem żadnych 
trudności; dlatego też zyskałem u niego duże poważanie. 

najbardziej interesowało mnie składanie nut. Tę 
sztukę znał w Poznaniu tylko jeden zecer, Franciszek 
Pieniężny, długoletni skarbnik Związku Drukarzy 
Polskich i metrampaż wychodzącego w naszej drukarni 
„Katholischer Wegweiser”, pisma w rodzaju „Przewodnika 
Katolickiego”, drukowanego w języku niemieckim dla 
niemców katolików. Gdy Pieniężny zaczął chorować 
i zaistniała obawa, że zakładowi może zabraknąć zecera 
nutowego, na polecenie kierownictwa zakładu zapoczął 
mnie wtajemniczać w składanie nut, co przyszło mi tym 
łatwiej, że się na nich znałem.
 Zawsze lubiłem muzykę, a szczególnie operę 
i operetkę. Pierwszeństwo dawałem operze. Prawie co 
niedzielę popołudniu w Teatrze Polskim przy ówczesnej 
ul. Berlińskiej15, jedynym polskim teatrze w Poznaniu, 
w którym grywano nie tylko dramaty i komedie, lecz 
także opery i operetki, kupowałem za 50 fenigów bilet 
na parter gimnazjalny, czyli do popularnie przez 
młodzież zwanego kubla. Były tam jedynie miejsca 
stojące, przeznaczone dla gimnazjalistów i uczniów 
szkół średnich, czyli obywatelskich. Ściśnięci 
jak śledzie w beczce, o zroszonych potem czołach, 
wsłuchiwaliśmy się w piękne arie „Halki”, „Strasznego 
dworu”, „Fausta” i innych oper. Znałem ze sceny prawie 
wszystkie aktorki i aktorów. Długo pamiętałem tenora 
Hayka, którego śpiewem się zachwycałem.
 Z natury byłem poważny. Dużo czytałem i – jeżeli nie 
w teatrze – to w książkach szukałem wiedzy i rozrywki. 
Byłem pilnym klientem Biblioteki Przemysłowców na 
Starym Rynku16. W szkole, jako dorastający chłopak, 
miałem przyjaciela, Joachima Augustyniaka, którego 
rodzice posiadali sklep towarów kolonialnych w Poznaniu 
przy ul. św. Anny na Jeżycach. Był to chłopak również 
poważny, w nauce trochę słaby, ale za to bardzo 
nabożny. Chciał koniecznie zostać księdzem. W klasie 

15  Obecnie ul. Fredry i ul. 27 Grudnia.
16  Mieściła się w kamienicy nr 74 (obecnie hotel i restauracja Brovaria).
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siedzieliśmy obok siebie. Miał kilka sióstr. Byliśmy 
dwaj nierozłączni przyjaciele. Wszędzie chodziliśmy 
razem.
 We dwóch wracaliśmy pewnego zimowego wieczoru 
z robót ręcznych w łazarskiej szkole średniej. 
Przechodząc przez późniejsze tereny targowe, wówczas 
jeszcze niezabudowane, Joachimek – jak go ogólnie 
nazywano – zaproponował mi zapalenie papierosa, których 
kilka sztuk „zwędził” ojcu ze sklepu. Dręczyła nas 
obu ciekawość, jak właściwie smakuje papieros, nigdy 
bowiem nie mieliśmy jeszcze go w ustach. Zeszliśmy 
więc do głębokiego dołu i każdy z nas zapalił po 
noblessie. Zaledwie jednak zdołaliśmy się zaciągnąć, 
zaczęliśmy się krztusić, oczy wyszły nam na wierzch 
i łzy spływały po policzkach. Czym prędzej opuściliśmy 
więc naszą „jamę” i z twardym postanowieniem więcej 
nie spojrzeć na papierosa, ruszyliśmy w dalszą drogę 
do domu, wzbogaceni o nowe doświadczenie. 
 Joachim – jak wspomniałem – był bardzo nabożny. 
Zaraził mnie swoją postawą. Obaj zbudowaliśmy sobie 
w domach małe ołtarzyki, przy których modliliśmy 
się wraz z rodzeństwem i odprawialiśmy msze. Szaty 
liturgiczne lepiliśmy z tapety. Co miesiąc chodziliśmy 
do spowiedzi, pościliśmy przykładnie, a w Wielki Piątek 
leżeliśmy krzyżem, oczywiście nie cały dzień, lecz 
tylko wieczorem. Joachim miał w obszernej i jasnej 
piwnicy urządzoną kaplicę, którą często odwiedzałem, 
a szczególnie wtedy gdy był u niego odpust. Podczas 
jednego z takich odpustów spadłem z ambony w czasie 
wygłaszania kazania, a podczas odprawianych modlitw 
mszalnych wypiłem Joachimowi wino, co go strasznie 
rozgniewało. W tym właśnie czasie zaczęła się u mnie 
budzić młodzieńcza i łobuzerska zadziorność. Joachim 
obraził się na mnie do tego stopnia, że gdy kilka tygodni 
później byliśmy na pogrzebie jednego z naszych szkolnych 
kolegów, udawał, że mnie nie zna. Joachimek miał na 
sobie tego dnia modną długą pelerynę i po skończonej 

ceremonii odwiedzał groby krewnych i znajomych, a ja 
idąc w ślad za nim, wołałem słowami pruskich rycerzy-
rozbójników pod adresem brandenburskiego elektora 
Joachima:
 –Jochimke, Jochimke, hüte dich, fangen wir dich, 
so hangen wir dich! (Joachimie, Joachimie, strzeż się, 
bo jak cię schwycimy, to cię powiesimy!)
 W ten sposób zaszliśmy na ul. Staszica. W pewnym 
momencie Joachimek, chcąc się ode mnie odczepić, skrył 
się do bramy jakiegoś domu. niestety znalazł się stróż 
i od razu go stamtąd przegnał. Biedak uciekł więc 
i znikł mi na zawsze z oczu. Więcej go już nie spotkałem. 
Później dowiedziałem się od jednej z jego sióstr,  
że wyjechał do zakonu w Krakowskiem na studia teo-
logiczne, gdzie w czasie pierwszej wojny światowej 
zmarł. Tak oto niezbyt chwalebnie skończyła się nasza 
przyjaźń, za co i ja ponosiłem częściowo winę. Lecz 
główną przyczyną naszego rozstania się było to, że 
Joachimek poszedł drogą, którą wytyczył sobie już 
w chłopięcych latach, podczas gdy mnie los rzucił 
w odmiennym kierunku. Po Joachimie zostało mi tylko 
wspomnienie, które do dnia dzisiejszego chowam 
w serdecznej pamięci.
 W zasadzie nie byłem zwolennikiem psich figli, 
czyli – jak u nas w domu mówiono – „psich spruchów”. 
Bardzo byłem więc rozżalony na moich kolegów z pierwszego 
roku nauki, kiedy podczas śniadania schwycili mnie 
i podniósłszy nogami do góry, wlali mi do każdej nogawki 
po butelce wody. Miał to być zadatek chrztu, któremu 
został poddany każdy młody adept sztuki drukarskiej 
po egzaminie. Głównymi sprawcami tej kąpieli byli 
moi starsi koledzy Mieczysław Olszewski i Kazimierz 
Pniewski.
 Szczególnie ten ostatni otaczał mnie opieką, 
której wcale nie pragnąłem. Był on trochę zaniedbanym 
sierotą. Samodzielność i zdanie na własne siły 
pozwoliły mu bliżej przyjrzeć się niektórym zjawiskom 
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życiowym, o których nie miałem żadnego pojęcia. 
Rozpoczął od uświadamiania mnie. Przyznać muszę,  
że o tych sprawach niewiele wiedziałem, gdyż nikt  
ze mną o nich nie mówił. I gdyby nie Kazimierz, byłbym 
nadal tkwił w głębokiej nieświadomości. Było mi z tym 
dobrze, miałem bowiem inne zainteresowania niż kobiety. 
Zresztą byłem jeszcze bardzo młody; miałem zaledwie 
15 lat. Teraz było gorzej. Dowiedziawszy się prawdy, 
z którą zapoznał mnie mój kolega w jaskrawo-wulgarny 
sposób, straciłem do niego wszelką sympatię i się od 
niego odsunąłem, a dziewczęta wprost znienawidziłem. 
Uważałem każdy stosunek płciowy za wielkie „świństwo”. 
Rzucono złe ziarno na nieprzygotowaną glebę.
 Lubiłem chodzić do kina, na co z powodu zbyt 
szczupłych środków finansowych, jakimi rozporządzałem, 
tylko rzadko mogłem sobie pozwolić. Przeważnie 
odwiedzałem kino przy ul. Święty Marcin, które 
mieściło się w dawnym lokalu sklepowym. Wyświetlano 
tam oczywiście tylkonieme filmy, ponieważ dźwiękowych 
jeszcze nie znano. Do kina można było wejść w każdej 
chwili. Seanse odbywały się bez przerwy, dopóki kino 
było otwarte. Gdy skończono jeden pokaz, rozpoczynano 
kolejny. I tak szło w kółko. Jeżeli przyszło się do 
kina w połowie seansu, to siedziało się tak długo,  
aż się zobaczyło cały film. Zresztą kto chciał i miał 
chęć, mógł cały film jeszcze raz oglądać. nikt go 
nie wyrzucił, mógł siedzieć tak długo jak chciał. 
Zasadniczo ludzie po obejrzeniu całego filmu kino 
opuszczali. Wyświetlano przeważnie filmy komiczne. 
Im bardziej publiczność się śmiała, tym większym 
powodzeniem cieszył się dany film. Ludzie chcieli się 
śmiać i po to chodzili do kina.
 nareszcie zacząłem zarabiać. niestety nie trwało 
to długo, gdyż z chwilą wybuchu wojny w 1914 r. zostałem 
wraz z innymi młodymi pracownikami zwolniony. Musiałem 
szukać innego zatrudnienia. Po kilkutygodniowej 
bezczynności dostałem pracę na poczcie kolejowej 

jako pomocnik szafnera. Pomagałem przy sortowaniu 
paczek i przewożeniu ich do pociągów. Była to niezbyt 
przyjemna praca, gdyż kilka dni w tygodniu pełniłem 
służbę od 2:00 w nocy do 9:00 rano. Poza tym dokuczało 
mi zimno, gdy wyczekiwałem na peronach na nadejście 
pociągu. Zarabiałem wtedy 90 marek miesięcznie. 
 na szczęście kilka tygodni później otrzymałem 
posadę w Inowrocławiu, czyli w moim rodzinnym mieście, 
jako zecer w „Dzienniku Kujawskim”. Kierownikiem tego 
zakładu był dobry znajomy mojego ojca, Jan Królak, 
u którego zamieszkałem. nie bardzo mi szła ta praca, 
gdyż po pierwsze, nie byłem do niej wprawiony, a po 
drugie – okropnie namęczyłem się przy odczytywaniu 
rękopisów redaktora Adama Poszwińskiego. Pracowałem 
na obliczanie, coś w rodzaju akordu.
 Żona mojego szefa, czyli moja gospodyni, była 
ładną i przystojną młodą kobietą, z którą chętnie 
gawędziłem. Poza tym umilały mi czas jej dwie 
ładniutkie córeczki, które ochoczo się ze mną bawiły. 
O ile się nie mylę, nie chodziły jeszcze do szkoły. 
Byłem wtenczas trochę nieśmiały. Gdy więc dostałem na 
obiad pierogi z serem, których nie lubiłem, to zamiast 
powiedzieć o tym gospodyni, zapakowałem je w papier 
i schowałem do szafy. Gdy kilka tygodni później je 
znalazła, śmiała się z mojej nieporadności. 
 Oczywiście z moją drużyną utrzymywałem nadal 
bliski kontakt, podobnie jak i z organizacją wojskową, 
z którą kontaktowałem się listownie przy pomocy 
syntetycznego atramentu, sporządzanego z mleka i soku 
z cebuli. Rozpocząłem również na terenie Inowrocławia 
organizację pierwszej dziesiątki. Ale ani się nie 
spostrzegłem, jak nastąpiła „wsypa”, na szczęście 
niegrożąca żadnymi konsekwencjami. Sam mój szef Królak, 
nie wiadomo gdzie i od kogo, dowiedział się bowiem 
o mojej działalności i wziął mnie na spytki. Oczywiście 
wyparłem się wszystkiego i dałem spokój dalszemu 
werbowaniu członków, uznając teren za „nieodpowiedni”. 
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Właściwie miałem słabe rozeznanie wśród miejscowej 
młodzieży, którą można by zwerbować do organizacji.
 Jednej niedzieli popołudniu odszukałem w tzw. 
byłej papierni przy ul. św. Ducha starą Marchlewską, 
która kiedyś za moich dziecięcych lat bywała u nas 
w domu i służyła matce pomocą w gospodarstwie domowym 
oraz chodziła z nami na spacery. Była już schorowana. 
W końcu sobie mnie przypomniała. Obdarzyłem ją, czym 
mogłem, i pożegnałem, obiecując, że przy najbliższej 
okazji znowu ją odwiedzę. PIERWSZA WOJnA ŚWIATOWA

 na początku 1915 r. otrzymałem wezwanie do 
„stawki””, czyli do stawienia się przed wojskową komisją 
poborową. nie przejmowałem się tym zanadto, gdyż nie 
wierzyłem, aby mnie – taką „lichotkę”, za jaką na ogół 
uchodziłem – wzięto do wojska. Dla pewności dzień 
przed stawką, a była to niedziela, wziąłem udział 
z kolegami z drukarni i z szefem w wyprawie na Mątwy 
pod Inowrocławiem, gdzie trochę popiliśmy. Wracaliśmy 
stamtąd nocą pieszo. A rano pani domu dała mi dużą 
filiżankę mocnej kawy, która miała przyśpieszyć bicie 
serca i wraz z wycieczkowym przemęczeniem pomóc mi 
w zwolnieniu z wojska. Toteż pełen nadziei stanąłem 
przed lekarzem, który po krótkim badaniu orzekł: 
„Infanterie I” („Piechota I”). Gdy to usłyszałem, 
pomyślałem, że zemdleję. Ale cóż było robić? Musiałem 
pogodzić się z tym nieoczekiwanym wyrokiem.
 Teraz myślałem o powrocie do domu, gdyż ostatnie 
tygodnie chciałem spędzić w gronie rodziny i wśród moich 
druhów – skautów. Okazja ku temu nadarzyła się prędzej, 
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niż się tego spodziewałem. Drukarnia sprowadziła 
linotyp, przez co podobnie jak kiedyś mój ojciec, 
zostałem zwolniony. Wróciłem więc do domu, lecz nie na 
długo, gdyż w pierwszych dniach maja otrzymałem nakaz 
stawienia się do wojska. Pożegnałem więc rodziców, 
których nieprędko miałem znów ujrzeć, a w drużynie 
wyznaczyłem pierwszego plutonowego Stefana Marciniaka 
na mojego następcę i pojechałem znowu do Inowrocławia, 
gdzie dołączyłem do transportu rekrutów, skierowanego 
do Kołobrzegu. Był 15 maja 1915 r. Wszystko następowało 
tak szybko, że zanim się spostrzegłem, znalazłem się 
w mundurze pruskiego żołnierza na kołobrzeskim placu 
ćwiczeń.
 Wciśnięty w ramy twardej pruskiej dyscypliny 
żołnierskiej z kolegami, prawie wyłącznie Polakami 
z inowrocławskiego, w tempie niemal błyskawicznym 
zapoznałem się z musztrą, strzelaniem i służbą 
polową. Po przysiędze, którą składaliśmy w kościele 
katolickim, wolno nam było po służbie wychodzić do 
miasta. W mniemaniu naszych przełożonych nie bylibyśmy 
dobrymi żołnierzami, gdybyśmy nie zaznali „rozkoszy” 
tzw. pruskiego drylu, polegającego na różnych 
szykanach i karnych ćwiczeniach. Zdarzyło się np., 
że jako dyżurny spóźniłem się dwie minuty po kawę 
dla mojej sekcji. Za karę musiałem więc czyścić ustęp 
własną szczoteczką do zębów zamiast jeść śniadanie 
z kolegami. Innym razem w trakcie porannego apelu 
w niedzielę podpadł jeden z żołnierzy naszej kompanii. 
Zdaje się, że miał niewyczyszczone buty. Za karę 
kompania musiała całą niedzielę przebywać w koszarach 
i co godzinę stawać do apelu, któremu towarzyszyły 
najwymyślniejsze ćwiczenia, jak „padnij” i „powstań”, 
żabka itp. Odetchnęliśmy dopiero wieczorem.
 Zaledwie minęło sześć tygodni, a już byliśmy 
gotowi do wymarszu w pole. O urlopie nie było co marzyć. 
Otrzymaliśmy nowe umundurowanie, ekwipunek polowy 
oraz kilkudniowe zaprowiantowanie. W dniu 28 czerwca  

1915 r. załadowano nas do pociągu towarowego,  
odpowiednio przystosowanego do transportów 
wojskowych. Jeszcze dwa dni przed wyjazdem wysłałem 
wiadomość do rodziców, że mniej więcej w takim dniu 
i o takiej godzinie będziemy przejeżdżać przez 
Poznań, i prosiłem, aby byli wtedy na dworcu, gdyż 
chciałem się z nimi jeszcze raz zobaczyć i pożegnać. 
Jechałem przecież na wojnę, z której nie wszyscy 
mieli wrócić. niestety moje obliczenia okazały się 
błędne. Przejeżdżaliśmy co prawda przez Poznań,  
ale kilka godzin później, przez co nikogo nie spotkałem, 
mimo że pilnie rozglądałem się na dworcu. Było mi 
markotno, że bez pożegnania się z rodzicami, siostrami 
i bratem musiałem wyjeżdżać w pole. Jechaliśmy kilka 
dni. Wyładowano nas na dworcu małej żydowskiej mieściny 
Uhnów w pobliżu Rawy Ruskiej. Od tej chwili rozpoczęła 
się nasza gonitwa za kołobrzeskim IX pułkiem piechoty 
Landwehry, do którego mieliśmy dołączyć.
 Lato było upalne. Długie marsze z całym 
ekwipunkiem, karabinem i amunicją, ważącymi razem 
przeszło 25 kg, bardzo nas męczyły. Staraliśmy się 
sobie ulżyć, wyrzucając z tornistra do rowu wszystko, 
co nie było nam koniecznie potrzebne. Ja wyrzuciłem 
nawet puszkę ze smalcem, który w ostatniej chwili 
dostałem z domu, gdyż moje słabe plecy nie chciały 
dźwigać ciężkiego plecaka. 
 Pewnego dnia spotkaliśmy na trasie naszego marszu 
oddział legionistów Piłsudskiego, zdążający polną 
drogą w odległości około 200 m od nas, w niewiadomym 
kierunku. na widok polskich żołnierzy serca nam się 
rozradowały. Jak bardzo zazdrościliśmy tym młodym 
chłopcom ich legionowych mundurów i polskich orzełków 
na czapkach! na nowo wzbudziły się w nas nadzieja 
i wiara, że z oparów tej krwawej wojny, w którą siłą 
zostaliśmy wtłoczeni jako poddani państwa niemieckiego, 
zrodzi się niepodległa Polska, a nasz uciemiężony naród 
odzyska wolność. Gdy prowadzący nas niemiecki oficer 
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spostrzegł maszerujących legionistów, przyspieszył 
tempo marszu i zarządził śpiew, tak że po kilku minutach 
straciliśmy ich z oczu. Podczas wieczornego biwaku my 
Polacy długo gawędziliśmy w skrytości przed niemcami 
o tym nadzwyczajnym, wprost legendarnym spotkaniu. 
 Wreszcie po 14-dniowym marszu dogoniliśmy pułk 
pod Brześciem Litewskim. Przydzielony zostałem do 
XI kompanii, której załogę stanowili przeważnie 
Pomorzanie z okolic Koszalina, mówiący niezrozumiałym 
dla mnie tzw. Plattdeutschem. Jeszcze tego samego dnia 
znalazłem się na pozycji, a właściwie w dziurze, nad 
którą rozpostarłem płachtę namiotową. Padał bowiem 
deszcz. nazajutrz mój podoficer polecił mi pójść 
do kuchni po chleb. Właściwie to nie zrozumiałem, 
o co mu chodziło, gdyż mówił w tym swoim przeklętym 
Plattdeutsch. Przyniosłem mu więc zamiast chleba dwa 
kartony amunicji. naturalnie chłop się zdenerwował 
i nawymyślał mi niemało.
 Ale mniejsza o to. W tym momencie zabłysła nade 
mną gwiazda pomyślności, która nie opuściła mnie już 
do końca wojny. Zostałem pisarzem kompanijnym. Mój 
feldfebel, czyli sierżant sztabowy Gustaw Schulz, 
nauczyciel z zawodu, pochodził również z Pomorza ze 
Świdwina (Schivelbein). Był młodym, żonatym i dobrym 
człowiekiem. Starałem się go zadowolić pod każdym 
względem. Jego trzydziestokilkuletniego ordynansa 
o nazwisku Trapp też szybko polubiłem za jego życzliwość. 
Odtąd byłem w kompanii – choć nowym i małym człowiekiem 
– ale zawsze kimś, mającym u ołtarza kompanijnego pewne 
wpływy. Z biegiem czasu zaprzyjaźniłem się z otoczeniem 
i muszę stwierdzić, że byłem lubiany zarówno przez 
niemieckich i polskich towarzyszy broni, jak i przez 
przełożonych. 
 nazajutrz pułk przeszedł do natarcia. Rosjanie 
rozpoczęli odwrót. Minęliśmy Hrubieszów, Chełm, Kobryń, 
Berezę Kartuską, Kostów, aż wreszcie znaleźliśmy się we 
wsi Osarycze, mniej więcej cztery kilometry od Kanału 

Ogińskiego, łączącego Szczarę z Jasioldą. Kompania 
poszła w pozycję zbudowaną na bagnistym brzegu kanału, 
a my, czyli biuro z bagażem bojowym kompanii, do którego 
należały wóz kulomiotów, wóz amunicyjny, kuchnia 
i wóz żywnościowy, rozlokowaliśmy się we wsi. Wśród 
tamtejszych mieszkańców, których stopniowo ewakuowano 
daleko za front, w przybliżeniu 60 km w głąb, było 
wielu Polaków. Byli to mali gospodarze, ludzie biedni, 
żyjący w bardzo prymitywnych warunkach. Żywili się 
głównie ziemniakami.
 Moją najważniejszą czynnością było prowadzenie 
tzw. Stammrolle, czyli ewidencji żołnierzy, oraz 
przygotowywanie rozmaitych raportów dla dowództwa 
batalionu, z którymi musiałem chodzić zwykle popołudniu 
poprzez odludne pola i lasy do dowódcy kompanii 
po podpis. Ostatni odcinek prowadził przez lasek, 
znajdujący się przez większą część roku pod wodą. 
Zbudowano więc w nim tzw. Knüppeldamm, czyli groblę 
z różnej grubości kijków brzozowych, po której można 
się było dostać do pozycji kompanii. Lasek dosięgały 
strzały karabinowe, oddawane z pozycji rosyjskiej, 
leżącej po drugiej stronie kanału w odległości 400–600 
m od naszej pozycji. Artyleria rosyjska, strzelająca 
bardzo celnie, a na razie tylko wstrzeliwująca się, 
stała w rejonie Telechany. Samotny powrót późną godziną 
przez lasek napawał mnie niepokojem, ponieważ gdybym 
został wtedy ranny przez jedną z zabłąkanych kul 
i wpadł do wody, byłoby już po mnie; w pobliżu nie było 
nikogo, kto mógłby mi udzielić pomocy. W najlepszym 
razie znaleziono by mnie rano nieprzytomnego lub 
nieżywego. Stąd kilka tygodni później dowództwo pułku 
wydało zarządzenie, według którego po zmroku było 
wolno chodzić przez lasek tylko parami, aby w razie 
wypadku jeden mógł pomóc drugiemu. 
 A tymczasem nadszedł listopad ze swoją szarugą. 
Kompania rozbudowała swoją pozycję. Dróg prowadzących 
do niej jeszcze nie było. Tylko ścieżką przez lasek 
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i na przełaj przez pola można się było dostać na odcinek 
bojowy naszej kompanii. Dowódcą był kapitan Kinne, 
który niechętnym okiem patrzył na mojego feldfebla 
Schulza, dlatego że sam musiał siedzieć w norze, 
a feldfebel mieszkał sobie czysto i schludnie we wsi 
w chłopskiej chałupie.
 Tak się złożyło, że pewnego dnia popołudniu 
wracał do pozycji jeden z naszych podoficerów, niejaki 
Pautzke, przyjaciel mojego szefa, z zawodu również 
nauczyciel, człowiek przystępny, inteligentny, lecz 
trochę przemądrzały, a przy tym butny jak co drugi 
niemiec, chorobliwie nienawidzący Rosjan, o których 
miał jak najgorsze zdanie. A że i ja musiałem pójść 
z rozkazami i po podpisy do dowódcy kompanii, razem 
udaliśmy się w drogę. Zanim jednak Pautzke się 
naszykował, zaczął zapadać zmrok. Sytuacja była trochę 
kłopotliwa, gdyż nie znaliśmy dokładnie trasy, przez 
co po ściemnieniu się zaczęliśmy kluczyć po polach, 
częściowo porytych przez artylerię rosyjską. niebawem 
obie strony, czyli niemcy i Rosjanie, zaczęli oświetlać 
swoje przedpola rakietami świetlnymi, co nas jeszcze 
bardziej dezorientowało. Łąki i pola były rozmokłe, 
a leje po granatach – częściowo napełnione wodą.  
To grząznęliśmy prawie po kolana w błocie, to wpadaliśmy 
do wody. Przemęczeni i zziębnięci, błąkaliśmy się po 
zupełnie nam obcych wertepach, tracąc chwilami zupełnie 
orientację. Mnie to nie bardzo przerażało, choć 
brnąłem ostatkami sił obok mojego dobrze zbudowanego, 
ale wystraszonego towarzysza. Podczas gdy zaczęła mi 
powoli świtać w głowie myśl o ewentualnym dostaniu się 
do niewoli, co oznaczałoby dla mnie koniec wojny, mój 
podoficer, dotąd tak pewny siebie, szepnął mi do ucha, 
pełen trwogi i niepokoju:

 – Co myślicie? Jesteśmy po naszej czy po 
nieprzyjacielskiej stronie? Mój Boże! Co by się z nami 
stało, gdybyśmy wpadli w ręce nieprzyjaciela?

 Pomyślałem wtedy, że mnie nie przeraziłoby to 
wcale; przeciwnie – byłbym zadowolony z takiego obrotu 
rzeczy. Który z nas, Polaków, nie chciałby dostać się do 
niewoli, co nie było sprawą wcale łatwą? Starałem się 
Pautzkego uspokoić, radząc mu, byśmy zmienili kieruneki 
ruszyli w stronę przeciwną od linii padających na ziemię 
rakiet świetlnych, co doprowadziło nas do jakiejś 
ścieżki, którą dostaliśmy się w końcu z powrotem do 
naszej wioski. Byliśmy zupełnie wyczerpani, ale – jak 
oświadczył Pautzke naszemu szefowi Schulzowi – dzięki 
silnej woli i przezwyciężeniu nieludzkiego zmęczenia 
oraz „jego, tj. Pautzkego, świetnej orientacji w terenie 
uniknęliśmy niewoli rosyjskiej”. To mi dopiero bohater 
Herr Unterofizier Pautzke! (Pan sierżant Pautzke!)
 Ogólnie panujący na naszym odcinku spokój, nie 
mówiąc o drobnych pojedynkach artyleryjskich oraz 
o sporadycznej strzelaninie z karabinów i broni 
maszynowej, zamąciło wydarzenie, które pozostawiło 
w naszej pamięci na zawsze przykre i smutne 
wspomnienie. Otóż pewnego ranka znalazł się w pozycji 
naszego odcinka kompanijnego młody, liczący zaledwie 
16 lat, nieznany chłopiec. Było jeszcze ciemno, gdy 
zatrzymał go podoficer dyżurny. Pojawienie się chłopca 
w niemieckiej pozycji stało się niebywałą sensacją, 
tym bardziej że w pasie przyfrontowym 60 km w głąb 
całą ludność cywilną wysiedlono. niewiele się od 
niego dowiedziano, poza tym że umie mówić po polsku. 
Odstawiono go więc do sztabu baonu, który znajdował 
się również w naszej wiosce. 
 Tam poddano go ścisłemu badaniu przy pomocy 
tłumacza, niejakiego podoficera – Ślązaka, umiejącego 
po polsku. Okazało się, że chłopiec pochodzi 
z Warszawy, gdzie mieszka jego matka. Zabrany stamtąd 
przez cofające się wojska rosyjskie, wysłany został 
na szkołę wywiadowczą, czyli szpiegowską, w Mińsku 
Litewskim. Tutaj wyszkolony i przysposobiony do roboty 
szpiegowskiej, przekazany został na front z zadaniem 
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sforsowania linii niemieckich na odcinku naszego 
pułku, udania się na zaplecze dywizji i zebrania 
wiadomości o stanie liczebnym poszczególnych jednostek 
wojskowych, ich rozmieszczeniu, o stanowiskach 
artylerii itd. W ten sposób chłopiec znalazł się po 
stronie niemieckiej. Pod osłoną nocy przedostał się 
przez częściowo zamarznięty kanał i niespostrzeżony 
przez nikogo, szczególnie przez wysunięte czujki 
i posterunki, znalazł się w naszej pozycji. Pojmany, 
zanim zdołał wykonać którekolwiek z narzuconych mu 
zadań, z myślą o przedostaniu się do Warszawy do 
matki, stanął przed niemieckim sądem polowym, który 
skazał go na śmierć przez rozstrzelanie. Widziałem go 
w sztabie baonu, przywiązanego kawałkiem powroza do 
poręczy przy schodach, niepilnowanego przez nikogo, 
jak czekał na przesłuchanie przez oficera sądowego.
 Wykonanie wyroku zlecono naszemu dowódcy kompanii, 
kpt. Kinnemu. Zebrał więc on sekcję dobrych strzelców, 
więźnia odebrał ze sztabu baonu i udał się wraz z nim 
na niewielki pagórek za wioską. Tutaj polecił chłopcu 
wykopać grób, w czym musieli mu pomóc nasi żołnierze, 
gdyż ziemia była zmarznięta, a więzień za słaby, aby 
sam wykonać to niewdzięczne zadanie. Wreszcie oficer 
sądowy odczytał wyrok, który młody skazaniec przyjął 
spokojnie. Poprosił jedynie o to, aby pozwolono mu 
się pomodlić, na co otrzymał zgodę. Chłopiec ukląkł 
i rozpoczął modlitwę, która w miarę przedłużania się 
niecierpliwiła niemców, tym bardziej że było dosyć zimno 
i mróz im dokuczał. Polecono więc chłopcu, by skończył 
się modlić. On zaś wstał, wyjął spod podszewki ubrania 
plik rubli, które dał jednemu z naszych żołnierzy, 
Polakowi, z prośbą, aby odesłał je matce w Warszawie 
na podany adres. Za fatygę ofiarował żołnierzowi swój 
ciepły szal. nie potrafił sobie zawiązać oczu. Padła 
komenda, następnie salwa, która przecięła na zawsze 
pasmo życia młodziutkiego i niedoświadczonego Polaka, 
który dzięki swej wprost dziecięcej naiwności wszedł na 

niebezpieczną drogę szpiega po to, by wrócić do matki. 
Kapitan Kinne wrócił po spełnieniu tego tragicznego 
rozkazu zupełnie zdruzgotany i oświadczył, że nie 
chciałby drugi raz w życiu przeżywać nic podobnego.
 Z powodu częstego ostrzeliwania przez artylerię 
rosyjską wszystkie sztaby kompanijne naszego batalionu 
przeniesiono do obozu leśnego, zbudowanego wiosną 1916 
r. zaledwie kilka kilometrów od dotychczas zajmowanej 
przez nas wioski Osarycze. Jako budulca użyto drzewa, 
tj. desek i belek z rozebranych chałup. nowo zbudowany 
obóz nazwano Waldlager Osaritsche, czyli Obóz leśny 
Osarycze. Każda kompania budowała swój obóz własnymi 
siłami; składał się on z budynku biurowego i kilku 
ziemianek dla kucharzy, rzemieślników i ludzi z taboru. 
Konie umieszczono w szałasach. Wiadomo że w pierwszych 
latach wojny armia niemiecka posługiwała się wyłącznie 
końmi i konnym taborem. W całym pułku nie było ani 
jednego samochodu. 
 nasz budynek składał się z trzech pomieszczeń: 
pokoiku dla feldfebla Schulza (mojego szefa), biura, 
w którym znalazło się miejsce na moje łóżko, i kuchni, 
gdzie zamieszkał Trapp i przyrządzał posiłki dla szefa, 
z których od czasu do czasu małe co nieco i nam się 
dostało. A Trapp umiał dobrze gotować. 
 W naszym sąsiedztwie przebudowały swoje obozy 
kompanie 9., 10. i 12., a w odległości 5–6 minut drogi 
przez las, który większą część roku stał pod wodą 
i przez który prowadziła grobla z kijków brzozowych, 
usadowił się sztab batalionu. Cały teren był nisko 
położony i bagnisty. Prócz zwykłych obowiązków pisarza 
kompanijnego miałem jeszcze inne zadania. Zostałem 
dodatkowo przeszkolony, abym w razie potrzeby mógł 
pełnić funkcję telefonisty, naprawiać przewody 
telefoniczne, a nawet być obserwatorem naszego 
przedpola, jego okolicy i ruchów nieprzyjacielskich. 
naturalnie obserwację nieprzyjaciela można było 
prowadzić w naszych warunkach jedynie z „gniazda 
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bocianiego”, umieszczonego na wysokim drzewie, stojącym 
na skraju lasku, kilkaset metrów za pierwszą linią 
okopów. Była to przyjemna służba, szczególnie w ciepłe 
i pogodne dni. Mniej przyjemna okazała się natomiast 
nocna służba wartownicza przy sztabie batalionu, którą 
musieli pełnić wszyscy szeregowcy, tacy jak kucharze, 
pisarze, rzemieślnicy, magazynierzy i in. najgorsze 
było wstawanie w środku nocy. Zbudzony ze snu, na 
pół przytomny, nie zawsze dość szybko mogłem wyplątać 
się z siatki przeciw komarom, rozpostartej nad moim 
łóżkiem. Jak wspomniałem, znajdowaliśmy się w okolicy 
malarycznej. Dlatego też każdy żołnierz otrzymywał 
codziennie kubek, czyli ¼ l wódki, a przeciw komarom 
siatki ochronne na głowę, ręce i nad łóżka.
 nocne warty przy sztabie batalionu miały w sobie 
dużo uroku, szczególnie w ciepłą letnią lub pogodną 
jasną zimową noc. Był lipiec 1916 r. Zaciągnąłem 
wartę o godz. 24:00. Miałem dwie długie godziny do 
obserwowania nocnego życia przyrody, szczególnie 
ptaków i różnego rodzaju mniejszych zwierzątek, 
i wsłuchiwania się w tajemnice letniej nocy, budzącej 
tak łatwo wspomnienia z przeszłości. 
 Byłem wtenczas bardzo młody, miałem zaledwie  
21 lat. Mimo że stale otrzymywałem z domu listy i tzw. 
Feldpostpakete, czyli żołnierskie paczki polowe 
z różnymi smakołykami, tej pięknej letniej nocy stojąc 
samotnie w lesie nieopodal sztabu batalionu z karabinem 
gotowym do strzału, ogarnęła mnie jakaś dziwna tęsknota 
za domem. niebo usiane było gwiazdami, a wokoło mnie 
panowała głęboka cisza, mącona od czasu do czasu 
dobiegającymi od strony frontu odgłosami pojedynczych 
strzałów karabinowych. Jasny odblask wznoszących się 
za skrajem gęstego lasu rakiet świetlnych rysował 
na tle drzew i krzewów jakieś tajemnicze cienie, 
które w mojej młodzieńczej wyobraźni przybierały 
kształty drogich mi osób i w pięknych jasnych obłokach 
ukazywały choćby tylko na moment daleki dom rodzinny. 

A gdy ostatnia rakieta zniknęła za lasem w bruzdach 
i kałużach, za lichą trawą porośniętego bagna, ogarnęło 
mnie niewysławione rozrzewnienie. Wydawało mi się,  
że w cieniu drzew stoi moja droga matka, najlepsza  
ze wszystkicj matek, błogosławiąc mnie; ta sama matka, 
która gdzieś w Poznaniu siedzi pewnie przygarbiona nad 
maszyną do szycia i mimo dużego zmęczenia odrzuca jedną 
sztukę po drugiej, aby tym ciężko zapracowanym groszem 
pomóc ojcu, a mnie móc wysłać znowu jakąś paczuszkę. 
O tak, to była Ona, ta sama kochana matka, która co 
sobotę nam dzieciom, pogrążonym we śnie, wkładała pod 
poduszki małe torebki z cukierkami, otrzymywanymi zwykle 
jako dodatek gratisowy przy kupnie całotygodniowego 
zapasu towarów kolonialnych u Dzięgielewskiego lub 
niedbalskiego w Inowrocławiu. Przypomniałem sobie, 
z jakim uwielbieniem spoglądaliśmy rano na mamę, gdy 
pod poduszką znajdowaliśmy upragnioną torebkę. 
 nagle okrzyk Achtung, czyli „Uwaga”, odbił 
się o moje uszy, zasłuchane w słodką melodię lat 
dziecięcych i niespodziewanie, trochę brutalnie, 
wyrwał mnie z pięknego świata marzeń i przywołał do 
smutnej rzeczywistości. następowała właśnie zmiana 
warty. Zarzuciłem więc karabin na ramię i udałem się 
na kwaterę. 
 Było lato w całej pełni. Życie w obozie leśnym 
płynęło spokojnie. Cichy, częściowo pod wodą stojący 
las, bagna i mokradła, na których nasi żołnierze 
obficie zbierali siano, tworząc zapasy na przyszłą 
zimę, nocą rozbrzmiewające skargi i krzyki leśnych 
ptaków i zwierząt, szczerość, życzliwość i miłe 
współżycie koleżeńskie wśród żołnierzy – wszystko 
to stwarzało atmosferę spokoju i budowało poczucie 
wspólnoty w dźwiganiu ciężkiego wojennego brzemienia. 
Każdy z nas pragnął szczęśliwego powrotu do domu.
 Oczywiście podstawowym życzeniem moich kolegów 
niemców było zwycięskie zakończenie wojny. W tych 
latach jeszcze uważali oni wygraną niemiec za zupełnie 
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zrozumiałą. nie wyobrażali sobie, aby wojna mogła się 
skończyć inaczej. nie dopuszczali myśli o ewentualnej 
klęsce.
 Prawie 50% naszej kompanii stanowili Polacy, 
wszyscy młodzi ludzie przeważnie z Kujaw. I my 
pragnęliśmy szybkiego zakończenia wojny, lecz odmiennego 
od niemców. naszym najgorętszym marzeniem była klęska 
niemiec, a zwycięstwo koalicji, w którym upatrywaliśmy 
wyzwolenia naszego narodu z pętów niewoli oraz narodzin 
nowej wolnej i niepodległej Polski, o którą modliliśmy 
się wraz z całym narodem. Oczywiście nie mogliśmy 
zdradzać tych naszych gorących pragnień niemcom, aby 
nie narażać się na kary i ewentualne prześladowania 
oraz nie wystawiać na próbę harmonijnego współżycia. 
Jak dotąd bowiem nie robiono żadnej różnicy między 
Polakami a niemcami. nikt nikogo nie pytał, jakiej jest 
narodowości. Mój szef Schulz, np., dowiedział się, że 
jestem Polakiem, dopiero wtenczas gdy zauważył, że 
otrzymuję z domu polską gazetę „Orędownik”, wychodzącą 
w Poznaniu. Zapytał mnie wówczas:

 –A, da sind Sie ein Pole! (A, to jesteście 
Polakiem!)
 –Ja, ich bin ein Pole (Tak, jestem Polakiem) – 
odpowiedziałem.

 Więcej o tym nie wspominał. nie dziwiłem się 
temu, że wcześniej nie podejrzewał mojej narodowości. 
Świetnie znałem niemiecki w słowie i piśmie; mówiłem 
tzw. Hochdeutsch, czyli językiem literackim. Poza 
tym w sąsiedniej kompanii, zdaje się żew 9., był 
pisarzem młody nauczyciel niemiec o czysto polskim 
nazwisku Schaliński. nie znał on słowa po polsku 
i hołdował poglądom skrajnie nacjonalistycznym. nie 
bardzo orientował się też w pracach biurowych, gdyż 
nie grzeszył elastycznością umysłu, a mimo to – jako 
niemiec z cenzusem – został później oficerem.

 Jakkolwiek nasz odcinek bojowy należał pod 
wzglądem strategicznym do drugorzędnych i spokojnych, 
to od pewnego czasu odczuwano w przedniej linii pewną 
nerwowość. Artyleria rosyjska przegrupowała się 
i wstrzeliwała w nowe cele, a piechota nieprzyjacielska 
odzywała się coraz częściej. Wszyscy odnosiliśmy 
wrażenie, że Rosjanie szykują nam jakąś niespodziankę, 
tym bardziej że i na sąsiednich odcinkach zrobiło się 
bardzo niespokojnie.
 nadeszła piękna słoneczna czerwcowa niedziela. 
Przedpołudniem otrzymałem rozkaz stawienia się na 
stanowisku bojowym dowódcy batalionu, którym był 
jakiś starszy major. O godz. 14:00 zająłem stanowisko 
obserwacyjne w „bocianim gnieździe”, górującym nad 
całą okolicą. Miałem za zadanie obserwować ruchy 
nieprzyjaciela i zaalarmować sztab batalionu, w razie 
gdyby Rosjanie rozpoczęli atak na nasze pozycje. na 
razie było cicho. Lecz była to cisza przed burzą, gdyż 
nagle odezwała się artyleria rosyjska, kładąc ogień 
zaporowy na skraju lasu, który mógłby być pozycją 
wyjściową dla ewentualnych naszych rezerw, ale ich nie 
mieliśmy. Słabe siły piechoty rosyjskiej ruszyły do 
ataku.
 W pewnej chwili nieprzyjacielskie pociski 
artyleryjskie zaczęły przelatywać tuż nad moją głową 
i obok mnie. Dalsze pozostawanie na stanowisku było 
bardzo ryzykowne. Telefon przestał działać; widocznie 
kabel został uszkodzony przez jeden ze spadających 
granatów obok ziemianki, w której znajdował się sztab 
baonu. nagle usłyszałem wołanie wzywające mnie do zejścia 
na dół. Jak błyskawica zjechałem więc po drabinie, a na 
dole powitał mnie dowódca baonu krzykiem i wymówkami, 
że z chwilą rozpoczęcia ataku powinienem sam zejść. 
Dlaczego tak się rzucał? Mówiono po cichu, że on sam 
nie grzeszył odwagą, gdyż podczas ataku, który został 
odparty, nie kwapił się do opuszczenia schronu i nie 
ryzykował wspinaczki do bocianiego gniazda, skąd mógłby 
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świetnie obserwować przebieg walk i nimi kierować. 
Skoro tylko uspokoiła się trochę artyleria rosyjska, 
odkomenderowany zostałem wraz z innymi żołnierzami do 
naprawy uszkodzonych przewodów telefonicznych, co nie 
było łatwe ani bezpieczne. Rosjanie nie powtórzyli 
ataku. Powoli zaczęli napływać do izby chorych liczni 
ranni, a nazajutrz odbył się na specjalnie założonym 
cmentarzu wojskowym pogrzeb poległych. Wśród nich 
znalazł się jeden z naszych sierżantów, któremu zbyt 
późno rzucony odbezpieczony ręczny granat urwał rękę 
aż po łokieć. 
 Minęła jesień, przeszła sroga rosyjska zima 
i znowu mieliśmy piękną, ciepłą wiosnę. Wraz z jej 
nadejściem nadzieje na rychłe zakończenie wojny zaczęły 
się potęgować w prostej żołnierskiej duszy, co było 
zupełnie zrozumiałe, gdyż wszyscy mieliśmy już dość 
walki. Rozpoczął się okres urlopów. Żołnierze-rolnicy 
otrzymywali po kilka dni wolnego w okresie zasiewów 
i żniw, czyli wiosną i jesienią, aby mogli się zająć 
własnymi polami. Wszyscy inni dostawali urlopy latem 
i zimą.
 Pierwszy z mojego otoczenia otrzymał 14 dni 
wolnego kuchmistrz i ordynans w jednej osobie mojego 
feldfebla, czyli Trapp. Chłop spakował swój ekwipunek, 
który urlopowicze prócz karabinu zabierali ze sobą, 
i pojechał „uprawić” zaniedbaną długą nieobecnością 
„glebę małżeńską” oraz obsiać leżące odłogiem pola 
i rolę. napracował się, nacieszył rodziną, żoną 
i dziećmi, po czym wrócił. Długo jeszcze wspominał, 
jak po przyjeździe do domu chwycił w objęcia swoją 
Emmę i prawie całą noc spędził z nią w słodkich mękach 
rozkoszy. Oboje nie mogli się sobą dość nacieszyć. 
niestety – jak mówił – ani się spostrzegł, a minął 
niby sen ów cudny czas urlopu.
 À propos snów. I ja miałem sny, ale nie wykwitały 
one z przeżyć miłosnych, których jak dotąd nie znałem, 
a raczej kojarzyły mi się z domem rodzinnym, przyjaciółmi 

i różnymi wydarzeniami dnia codziennego. Pewnej nocy 
śniło mi się np., że mój przyjaciel i plutonowy z drużyny 
skautowej Michał Sałata, który o rok później niż ja, 
czyli wiosną 1916 r., został pobrany do wojska i również 
wysłany na front wschodni, został podczas ataku ciężko 
ranny i przez cofających się kolegów pozostawiony 
swoimu losowi. I rzeczywiście kilka dni później wrócił 
wysłany do niego mój list z dopiskiem Vermißt, czyli 
„Zaginął”. Potem dowiedziałem się od sióstr Michała, 
że biedak zginął właśnie tej samej nocy, kiedy o nim 
śniłem. Długo nie mogłem o nim zapomnieć. Był to 
naprawdę dobry i uczynny chłopak, gorący patriota, 
jeden z najlepszych skautów i plutonowy mojej drużyny. 
niestety mój sen się spełnił.
 Lato 1917 r. było w pełni. nareszcie dostałem 
upragniony urlop. Przecież przeszło dwa lata nie byłem 
w domu. Aby nie tracić drogocennego wolnego czasu, 
szybko się spakowałem, oddając karabin zbrojmistrzowi 
na przechowanie, i pojechałem koleją wąskotorową do 
stacji Iwacewicze, a stamtąd już normalną koleją do 
Warszawy i Poznania.
 W domu była wielka radość z mojego przyjazdu. 
Jedynie matka trochę niedomagała i groziło jej pójście 
do szpitala ginekologicznego przy ul. Polnej. Bieda 
była w domu niemała. Cóż to znaczyło, że ojciec 
pracował, a matka z młodszą siostrą Eleonorą szyły 
od rana do wieczora sukienki i fartuszki do sklepu 
i nawet starsza siostra Hela, która pracowała jako 
ekspedientka w sklepie żelaza, w przerwie obiadowej 
siadała przy maszynie i pomagała matce, jeżeli za 
te zarobione pieniądze niewiele było można kupić. 
Wszystko było na kartki. Już w 1915 r. wprowadzono 
kartki na masło, tłuszcze i mięso. Później nastąpił 
zakaz wypiekania ciast i wyrobu słodyczy. Materiały 
i bielizna w sklepach zostały skonfiskowane na 
rzecz wojska. W 1916 r. powołano do życia tzw. 
Kriegsernährungsamt, czyli Wojenny Urząd Żywnościowy, 
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z Wielkopolską Komendą Harcerską na czele z Wincentym 
Wierzejewskim i Henrykiem Śniegockim. W trakcie jednej 
z naszych rozmów zapytał mnie, czy byłbym gotów nie 
wracać na front. O tym, że był działaczem tajnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Poznaniu, zorganizowanej przez 
Wincentego Wierzejewskiego, i że mógłbym tam znaleźć 
oparcie w razie dezercji z wojska niemieckiego, nic 
mi nie mówił. Wspomniał tylko, że gdy on otrzyma 
powołanie, nie stawi się w pułku. nie mając więc nic 
uchwytnego i nie znając tajników ruchów podziemnych 
poznańskiej młodzieży, postanowiłem wrócić na front.
 Wyjeżdżając, pożegnałem się z matką, która 
leżała w szpitalu po operacji. Ze względu na jej 
ciężki stan pożegnanie było krótkie. Musiałem siłą 
woli dławić w sobie wzruszenie, aby biednej matce 
ułatwić to rozstanie. nie byliśmy wtedy pewni, czy 
się kiedykolwiek w życiu jeszcze zobaczymy. Będąc już 
na schodach II piętra budynku, w którym mieszkaliśmy, 
spotkałem gospodynię domu, p. Kowalską, która zwróciła 
się do mnie z pytaniem:

 – no, panie Depczyński, pożegnał się pan z matką, 
gdyż więcej pan jej nie zobaczy?

 Serce ścisnęło mi się na te słowa i pomyślałem 
sobie: „Jak można żołnierzowi odjeżdżającemu na front 
powiedzieć coś podobnego?”. Ale p. Kowalska nie lubiła 
przebierać w słowach.
 Pożegnawszy z równie ciężkim sercem ojca, siostry 
i brata, którzy odprowadzili mnie na dworzec, wsiadłem 
do pociągu idącego do Piły, aby tam złapać pociąg 
pośpieszny dla żołnierzy – urlopowiczów, idący z Berlina 
przez Warszawę do Wilna. W Pile po długim czekaniu 
nadjechał wreszcie pociąg Berlin–Wilno, niemożliwie 
przepełniony. Biegałem po peronie jak opętany, nie 
mogąc nigdzie znaleźć miejsca. W ostatniej chwili, 
gdy pociąg już ruszał, wskoczyłem do wagonu drugiej 

oraz Komisarza Węglowego. Z upływem czasu można było 
dostać tylko na kartki mleko, groch, mąkę, chleb, 
słodycze, kaszę, naftę, okowitę do palenia i wiele 
innych towarów, ale w bardzo małych ilościach. Przed 
sklepami zaczęły tworzyć się coraz większe ogonki, 
czyli kolejki. Gospodynie musiały wystawać godzinami 
na ulicy, zanim coś zdołały kupić.
 Pokątny handel, czyli tzw. hamsterka, kwitł w całej 
pełni. W pierwszym rzędzie handlowano żywnością, 
którą skupywano na wsi. Szczególny zbyt miały mięso 
i tłuszcze. Ceny były jednak tak wysokie, że tylko 
ktoś bardzo zamożny mógł sobie pozwolić na kupno tych 
artykułów. Gospodarze na wsi otrzymywali od państwa 
za odstawiany żywiec, mleko, masło, jaja, ziemniaki 
i zboże tak niskie ceny, że właściwie nic nie zarabiali, 
a nawet ponosili straty, które rekompensowali sobie 
właśnie drogą handlu pokątnego. Stąd też trzeba było 
za kupowane u nich artykuły płacić bardzo wysokie ceny, 
co odbijało się oczywiście na kieszeni konsumenta. 
 Wojsko, chcąc przyjść z pomocą rodzinom żołnierzy 
frontowych, stworzyło w Wilnie tzw. Wojskowy Urząd 
Żywnościowy, który za wpłacone przez danego żołnierza 
do kasy kompanijnej pieniądze wysyłał jego rodzinom 
w kraju paczki żywnościowe z masłem, serem i mąką 
lub kaszą. Ja wysłałem rodzicom również kilka takich 
paczek, za które płaciłem – o ile się nie mylę – 
14 marek i kilka fenigów. Mimo że nasze żołnierskie 
porcje nie były zbyt obfite, wojsko starało się pomóc 
naszym rodzinom, abyśmy się zbytnio nie martwili 
trudną sytuacją żywnościową bliskich, a więcej myśleli 
o zwycięstwie, tak bardzo potrzebnym niemieckiej 
ojczyźnie.
 Gdy odpocząłem po trudach podróży i nacieszyłem 
się domem rodzinnym, zacząłem odwiedzać moich 
pozostałych jeszcze na wolności przyjaciół z drużyny. 
Odwiedziłem m.in. najmłodszego z moich plutonowych, 
a wówczas drużynowego, który w międzyczasie związał się 



59

Pierwsza Wojna Światowa

58

Pierwsza Wojna Światowa

jeszcze kilka dni pozostać w biurze, abym pomógł 
swojemu następcy, starszemu i nie bardzo nadającemu 
się do służby polowej landszturmannowi, który zajął 
moje stanowisko pisarza na skutek rozporządzenia 
dowództwa armii, mówiącego, że wszyscy młodzi ludzie 
zajęci w etapie winni być zastąpieni przez starszych, 
wyciągniętych z pierwszej linii, i zająć ich miejsce 
w okopach.
 Biuro znajdowało się w domku leśnym, zbudowanym 
prawdopodobnie przez naszych poprzedników. Do Schulza 
przyjeżdżał często jego kolega sierżant Dittberner, 
również nauczyciel, pochodzący – o ile się nie mylę – 
z Koszalina i pełniący funkcję oficera zaopatrzeniowego 
baonu. Bardzo miły, grzeczny, o wesołym uosobieniu, 
czuł do mnie jakąś specjalną słabość. Gdy mnie zobaczył 
i dowiedział się, że zostałem pozbawiony mojego 
dotychczasowego stanowiska pisarza i że muszę pójść 
do okopów, powiedział do Pautzkego: „Szkoda go! Taki 
miły, a przy tym bardzo zgrabny i ładny chłopak”, co 
Pautzke potwierdził.
 W tym czasie piechota, ze względu na wygodę 
i większą swobodę ruchów, zaczęła przechodzić 
z półwysokich butów, czyli kropusów, na sznurowane 
trzewiki i owijacze, co nadawało, szczególnie 
młodym żołnierzom, więcej zgrabności i elastyczności 
w ruchach. Poza tym zaczęto stosować w piechocie nową 
taktykę uderzeniową. Mianowicie w razie potrzeby 
wyłaniano z kompanii piechoty oddziały szturmowe, czyli 
Sturmgruppen, które – wyposażone w lekki ekwipunek 
i uzbrojone w granaty ręczne – miały za zadanie znienacka 
napadać na nieprzyjaciela, a w razie ataku – uderzać 
jako pierwsze. Oddziały te nie mogły jednak wykonywać 
swoich piorunujących uderzeń w ciężkich wysokich 
butach. I dlatego wprowadzono trzewiki i owijacze. Sam 
nie lubiłem ciężkich butów; idąc więc za nową „modą”, 
zacząłem również nosić trzewiki i owijacze. Czułem się 
w nich lepiej i wydawało mi się, że wyglądam zgrabniej 
i że mogę się podobać. 

klasy, którą jeździli tylko oficerowie. Szeregowcy 
i podoficerowie jeździli trzecią. na razie byłem sam 
w przedziale. nie śmiałem usiąść, gdyż wyczuwałem, że 
gdy do przedziału wejdzie jakiś oficer, na pewno nie 
zechce korzystać z mojego towarzystwa i na najbliższej 
stacji wyrzuci mnie na peron. Byłem przecież tylko 
szeregowcem i w dodatku Polakiem, a musiałem na czas 
zdążyć do formacji. Wiedziałem, że prędzej czy później 
mnie to czeka.
 Stało się tak, jak przeczuwałem. Skoro tylko 
pociąg zatrzymał się na jednej z następnych stacji, 
wszedł do przedziału młody przystojny leutnant, czyli 
podporucznik, który z miejsca nakazał mi wysiąść 
i udać się do trzeciej klasy. Znowu to samo obłąkańcze 
bieganie wzdłuż pociągu i błagalne prośby o wpuszczenie 
do pociągu. Wreszcie w jednym z przedziałów bardziej 
wyrozumiali żołnierze ulitowali się nade mną i wpuścili 
mnie do środka.Oczywiście miałem miejsce stojące i tak 
jechałem resztę dnia, całą noc i następny dzień do 
południa, aż wreszcie dotarłem do Wilna, niemożliwie 
wyczerpany.
 Udałem się na komendę dworcową, gdzie powiedziano 
mi, że mój pułk znajduje się już na innym odcinku, 
a mianowicie pod Smorgoniami w rejonie Oszmiany, 
i skierowano mnie na właściwą trasę. Ruszyłem więc 
niezwłocznie w drogę. W każdej większej wiosce 
zgłaszałem się w tzw. Ortskomendanturze, czyli 
miejscowej komendzie, gdzie wskazywano mi dalszą drogę, 
stemplowano mój Urlauberschein, czyli przepustkę 
urlopową, i zaopatrywano w żywność. Czasem otrzymywałem 
puszkę konserw i pół bochenka chleba. Jeżeli było 
już późno, wskazywano mi chatę lub stodołę, w której 
mogłem przenocować. nazajutrz z rana ruszałem znowu 
w dalszą drogę. 
 Tak wędrowałem przeszło tydzień, aż wreszcie 
znalazłem się na miejscu. Podoficer Pautzke, który 
zastępował bawiącego na urlopie Schulza, kazał mi 
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silnych mrozach pełniliśmy wartę na przemian, tzn. 
jedną godzinę staliśmy na posterunku, a drugą – 
spaliśmy. I tak przez całą noc. Mimo że miało się 
płaszcz i kożuch, buty zwykłe i filcowe, dwie pary 
rękawiczek, ochraniacz na głowę, czapkę i hełm stalowy 
oraz na szyi gruby szal, można było wytrzymać na 
mrozie najwyżej godzinę. nieraz stojąc tak w ciemną 
noc w rowie na podwyższeniu i mając przed sobą pole 
widzenia zaledwie na kilka metrów, myślałem sobie,  
że gdyby teraz podszedł do mnie jakiś Moskal i wymierzył 
mi siarczysty policzek, to skuliłbym się do rowu jak 
kukła, zanim zdołałbym chwycić za karabin.
 Warto nadmienić, że w miarę narastania niepowodzeń 
na frontach i fiaska w usiłowaniach skaptowania sobie 
Polaków do swoich celów wojennych i politycznych niemcy 
stali się w stosunku do nas ostrożni i podejrzliwi. 
Podobnie jak Alzatczyków i Lotaryńczyków, przestali 
wysyłać również nas Polaków po dwóch samych na czujki, 
czyli na Horchposten. Odtąd szedł przed zasieki z drutu 
kolczastego zawsze Polak z niemcem, który miał go 
pilnować, aby nie „zwiał” do Rosjan.
 Wprost cudny był jeden z pogodnych dni u schyłku 
lata 1917 r. Po stronie rosyjskiej, kilka kilometrów 
za frontem, wzbił się na stosunkowo dużą wysokość cały 
szereg lśniących kulistych balonów na uwięzi. Po co? 
Czy załogi balonów miały za zadanie poznać tajemnice 
naszego frontu oraz wypatrzyć ruchy wojsk i stanowiska 
broni maszynowej bądź artylerii? W jakim celu? Czy 
zanosiło się na nową rosyjską ofensywę? Trudno było 
w to uwierzyć. Wiedzieliśmy, że żołnierze rosyjscy 
mają już dość wojny, a w Rosji wybuchła rewolucja, 
carat został obalony i powstał tam rząd tzw. tymczasowy 
z Kiereńskim na czele. Więc co miały znaczyć te zwiady 
balonowe?
 Do rozprężenia armii rosyjskiej przyczyniali 
się w dużej mierze również niemcy, których propaganda 
antywojenna przesączała się różnymi kanałami do 

 Kilka dni później udałem się na pozycję. Zgłosiłem 
się do nowego dowódcy kompanii, młodego leutnanta 
Schrödena, nauczyciela gimnazjalnego w Greifswald, 
czyli Gryfia, który przydzielił mnie do swojego 
otoczenia jako gońca bojowego. Zamieszkałem w ziemiance, 
mieszczącej się nieopodal ziemianki dowódcy kompanii, 
razem z drugim gońcem bojowym i ordynansem dowódcy, 
meklemburczykiem Strübingem. Obaj byli bardzo miłymi 
kolegami, uczynnymi i życzliwymi towarzyszami broni, 
tym bardziej że wszyscy trzej byliśmy w jednym 
wieku. Ziemiankę mieliśmy solidną, o dwóch wejściach 
z południowej i północnej strony, a pułap o grubości 3 m 
z betonu, żelaza, grubych bali drzewa i ziemi. Zresztą 
wszystkie ziemianki były tak solidnie zbudowane. 
Pozycja biegła grzbietem pagórkowatego terenu, dzięki 
czemu mieliśmy świetne pole widzenia w stronę pozycji 
rosyjskich. Wyposażenie naszej ziemianki składało się 
z trzech łóżek z siatki drucianej, kotliny, stołu, 
kilku taboretów i półek. Jadaliśmy oczywiście z kuchni 
polowej. nasz pan leutnant, żołnierz z krwi i kości, 
bardzo dbały o swoją kompanię, sumienny i sprawiedliwy 
przełożony, lubiany przez żołnierzy, również często 
jadał z kuchni. Zasadniczo jednak Strübing przyrządzał 
mu obiady z przynależnych mu porcji mięsa, ziemniaków 
lub kaszy.
 Oczywiście poza obowiązkami gońca bojowego 
pełniłem również w razie potrzeby funkcję zwykłego 
piechura frontowego. nie ominęło mnie więc dźwiganie 
rowami dojściowymi żywności do kuchni czy materiałów 
budowlanych, jak drzewo, cement, drut kolczasty itd., 
ani stanie nocą na posterunku. najgorsze było stanie 
na posterunku w pierwszej pozycji lub jako podsłuch 
przed zasiekami z drutu kolczastego na przedpolu 
w ciemne zimowe noce przy siarczystym mrozie ponad  
25 stopni. Trzeba było mieć wtedy twarz zwróconą 
w stronę nieprzyjaciela i tak raportować oficerowi 
służbowemu. nie wolno się było obracać. Przy bardzo 
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padać przed nimi na twarz i całować rosyjską ziemię, 
na przemian krzyczeć, płakać i zaklinać, aż w końcu 
pobudził masy do nowej walki z niemcami i Austrią. 
Rozpoczęła się olbrzymia ofensywa w rejonie między 
Tarnopolem a Kołomyją, po obu stronach Dniestru, 
w kierunku Lwowa – tzw. ofensywa Korniłowa. Dla jej 
odciążenia dowództwo rosyjskie przeprowadziło na 
północnych odcinkach frontu mniejsze akcje, które miały 
wiązać miejscowe siły niemieckie i uniemożliwić ich 
przerzucenie do rejonu, w którym na nowo rozgorzały 
walki. Jednym z takich odcinków odwodu był nasz odcinek 
smorgoński. 
 Tej nocy nie miałem służby. Mimo że dowódca 
kompanii zalecił nam czujność, ułożyliśmy się do snu. 
noc minęła spokojnie. nagle nad ranem zbudził mnie 
silny ogień rosyjskiej artylerii, która ostrzeliwała 
naszą pozycję. Dowódca kompanii zarządził pogotowie 
alarmowe. Ogień potęgował się z godziny na godzinę 
i trwał bez przerwy do późnego wieczora. Również 
z sąsiednich odcinków nadchodziły alarmujące meldunki. 
Do wieczora część naszej pozycji legła w gruzach. 
Byli zabici i ranni. Połączenia telefoniczne zostały 
częściowo uszkodzone, a dowóz żywności, amunicji 
i materiałów budowlanych – zahamowany z powodu 
silnego nękającego ognia artylerii rosyjskiej. Szereg 
betonowych jednoosobowych schronów dla posterunków 
obserwacyjnych zburzono, a pełniący w nich służbę 
obserwacyjną żołnierze zginęli. Z wydrążonej pod 
ziemią sztolni, czyli podkopu prowadzącego w kierunku 
rosyjskiej pozycji, przy pomocy którego zamierzano 
część nieprzyjacielskiej pozycji wysadzić w powietrze, 
wtargnąć do niej i wziąć niewolnika, niewiele pozostało. 
A ile pracy kosztowało nas wynoszenie ziemi małymi 
workami i to cichutko, aby nieprzyjacielski podsłuch 
nie domyślił się naszych zamiarów!
 Skoro nastał świt, artyleria rosyjska wzmogła 
bombardowanie na całym froncie. Oczywiście niemcy nie 

rosyjskich pozycji. Począwszy od wiosny, musieliśmy co 
noc przenosić i przerzucać do wrogich pozycji drukowane 
w języku rosyjskim ulotki, wzywające żołnierza 
rosyjskiego do zaprzestania wojny, porzucenia karabinu 
i udania się do domu, gdzie czeka na niego rodzina 
i ziemia, którą komitety rewolucyjne przydzielają 
mało- i bezrolnym. 
 Stopniowo słabła strzelanina. Artyleria 
rosyjska ucichła; nasza również. Piechota przestała 
strzelać, my też, aż pewnego dnia zaczęli wychylać 
się z okopów pojedynczy żołnierze rosyjscy, którzy 
z każdym dniem stawali się coraz śmielsi, a w końcu 
zaczęli przesiadywać całymi grupami na okopach lub 
na przedpolu. nam nie było wolno do nich strzelać, 
przeciwnie – nawiązywaliśmy z nimi coraz ściślejszy 
kontakt, aż w końcu odwiedzaliśmy się na przedpolu 
i wymienialiśmy miedzy sobą niemieckie i rosyjskie 
papierosy. niemcy porozumiewali się z nimi na migi, 
a my Polacy częściowo po polsku, gdyż wśród żołnierzy 
rosyjskich nie brakło Polaków. Wszyscy mieli dość 
tej masakry wojennej, na którą dowództwo rosyjskie 
posyłało miliony swoich żołnierzy bez jakichkolwiek 
skrupułów. W carskiej Rosji człowiek niewiele znaczył.
 Trwało to kilka tygodni, aż nagle wszystkie 
te pokojowe kontakty zostały przez Rosjan zerwane. 
Żołnierze rosyjscy przestali się pokazywać, tu i ówdzie 
zaczęły padać pojedyncze strzały, aż w końcu odezwała 
się artyleria. Zaczęliśmy się zastanawiać, co się 
stało. nie wiedzieliśmy o tym, że Kiereński17, który 
w międzyczasie został premierem, postanowił przy pomocy 
gen. Korniłowa18 pobudzać zmęczonego wojną żołnierza 
rosyjskiego do walki o nową republikańską Rosję. 
Przyznać trzeba, że mu się to w dużej mierze udało. Ten 
przebiegły i nadzwyczaj elokwentny adwokat potrafił 
tak przekonywająco przemawiać do żołnierzy frontowych, 

17 Aleksander Kiereński (1881-1970), polityk rosyjski.
18  Ławr Korniłow (1870-1918), głównodowodzący armii rosyjskiej w 1917 r.
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tyły, aby powstrzymać przypływ rezerw i nie wyrządzić 
szkody własnym atakującym oddziałom. W oka mgnieniu 
wyskoczyliśmy ze schronu i zajęliśmy stanowiska na 
gruzach naszych okopów. Rozpętał się morderczy ogień 
naszej artylerii i piechoty, bodzący w szturmujące 
oddziały, które w początkowej fazie robiły wrażenie 
nadciągającej procesji z jakąś chorągwią na przodzie. 
Dopiero później pod działaniem naszej artylerii 
rozsypali się w tyraliery. Widocznie sądzili, że ich 
artyleria do tego stopnia zniszczyła nasze pozycje, 
że nikt z nas nie pozostał przy życiu. Jak zdołaliśmy 
stwierdzić przy pomocy szkieł, wśród szturmujących 
były również oddziały kobiece, które dzielnie parły 
naprzód. W pewnej chwili atak się załamał, a tylko 
mała grupka szturmujących zdołała dotrzeć przed nasze 
zasieki i okopać się w dość znacznym zagłębieniu 
terenu.
 Grupa ta stanowiła dla naszego odcinka 
kompanijnego poważne niebezpieczeństwo, szczególnie 
nocą, i musiała zostać stamtąd – jak mówił dowódca 
kompanii – „wykurzona”. W tym celu nawiązał więc on 
kontakt telefoniczny – oczywiście po prowizorycznym 
naprawieniu uszkodzonych przewodów – z dowódcą oddziału 
miotaczy min, czyli tzw. Minenwerfer, i omówił sposób 
likwidacji tego gniazda. A że oddział miotaczy min nie 
miał w tej chwili w pierwszej linii obronnej swojego 
obserwatora, nasz dowódca musiał do tej funkcji 
wyznaczyć jednego z nas, by biegł poprzez gruzy, 
wyrwy i leje od granatów, wszystko niemal na oczach 
zamelinowanego wroga, zaobserwował celność padającej 
miny, a potem wrócił pędem i złożył dowódcy kompanii 
meldunek o skutkach wystrzelonej miny lub poprawił 
kierunek jej upadku. Dowódca kompanii, Schröder, nie 
chcąc nikomu narzucać tego trochę niebezpiecznego 
zadania, zapytał, czy zgłasza się ktoś na ochotnika. 
Wszyscy byliśmy tak przemęczeni, że raczej myśleliśmy 
o posiłku i śnie niż o podobnych wyczynach. Milczeliśmy 

pozostali jej dłużni. Kładli silny ogień nie tylko na 
okopy nieprzyjaciela, lecz także na drogi dojazdowe 
i węzły komunikacyjne. Około południa granat większego 
kalibru zasypał główne wejście do naszego schronu. 
Gdyby podobny los spotkał wyjście zapasowe, bylibyśmy 
zgubieni. Postanowiliśmy więc – dopóki było to jeszcze 
możliwe – przenieść się do specjalnie zbudowanego 
schronu plutonowego, czyli tzw. Zug-Gefechtsstand, 
w którym schroniły się załogi zniszczonych schronów 
wraz z dowódcą kompanii, gdyż jego schron był również 
poważnie uszkodzony i nie dawał dostatecznego 
schronienia. Tutaj spędziliśmy resztę dnia i bardzo 
niespokojną noc. 
 Trzeciego dnia bombardowanie przybrało od samego 
rana charakter ognia huraganowego. Straty w ludziach 
były coraz większe, a nasza pozycja, czyli okopy, 
przedstawiały jedno rumowisko. Schron nasz, stale 
ostrzeliwany przez nieprzyjaciela, przy każdym uderzeniu 
granatu w pułap lub w ścianę, chwiał się na wszystkie 
strony. na twarzach kompletnie wyczerpanych żołnierzy 
malowały się na przemian niepokój i strach, chwilami 
obojętność i rezygnacja, która po chwili ustępowała 
zaciętości i chęci do walki. Wszyscy pragnęliśmy, 
aby Rosjanie wreszcie rozpoczęli atak, gdyż wtenczas 
musieliby ogień artyleryjski przełożyć na nasze tyły, 
aby nie strzelać we własnych atakujących żołnierzy.
 Jeżeli o mnie chodzi, muszę stwierdzić, że nie 
urodziłem się bohaterem. W ciężkich chwilach tak samo 
ogarniał mnie strach jak każdego innego żołnierza. 
A jednak w decydujących momentach ów strach ginął 
w rozgardiaszu toczącej się bitwy i momentalnie 
stawałem się opanowany i spokojny oraz zupełnie jasno 
przyjmowałem wszystko to, co działo się wokoło. nie 
myślałem wtenczas o niebezpieczeństwie ani o śmierci; 
przeciwnie – byłem zdolny do czynów nieprzeciętnych, 
lecz nie bohaterskich.
 Wreszcie popołudniu piechota rosyjska wyszła 
z okopów do szturmu, a artyleria przełożyła ogień na nasze 
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i odznaczenia. Ja zostałem gefreitrem, czyli starszym 
szeregowcem, i otrzymałem za mój wyczyn obserwatorski 
żelazny krzyż II klasy. nareszcie dostałem też z domu 
długo oczekiwany list, w którym ojciec donosił mi,  
że matka wyszła ze szpitala i powoli wraca do zdrowia, 
co mnie bardzo ucieszyło.
 Ofensywa Korniłowa załamała się na skutek silnego 
przeciwuderzenia niemieckich dywizji rezerwowych. 
Rosjanie skończyli nieodwołalnie z wojną, rzucili 
karabiny i poszli do domu, a ich wódz Kiereński 
uciekł w przebraniu kucharki zagranicę. My natomiast 
zostaliśmy przeniesieni do obozu leśnego bardziej na 
północ. 
 Jedynym naszym zajęciem było teraz chodzenie 
do pracy przy bardzo słabym odżywieniu. Wstawaliśmy 
o 4:00 rano i po wypiciu czarnej kawy, sporządzonej 
z żołędzi, i zjedzeniu kawałeczka chleba, ruszaliśmy 
w 10-kilometrową drogę do miejsca, gdzie budowaliśmy 
betonowe schrony. Ja zostałem przydzielony do mieszania 
cementu z piaskiem. Szło mi trochę trudno, ale szło. 
Pracowaliśmy po sześć godzin dziennie. Po powrocie 
do obozu, zmęczeni i głodni, otrzymywaliśmy litr 
zupy, w której rzadko znajdowałem kawałek ziemniaka, 
nie mówiąc już nawet o mięsie. Odczuwaliśmy straszny 
głód, zarówno szeregowi, jak i oficerowie. Ordynans 
dowódcy kompanii, chcąc swemu leutnantowi sprawić 
niespodziankę, upolował i przyrządził mu raz wiewiórkę. 
Leutnant długo wpatrywał się w to niesamowite danie, 
które przypominało usmażonego szczura. W końcu za 
nie podziękował, gdyż – jak mówił – nigdy jeszcze 
nie jadł wiewiórki i nie ma zamiaru tego robić. nie 
pogardził nią za to ordynans, który stwierdził później,  
że smakowała wybornie. 
 Po sześciu tygodniach zluzowaliśmy piechotę, 
zajmującą pozycję nad jeziorem narocz, a więc jeszcze 
bardziej na północ. Tutaj spędziliśmy zimę, częściowo 
w pozycji, a częściowo w rezerwie za frontem. Właściwie 

więc jak zaklęci. na to dowódca kompanii zwrócił się 
do mnie: 

 –no, Depczyński, nie chcecie zaryzykować? 
 Ambicja moja jako Polaka nie pozwoliła mi 
stchórzyć. Odpowiedziałem więc bez wahania:
 – Tak jest, panie poruczniku, jestem gotów. 

 Pobiegłem raz, drugi i trzeci. Wreszcie zdawało 
mi się, że w domniemane gniazdo przeciwnika uderzyła 
mina i je zniszczyła. Oczywiście nie stwierdziłem, czy 
jacyś żołnierze rosyjscy faktycznie zginęli, czy być 
może udało im się z nastaniem zmroku wrócić do swoich 
i czy w ogóle w uznanym przez dowódcę niebezpiecznym 
miejscu znajdowali się jeszcze inni żołnierze. Ja ich 
nie widziałem. A mimo to długo robiłem sobie wyrzuty, 
że wskutek mojej żołnierskiej obowiązkowości mogło 
zginąć kilku ludzi.
 nazajutrz rano około godz. 5:00 Rosjanie 
powtórzyli atak, lecz z mniejszym nasileniem ognia, 
a za to przy pomocy gazów. Skoro tylko wyskoczyliśmy 
ze schronu i zajęliśmy pozycję wśród gruzów i lejów od 
granatów, opanowało mnie znowu duże zdenerwowanie. Gdy 
jednak atak posunął się naprzód i założyliśmy maski 
gazowe, uspokoiłem się zupełnie, udzielając nawet 
pomocy zdenerwowanym kolegom przy zakładaniu masek 
oraz wyszukiwaniu dogodnego i bezpiecznego stanowiska 
ogniowego. Również ten atak został przez nas w zarodku 
odparty. natomiast – jak dowiedzieliśmy się nazajutrz – 
na sąsiednim odcinku drugiego pułku landwehry Rosjanie 
przerwali front na szerokości całego pułku i posunęli 
się w głąb aż do sztabu dywizji. Pułk ten poniósł duże 
straty. 
 Wreszcie nastąpił spokój. Cesarz Wilhelm II wybrał 
się w odwiedziny do drugiego pułku i nadał mu – jak na 
owe czasy – zaszczyt noszenia na mundurach inicjałów 
cesarskich. Ale i w naszym pułku posypały się zaszczyty 
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wojny już nie było. Przyszła za to sroga, ale piękna 
zima. Pewnego grudniowego wieczoru panowała straszna 
zamieć śnieżna. nie było jeszcze zupełnie ciemno. 
Musiałem wyjść za potrzebą. Oddaliłem się o jakieś 10 
kroków od wejścia do ziemianki, której małe okienko było 
zasłonięte. Wracając, straciłem na skutek padającego 
gęstego śniegu orientację. Błądziłem przeszło godzinę, 
zanim odnalazłem nasz schron. Myślałem już, że przyjdzie 
mi zmarznąć lub zasnąć na zawsze na tym śnieżnym 
puchu. Byłem bardzo zmęczony od kołowania i brodzenia 
w śniegu, a pot ciurkiem leciał mi z czoła. Czułem się 
jednak szczęśliwy, że byłem wśród swoich. 
 Po nowym Roku gazety niemieckie, dochodzące do 
nas z dużym opóźnieniem i większymi lub mniejszymi 
przerwami, przynosiły najróżniejsze wieści, jak 
o zakończeniu wojny na Wschodzie, o rewolucji w Rosji, 
o czterotygodniowym niemiecko-rosyjskim zawieszeniu 
broni, o zawartym 10 lutego 1918 r. pokoju niemiecko-
ukraińskim, tzw. Brotfrieden, czyli pokoju dla chleba, 
i wreszcie o pokoju w Brześciu Litewskim, zawartym 
3 marca tego roku między Rzeszą niemiecką a Rosją 
sowiecką. 
 Jeszcze przed zawarciem pokoju, a po upływie 
zawieszenia broni, wyruszyliśmy w głąb Rosji w kierunku 
rzeki Berezyna. Obeszliśmy jezioro narocz, minęliśmy 
opuszczone przez żołnierzy rosyjskich pozycje i po 
kilkudniowym marszu przez wyludnione okolice z rzadko 
spotykanymi wioskami i dzikimi nieuprawionymi polami, 
dotarliśmy do rejonu Dokrzyce i rozlokowaliśmy się 
na folwarku Dziedzino, który – według informacji 
tamtejszych ludzi – leżał niedaleko Berezyny 
i miasteczka o takiej samej nazwie. Właściciele majątku 
oraz służba byli Polakami, przeważnie w średnim wieku 
lub starszymi. Młodzież gdzieś znikła, podobnie jak 
młode kobiety, które rzekomo wyjechały. W majątku nie 
przyjęto nas serdecznie. O jakimkolwiek goszczeniu 
nie było nawet mowy, gdyż właściciele sami żyli 

w niedostatku i kilkukrotnie zostali obrabowani. nie 
brakowało im jedynie dobrej ruskiej herbaty, którą nas 
raz po raz częstowali. na ogół jednak nas unikali, byli 
małomówni i przygnębieni. Jedynie mnie, jako Polaka 
i tłumacza, darzyli pewnym zaufaniem. Zwierzali mi 
się przede wszystkim ze swoich trosk i z niepewności 
o przyszłość. Obawiali się bolszewików, o których 
zarówno oni, jak i ja niewiele wiedzieliśmy. Bali 
się też przypływu fali rewolucyjnej, która – jak 
mówili – będzie początkiem końca ich bytu na tej 
ziemi, a może nawet końcem życia. nie dziw, któż 
nie obawiałby się rewolucji, która z jednej strony 
niosła szerokim masom pracującym wyzwolenie społeczne 
i materialne, a z drugiej – w niektórych wypadkach 
pozwalała triumfować złu. Rozbudzała bowiem w ludziach 
złe instynkty i niszczyła nierzadko najlepsze swoje 
dzieci, wydając je na łup rozpasanym karierowiczom 
żądnym zemsty i władzy, różnym ciemnym indywiduom, 
wykorzystającym koniunkturę chaosu i bezprawia oraz 
pnącym się ku szczytom władzy i dobrobytu po drabinie 
cierpień, nędzy i prześladowań ludzi, którzy najmniej 
na to zasłużyli lub których los rzucił przypadkowo 
bądź też siłą rewolucyjnego rozpędu w wir ścierających 
się przeciwności klasowych. 
 Stąd też gdy otrzymaliśmy rozkaz wymarszu do 
Wołkowyska, gdzie mieliśmy być załadowani do pociągu 
i przewiezieni na Zachód, nasi gospodarze żegnali nas 
na pozór spokojnie. Pod maską tego spokoju było można 
jednak dojrzeć ułamek dobrze zawoalowanej tragedii 
ludzkiej. Gospodarz domu wręczył mi przy pożegnaniu 
puszkę ruskiej herbaty, którą później posłałem 
rodzicom.
 Znowu przemierzaliśmy puste i zaśnieżone 
przestrzenie, rzadko napotykając na jakąkolwiek 
wioszczynę. Pewnego dnia pod wieczór kilku z nas 
otrzymało na noc kwaterę w większej wiosce u wyjątkowo 
zamożniejszego gospodarza. nie byłoby w tym nic 
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nadzwyczajnego, gdyż zwykle pod wieczór przerywaliśmy 
marsz i zaciągaliśmy się w najbliższej wiosce na 
kwaterę. Tego wieczoru spotkałem jednak człowieka, 
którego widok i zachowanie zwróciły moją uwagę.
 Było już dość późno. na dworze prószył lekki śnieg. 
W głównej izbie naszego gospodarza palił się wesoło na 
kominku ogień, który nie tylko rozświetlał izbę, lecz 
także ogrzewał swym miłym i dobrotliwym ciepłem naszych 
żołnierzy, przemarzniętych i zmęczonych, jak również 
rodzinę gospodarza. Spośród licznych kobiet i dzieci 
oraz starszych mężczyzn wyróżniał się stojący nieopodal 
kominka młody, rosły i piękny mężczyzna,brunet z krótko 
przystrzyżonym wąsikiem, o pociągłych szlachetnych 
rysach twarzy, na której malowało się nie dość zręcznie 
ukrywane cierpienie. Ubrany był on w przerobiony na 
strój cywilny mundur wojskowy z gabardyny i w wysokie 
oficerskie buty. Stał, milcząc, i palił papierosa. Był 
Rosjaninem i nie umiał mówić po polsku, podobnie jak 
gospodarz domu. Moi niemieccy koledzy zaczęli się w nim 
dopatrywać rosyjskiego szpiega. Ja natomiast widziałem 
całą tragedię rosyjskiego oficera frontowego, który 
po opuszczeniu przez żołnierzy i po wielu przykrych 
przejściach wrócił do rodzinnego domu, zupełnie 
załamany. Bolejąc nad tragedią swojej ojczyzny 
i nie mogąc pogodzić się z nowym komunistycznym 
ustrojem społecznym, stał się bezradny i niezdolny do 
jakiegokolwiek wysiłku umysłowego i fizycznego. Rano 
wymaszerowaliśmy jednak w dalszą drogę i nigdy nie 
dowiedziałem się o dalszych losach domniemanego byłego 
carskiego oficera.
 W Wołkowysku załadowano nas do pociągu, który 
miał nas przewieźć na Zachód, czyli do Francji, gdzie 
toczyła się wielka bitwa w rejonie Amiens. Przez Wilno 
dojechaliśmy do Kowna, gdzie zatrzymano nasz transport 
i zakwaterowano w mieście. Było nam to na rękę, gdyż 
nie uśmiechała się nam podróż na Zachód, a rozładowanie 
transportu i postój w mieście mogły oznaczać zmianę 

planu naszego przerzutu na front zachodni. Zresztą 
rewolucja rosyjska odcisnęła na niemcach swoje piętno. 
Ich jedynym pragnieniem stało się teraz zakończenie 
wojny i powrót do domu. Mieli już dość walki, dość 
niewygód i dość niedojadania. Podobnie jak Rosjanie 
byli zmęczeni, trochę zdemoralizowani i nie mieli 
wielkiej ochoty dłużej cierpieć i umierać za ojczyznę. 
Hasła rewolucji rosyjskiej trafiały do ich przekonania, 
a gdzieś w zakamarkach ich żołnierskich dusz zaczęła 
kiełkować nienawiść do oficerów, szczególnie tych 
wysokiej rangi, i do wszystkiego, co miało jakąkolwiek 
łączność z etapą, czyli tyłami frontu, gdzie żyły sobie 
wygodnie setki tysięcy wybranych żołnierzy i oficerów. 
Gdy więc tylko nadarzyła się okazja, niemieccy 
szeregowcy topili swoje żale w zabawie z kobietami 
i w wódce. Jaskrawy tego przykład mieliśmy w Kownie. 
 Otóż jak opowiadali naoczni świadkowie, jeden 
z niemieckich sierżantów znalazł gdzieś ładną 
i przystojną panienkę z półświatka, z którą postanowił 
– oczywiście za sutą opłatą – urządzić dla swoich 
żołnierzy niebywałe, erotyczne widowisko. Przed domem, 
w którym mieszkał, ustawił żołnierzy w dwuszeregu, po 
czym na schodkach prowadzących do głównego wejścia 
odprawił z tą damą niecodzienny seans „miłosny”. 
Rzecz jasna ów sierżant wyrósł w oczach żołnierzy 
na bohatera. niektórzy niemcy, szczególnie starsi, 
byli zaniepokojeni tym jadem rozpusty i pijaństwa, 
wkradającym się do szeregów ich armii. My Polacy 
natomiast byliśmy z tego zadowoleni, gdyż uważaliśmy 
podobne wybryki za początek rozkładu moralnego w armii 
niemieckiej oraz rozluźnienia znanej i głośnej na cały 
świat pruskiej dyscypliny wojskowej.
 Po kilku dniach załadowano nas powtórnie do 
pociągu, który przez Olsztyn, gdzie nas odwszawiono, 
a następnie przez Berlin, Westfalię i Belgię zawiózł 
cały nasz transport na Zachód. 
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 Tak oto znaleźliśmy się we Francji, gdzie przed 
kilkoma dniami rozpoczęła się wielka bitwa, w której 
główne niemieckie uderzenie szło w kierunku Amiens. 
Wyładowano nas w górniczym miasteczku na pograniczu 
Belgii, Valenciennes. Tutaj ulokowano nas w prywatnych 
kwaterach. Ja dostałem ładny i czyściutki pokoik 
u starszej pani, Francuzki. najwięcej ucieszyło 
mnie wygodne łóżko z pościelą i poduszką, do którego 
zaraz się położyłem, gdyż od kilku dni czułem się 
nieszczególnie. Lekarz, do którego się zgłosiłem, 
stwierdził u mnie grypę, która w tym czasie grasowała 
wśród żołnierzy niemieckich. Prawie codziennie 
notowano w kompanii po kilka zachorowań. Trzy dni 
przeleżałem w łóżku, zażywając aspirynę i popijając 
gorącą herbatę, podawaną mi przez usłużną panią domu. 
Czyniła to bardzo chętnie, szczególnie wówczas gdy jej 
zdradziłem, że jestem Polakiem.
 Po kilku dniach nastąpiła w naszym pułku selekcja 
żołnierzy na starszych i młodszych,po czym pułk 
został rozwiązany. Młodych żołnierzy, do których 
i mnie zaliczono, przydzielono do pułków frontowych 
uderzeniowych, a starszych wysłano do formacji 
etapowych, z których wyciągnięto wszystkich młodych, 
lub wcielono ich do pułków zajmujących mniej ważne 
i spokojne odcinki frontu. Ja wraz z moimi młodymi 
kolegami przydzielony zostałem do 140 pułku piechoty 
z macierzystym postojem w Inowrocławiu. Dowódcą pułku 
był starszy siwy pułkownik, który – jak mówili jego 
żołnierze – szukał już piaty rok śmierci na polu chwały 
i nie mógł jej znaleźć. 
 Był niestrudzony; w czasie bitwy przebiegał 
z laską w ręce w największym ogniu odcinek swego pułku 
i kierował walką. Był postrachem nie tylko zwykłych 
żołnierzy, lecz także oficerów, wobec których stosował 
twardą pruską dyscyplinę wojskową. Każde, nawet 
najdrobniejsze przewinienie surowo karał. Zdarzyło się 
raz, że jeden z młodszych dowódców kompanii naszego 

baonu w bardzo ciężkim i krwawym ataku nieprzyjacielskim 
stracił połowę swojej kompanii, a resztę ludzi zgubił. 
Gdy o tym zameldowano pułkownikowi, ten bez większego 
namysłu wziął laskę, przebiegł linię frontu swojego 
pułku i pozbierał wszystkich zagubionych żołnierzy, 
zaprowadził ich do zaaferowanego dowódcy kompanii 
i oddał ich mu ze słowami:

 – Panie podporuczniku, ma pan swoją kompanię 
z powrotem.

 nazajutrz podporucznik zgłosił się do lekarza 
pułkowego i odjechał do szpitala. Wiedział, że nie 
ma co szukać w pułku, gdyż takich jak on oficerów 
pułkownik, czyli oberst, nie tolerował. 
 Pierwszego dnia naszego pobytu w pułku zostaliśmy 
przedstawieni pułkownikowi i rozdzieleni na 
poszczególne kompanie. Krotko przed tym pouczono nas, 
jak mamy odpowiadać na stawiane przez niego pytania. 
Były bowiem wypadki, że pułkownik, przechodząc przed 
frontem przysłanego do pułku uzupełnienia, pytał 
żołnierzy: „Jak długo jesteście w polu?”. Kiedy jednak 
słyszał odpowiedź: „Trzy lata,panie pułkowniku”, wpadał 
w zdenerwowanie i zaczynał krzyczeć: „Co? Trzy lata? 
I nie wstydzicie się, że jeszcze żyjecie?!”. A gdy 
padało kolejne pytanie: „Po co tutaj przyszedłeś?”, 
trzeba było na nie odpowiedzieć: „Aby umrzeć, panie 
pułkowniku”. „I ja tak myślę” – odpowiadał wtenczas 
zadowolony Herr Oberst. niezadowolony był natomiast ów 
biedny żołnierz, który marzył o zakończeniu „przeklętej 
wojny” i o powrocie do domu, a nie o „bohaterskiej 
śmierci na polu chwały”. Mnie na szczęście tego rodzaju 
pytania ominęły. 
 Kilka dni później przerzuceni zostaliśmy 
bliżej frontu i rozlokowani po wioskach. Rozpoczęły 
się intensywne, wprost mordercze ćwiczenia polowe 
i w strzelaniu przy bardzo ograniczonym wyżywieniu. 
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Prysły wszystkie marzenia o zbliżającym się rzekomo 
końcu wojny i o powrocie do domu, o wygodnym łóżku 
i smacznych potrawach przyrządzanych przez troskliwe 
matki. Wspominam o matkach, gdyż wszyscy poza drobnymi 
wyjątkami byliśmy kawalerami. nie było czasu na snucie 
wspomnień o pięknych sielskich czasach spędzonych 
na froncie wschodnim, o byłym moim szefie Schulzu 
i jego ordynansie Trappie, których nie miałem już 
nigdy więcej zobaczyć. Stanęliśmy po raz drugi w życiu 
wobec strasznej, nieubłaganej i krwawej wojny na życie 
i śmierć, jakiej dotąd nie zaznaliśmy poza drobnymi 
wyjątkami, jak np. w Rosji pod Smorgoniami. nieustający 
huraganowy ogień artyleryjski, jakim przeciwnik dręczył 
dzień i noc przemęczoną i wyniszczoną z braku rezerw 
piechotę niemiecką, nie pozwolił żołnierzom zaprzątać 
sobie głowy sprawami, znajdującymi się poza kręgiem 
toczącej się wojny. Wszyscy myśleliśmy jedynie o tym, 
jak ocaleć. 
 Kompania składała się w połowie z Polaków, 
podobnie jaki cały pułk, który nazywano przez to 
„Katschmarek Regiment”, czyli pułk Polaków, gdyż wielu 
z nas nosiło nazwisko Kaczmarek19. My Polacy żyliśmy 
z naszymi kolegami niemcami bardzo zgodnie. Również 
nasi podoficerowie i oficerowie traktowali nas na równi 
z niemcami. Wszyscy przechodziliśmy jedną i tę samą 
gehennę wojenną, wszyscy cierpieliśmy głód, niewygody 
i niedostatek, wszyscy dzień i noc spoglądaliśmy 
z równym niepokojem śmierci w oczy. Wszyscy w równym 
stopniu nienawidziliśmy.

[brak fragmentu tekstu]

 A tymczasem znowu uśmiechnęło się do mnie szczęście. 
Otóż w dniu, w którym kompania miała zluzować w przedniej 
linii znajdującą się tam od kilku dni inną kompanię, 

19 Por. Bartosz Kruszyński, Kaczmarek-regimenty: Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas 
fazy wstępnej I wojny światowej w roku 1914, Poznań: Instytut Historii UAM, 2018.

przydzielony zostałem do tzw. nachrichtenzug, czyli 
oddziału łączności, którym dowodził młody i bardzo 
sprytny podoficer Willi Schulz. niskiego wzrostu, 
o niewyróżniającej się niczym sylwetce, małych, lecz 
bystrych oczach i spokojnym usposobieniu, odznaczał 
się grzecznością, szczególnie dla młodych i ładnych 
Francuzek. Umiał się przy tym świetnie maskować. Jego 
dewizą było powiedzonko: „Immer in Richtung Heimat” – 
czyli „zawsze w kierunku ojczyzny”. Potrafił udawać, że 
ma zawsze bardzo dużo zajęć i że pracuje ponad siły. 
W rzeczywistości cały jego oddział czy pluton rozsypany 
był po wszystkich kompaniach baonu, a poszczególne 
grupy łącznościowe podlegały bezpośrednio dowódcom 
kompanii i oddziałów, do których je przydzielono. 
W ten sposób podoficer Schulz siedział w większości 
tuż za frontem i pełnił funkcję administracyjną. A że 
był bardzo wygodny i nie lubił zestawiać raportów 
oraz prowadzić ksiąg ewidencyjnych, wziął sobie mnie 
do pomocy jako kogoś w rodzaju pisarza plutonowego. 
Zresztą obojętne mi było, w jakim charakterze przyjął 
mnie do siebie; najważniejsze, że nie musiałem iść na 
pierwszą linię. 
 Byliśmy we Flandrii w rejonie Roubaix – Lille – 
Armentières – Tournai. Co kilka dni przerzucano nas 
z jednego odcinka frontu na drugi, a dla odpoczynku 
– z przedniej linii frontu na tyły. Były to właściwie 
walki obronne, które pochłaniały olbrzymie ofiary 
w ludziach i materiałach. Pierwsza linia frontu, czyli 
przednie nasze okopy lub stanowiska, oddalone były 
często zaledwie o kilkadziesiąt metrów od pozycji 
przeciwnika, tak że przy pomocy silnych szkieł 
obserwacyjnych można było wprost zajrzeć do okopów 
nieprzyjaciela.
 Trudno tutaj mówić o jednolitej linii okopów 
zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, gdyż 
były to w rzeczywistości leje po granatach wszelkiego 
kalibru lub większe i mniejsze dołki wygrzebane łopatką 
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piechura. nie dawały więc one dostatecznego schronienia 
przed niespodziewanymi napadami Francuzów, Anglików 
i Marokańczyków, a szczególnie tych ostatnich, idących 
często do ataku z nożami w zębach, jak i przed artylerią 
nieprzyjacielską, zmasowaną do rzadko spotykanych 
rozmiarów. Walki na froncie do tego stopnia wyczerpywały 
nerwowo i psychicznie żołnierza, że po dwóch, a najdalej 
trzech dniach musiał być on zluzowany i odesłany kilka 
kilometrów za front na odpoczynek, gdzie nie nękała go 
artyleria przeciwnika ani nie niepokoiło lotnictwo. 
Decydującą bowiem bronią w tej wojnie była artyleria, 
która obracała w gruzy całe miasta. W naszym rejonie 
np. miasto Armentières zostało całkowicie zburzone20. 
nie znalazłem w nim ani jednego całego domu i ani 
jednego mieszkańca. Kilkakrotnie przechodziłem przez 
to nieszczęsne miasteczko. 
 Byliśmy od kilku dni w rezerwie. Przedtem nasz 
pluton łączności przeżywał ciężkie dni. Mieliśmy duże 
straty, szczególnie od ognia artyleryjskiego. Wśród 
naszych zabitych był młody żyd – bardzo przystojny, 
miły i inteligentny chłopak. W jaki właściwie sposób 
zginął, nikt nie mógł powiedzieć. Szedł z kolegami 
skrajem lasu, gęsto ostrzeliwanym przez artylerię. 
nagle znikł im z oczu. Mimo natychmiastowych poszukiwań 
nie zdołano go odnaleźć. Według opinii kolegów został 
trafiony przez tzw. Volltreffer, czyli granat, który 
rozszarpał go na drobne kawałki i rozniósł je w tak 
szerokim promieniu, że nie znaleziono nawet jednej 
kosteczki. 
 Innym razem mieszkałem u belgijskiego gospodarza 
w ładnym parterowym budynku, w którym mieliśmy 
również kancelarię. Było to duże, dobrze urządzone 
gospodarstwo. W oborze, codziennie rano spłukiwanej 
wodą przy pomocy węża, stało kilkadziesiąt krów. 
Posadzka była tak czysta, że nie znalazłoby się na 
niej ani jednej słomki. Mimo tego – jak na ówczesne 

20  Miasto to zostało zniszczone podczas krwawych walk w październiku 1914 r.

ciężkie wojenne czasy – dobrobytu rzadko tylko coś 
skapnęło dla mnie z gospodarskiego stołu. Od czasu do 
czasu podsunięto mi kilka ziemniaków, a jeden jedyny 
raz dostałem śledzia! A głód mieliśmy niemały, tym 
większy, że byliśmy w rezerwie, przez co otrzymywaliśmy 
zmniejszone porcje żywności. 
 Chodziłem po obiad z menażką do kuchni oddalonej 
od naszej kwatery o jakieś 20 minut. Pewnej niedzieli 
mieliśmy na obiad siekane pokrzywy (podobno bardzo 
zdrowe, jak twierdził podoficer kuchenny), gotowane 
z mąką kartoflaną. Gdy wróciłem na kwaterę i chciałem 
przelać zupę na talerz, nic z tego nie wyszło. Zamiast 
zupy miałem na talerzu jedną białą babkę galaretową. 
nie smakowała mi, więc jej nie zjadłem. Ci, którzy 
to zrobili, dostali biegunki. na drugi dzień połowa 
kompanii zgłosiła się do rewiru. 
 Mój pan podoficer był również zdrów, gdyż takich 
„marnych” obiadów nie jadał. Mieszkał w połowie drogi 
od mojej kwatery do kuchni, w ładnym jednopiętrowym 
budynku, obok którego przebiegał tramwaj, łączący 
okoliczne wsie z pobliskim miasteczkiem. Właścicielka 
domu, Francuzka, miała ładną, rumianą i dobrze 
zbudowaną 17-letnią córeczkę. Pan Willi zalecał się 
do młodziutkiej panny Seleny, która w zamian postarała 
się, by nie musiał jadać fasowanych obiadów. Podobała 
mi się ta dziewczynka o miłym wyrazie twarzy i pięknych 
długich warkoczach. W moich oczach była uosobieniem 
niewinnego dziecka. na mnie, mimo że byłem młodszy 
od pana podoficera, nie zwracała większej uwagi. 
Byłem tylko starszym szeregowcem. Owszem, była dla 
mnie grzeczna i miła, ale to wszystko. Co prawda 
tak nadskakiwać młodej dziewczynie, jak to czynił pan 
Willy, ja nie potrafiłem. 
 Byłem wzburzony i poczułem głęboki żal do Seleny, 
gdy pan Willi zdradził mi, oczywiście w sekrecie, 
że stała się mu ona powolną w ojcowskiej stodole na 
słomie. Straciłem dla niej wszelki szacunek, gdyż nie 
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mogłem zrozumieć, jak takie młode francuskie dziewczę 
mogło zgodzić się na bliższy stosunek cielesny 
z niemieckim żołnierzem, wrogiem narodu francuskiego, 
do którego należała, i to prawie u kresu wojny. Przecież 
również Francuzi twierdzili, że wojna się kończy.  
Ale zapomniałem, że wiele Francuzek, szczególnie 
młodych i nie wykluczając mężatek, których mężowie byli 
na wojnie, miało bardzo liberalne poglądy w sprawach 
seksualnych i zdrad małżeńskich i nie robiło prawie 
żadnej różnicy między Francuzami a niemcami. Kilka 
dni później opuściliśmy jednak tę gościnną i spokojną 
wioskę, gdyż przerzuceni zostaliśmy na front.
 Kwatery otrzymaliśmy w przyfrontowej wiosce nad 
rzeczką Lys o nazwie – o ile się nie mylę – Seyne-sur-la-
Lys. Część mieszkańców, mimo nakazu ewakuacji, pozostała 
na miejscu i prawie codziennie przeżywała wspólnie 
z nami naloty i bombardowania lotnictwa alianckiego. 
Dowiedzieliśmy się z niemieckich gazet i od zawsze 
dobrze poinformowanych Francuzów, że po niemieckich 
nieudanych próbach ofensywy alianci pod dowództwem 
marszałka Focha rozpoczęli wielką kontrofensywę, którą 
odczuliśmy również na naszym odcinku frontu. Walki 
toczyły się bardzo zacięte. A artyleria przeciwnika 
trzymała dzień i noc nasze pozycje pod silnym ogniem, 
który wyczerpanych i śmiertelnie zmęczonych żołnierzy 
niemieckich doprowadzał chwilami do szału i rozpaczy. 
Byliśmy u granic wytrzymałości, a rezerwy, które miały 
nas zluzuwać, wcale nie nadchodziły. Toteż przednia 
linia frontu, nie mogąc wytrzymać morderczego ognia 
artylerii angielsko-francuskiej oraz ciągłych ataków 
piechoty, zaczęła się chwiać i cofać – bardzo powoli, 
lecz z wielkimi stratami. Jednego dnia granat większego 
kalibru uderzył w schron, w którym urzędował sztab 
naszego pułku. Wszyscy oficerowie zginęli na miejscu 
z wyjątkiem starego pułkownika, który w ostatnim 
momencie wyskoczył przez okno, przez co śmierć znowu 
go nie dosięgła. 

 Lato chyliło się ku schyłkowi. Pierwsze jesienne 
dni i względny spokój na „przodzie” – jak nazywaliśmy 
przednią linię – dały naszemu baonowi, przeniesionemu na 
tyły, czyli do rezerwy, rzeczywiście pełny odpoczynek. 
Różne drobne zajęcia wypełniały nam dni. Jak miło było 
kłaść się wieczorem do snu na podłodze pod oknem – 
w miejscu najbardziej bezpiecznym i chronionym przed 
bombami – w przeświadczeniu, że na drugi dzień rano 
człowiek obudzi się cały i zdrowy oraz że noc minie 
bez większych niespodzianek. Zdarzało się co prawda,  
że i w nocy lotnicy alianccy bombardowali nasze 
kwatery, lecz były to po części bomby małego kalibru, 
przed którymi mogliśmy się skutecznie chronić. 
 Takie sielankowe odpoczynki doprowadzały  
żołnierzy z powrotem do równowagi psychicznej. 
Otrzymywaliśmy bowiem listy aus der Heimat, czyli 
z domu, mogliśmy codziennie porządnie się umyć, ogolić 
oraz oczyścić mundur i uzupełnić ekwipunek; jednym 
słowem – staliśmy się znowu ludźmi.
 Jednak nie na długo. Francuzi i Anglicy nie 
dawali nam spokoju. Parli naprzód, przysparzając 
armii niemieckiej coraz większych strat w ludziach 
i materiałach. W wiosce, w której leżeliśmy, znajdował 
się niemiecki cmentarz wojskowy; cztery tysiące krzyży 
znaczyło żołnierskie mogiły. Stolarnia pułkowa, 
dopóki to było możliwe, dzień i noc budowała trumny. 
Codziennie odbywało się po kilka lub kilkadziesiąt 
pogrzebów. Ale już niedługo ów cmentarz miał się stać 
świadectwem olbrzymich strat, poniesionych przez armię 
niemiecką. Powoli odwrót niemiecki zaczął przybierać 
coraz większy impet. Musieliśmy opuścić wioskę. 
Dowództwo niemieckie, nie chcąc dać nacierającemu 
przeciwnikowi dowodu olbrzymich strat swoich wojsk, 
poleciło wszystkie krzyże usunąć i spalić, a cmentarz 
– zaorać. Po grobach poległych nie pozostał żaden 
widomy znak. Znajdowały się tam również liczne groby 
żołnierzy-Polaków, poległych na ziemi francuskiej za 
obcą sprawę.
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 Cofaliśmy się w kierunku Lille. niemcy, chcąc 
możliwie jak najbardziej utrudnić wojskom alianckim 
posuwanie się naprzód, wysadzili w powietrze wszystkie 
stojące przy głównej drodze marszowej olbrzymie drzewa 
i budynki mieszkalne, z których ewakuowano ludność 
cywilną. Ustępowaliśmy wśród ciągłych krwawych walk 
nacierającym Francuzom i Anglikom. Była to walka 
rozpaczliwa i dramatyczna. 
 Jednego dnia nasza kompania, idąca w rezerwie, 
otrzymała rozkaz zluzowania w pierwszej linii innej 
kompanii, powstrzymującej od kilku dni nacierającego 
przeciwnika. Ludzie nasi byli również przemęczeni 
i niechętnie szli w pozycję. Ale trudno, taki był 
rozkaz. Jakież zapanowało rozczarowanie, gdy nazajutrz 
rano przy zajmowaniu nakazanej pozycji okazało się,  
że odcinek ten był nieosadzony i kompania nie miała 
kogo luzować! Podobno dowództwo pułku o tym wiedziało, 
lecz z braku rezerw nie mogło odcinka obsadzić, a chcąc 
naszej kompanii „ułatwić” pójście w pierwszą linię, 
oficerowie przemilczeli ten fakt.
 W tych krytycznych dniach dochodziły do nas 
najróżniejsze pogłoski o szybkim zbliżaniu się końca 
wojny. Mówiono o wybuchu rewolucji w niemczech, 
o tym, że żołnierze znajdujący się w kraju na urlopie 
odmawiają powrotu do swoich formacji frontowych, 
i wreszcie o tym, że cesarz niemiecki Wilhelm II 
uciekł do Holandii,a w najbliższych dniach nastąpi 
zawieszenie broni. Były to wszystko pogłoski tak 
mętne i chaotyczne, że po prostu gubiliśmy się 
w rzeczywistości. Tymczasem walki trwały nadal z coraz 
większym nasileniem. W trakcie jednej z nich zginął 
m.in. sierżant-Polak z naszej kompanii, pochodzący 
z okolic Gniezna, człowiek żonaty, ojciec kilkorga 
dzieci. Ogromny żal ogarnął nas Polaków, iż prawie 
w przeddzień zakończenia wojny zginął ktoś, kto całą 
wojnę przebył na froncie. 

 Zbliżyliśmy się do Lille i zakwaterowaliśmy się 
na przedmieściu La Madeleine, którego mieszkańcy, 
przeważnie mężczyźni, zostali częściowo ewakuowani. 
Zaraz pierwszej nocy ciągnęły ulicą, przy której 
nasza kompania została zakwaterowana, długie 
szeregi ewakuowanych mężczyzn z tobołkami na plecach 
i śpiewających „Marsyliankę”. Był to dla nas Polaków 
budujący widok. 
 Byliśmy od kilku godzin w rezerwie. Ja otrzymałem 
kwaterę u jeszcze niestarej „ciotki”, właścicielki 
sklepu z towarami kolonialnymi, zajmującej jedno-
piętrowy domek z młodą, 16-letnią siostrzenicą. 
Dostałem schludnie urządzony pokój na I piętrze. 
nazajutrz rano spotkałem się z kolegami i wspólnie 
wybraliśmy się tam, skąd niemcy wyprowadzili ludność 
francuską. Puste ulice robiły na nas niesamowite 
wrażenie, czuliśmy się jak w wymarłym na skutek 
zarazy miasteczku. Tylko tu i ówdzie napotykaliśmy 
pod drzwiami opuszczonego mieszkania warującego psa 
lub kota, który czekał na powrót swoich właścicieli. 
Większość mieszkań, do których zaglądaliśmy, pozostała 
otwarta, tak że było można sobie przywłaszczyć, czego 
tylko dusza zapragnęła, oczywiście prócz kosztowności 
i żywności, które dawni mieszkańcy pozabierali ze sobą. 
Tylko napoczęte oraz niedojedzone obiady i kolacje 
pozostały na stołach. niektóre mieszkania były bogato 
urządzone. Oczywiście nie zabieraliśmy niczego;  
po pierwsze dlatego, że była to własność ludzi należących 
do zaprzyjaźnionego z nami narodu francuskiego, dla 
którego my Polacy mieliśmy zawsze wiele sentymentu, 
a po drugie, nie byliśmy w stanie niczego dźwigać. 
Skończyło się więc na drobnych pamiątkach, takich jak 
obrazki, maleńkie cacka czy książeczki. 
 W południe fasowaliśmy po litrze wina na żołnierza. 
Aczkolwiek lubiłem ten rodzaj alkoholu, niezbyt chętnie 
go piłem, gdyż potem zwykle niezbyt dobrze się czułem. 
Wieczorem przy kolacji poczęstowałem tym napojem moje 
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panie na kwaterze. Gdy go skosztowały, gospodyni 
poszła do swojego sklepu i przyniosła jakieś dwie inne 
butelki, a zawartość mojej poleciła wylać, twierdząc, 
że takiego „świństwa” to one nie piją. Miałem spróbować 
ich wina. Smakowało rzeczywiście wyśmienicie. Gawędząc 
mieszaniną francusko-niemiecką cały wieczór, piliśmy 
jeden kieliszek po drugim owego specjału, aż wreszcie 
obie panie musiały mnie zaprowadzić na piętro do 
mojego pokoju i położyć do łóżka. Byłem wykończony, 
podczas gdy one pozostały zupełnie trzeźwe, choć 
wypiły niemało. Trudno, nie umiałem z nimi pić! Dobrze,  
że tej nocy panował spokój. Co by się ze mną stało, 
gdyby ogłoszono alarm i wyruszono w dalszą drogę?!
 na szczęście marsz rozpoczęliśmy dopiero nazajutrz 
przed południem. Ciężką mieliśmy przeprawę pod  
wiaduktem kolejowym, trzymanym przez artylerię  
francuską pod stałym ogniem z dział najróżniejszego 
kalibru. Przed wejściem do tunelu kłębiły się stosy 
zabitych koni, armat, wozów i najrozmaitszego sprzętu 
wojskowego, którego nie udało się przeprawić pod 
wiaduktem, a właśnie tamtędy prowadziła droga do 
najbliższego miasteczka. Po długim postoju i oczekiwaniu 
na przerwę ogniową udało się nam szczęśliwie sforsować 
wiadukt i udać się w dalszą drogę do miasteczka, gdzie 
czekała na nas nowa niespodzianka. Gdy nadciągające 
z wszystkich stron niemieckie oddziały wojskowe 
znalazły się na rynku i szczelnie go zapełniły, 
nadleciały samoloty alianckie i rozpoczęły bezlitosne 
ostrzeliwanie stojących kolumn z broni maszynowej. 
W mgnieniu oka zrobił się nieopisany popłoch. Każdy 
uciekał i chronił się, gdzie tylko mógł. W tym wypadku już 
nie rozsądek, lecz nerwy rządziły człowiekiem. Dlatego 
też było dużo zabitych i rannych. Gdy się uspokoiło, 
ruszyliśmy w dalszą drogę. Szliśmy przeważnie nocą, raz 
jako awangarda, a drugi raz jako ubezpieczenie przed 
nadciągającym przeciwnikiem, który w szalonym tempie 
podciągał swoją artylerię, aby szerzyć strach i zamęt 

w naszych szeregach, co mu się częściowo udawało. 
Odpoczywaliśmy i zasypialiśmy, gdzie tylko się dało: 
w rowach, na polach i w przydrożnych zagajnikach, mimo 
panujących dotkliwych już chłodów i rozpoczynającej 
się pory deszczowej. 
 Pod koniec października gruchnęła nagle wieść, 
że cesarz niemiecki Wilhelm II abdykował i że niebawem 
podpisane zostanie zawieszenie broni. W radosnym 
nastroju i nadziei na szczęśliwe przeżycie resztek 
dni i godzin tej strasznej zawieruchy wojennej 
maszerowaliśmy nocą z 10 na 11 listopada ku kwaterze, 
w której mieliśmy się doczekać końca wojny. Był to 
folwarczek z ładnym, jednopiętrowym domkiem, zbudowany 
z drewna. Po zakwaterowaniu kompanii oznajmiono nam, 
że ubiegłej nocy o godz. 2:15 podpisano zawieszenie 
broni, które będzie obowiązywało od godz. 11:00 
przed południem. Do tej pory zalecana „jest jeszcze 
wszelka ostrożność przed lotnictwem i artylerią 
nieprzyjacielską” – jak mówił nasz dowódca. Miał rację! 
Krótko po godz. 10:00 nadleciał aliancki samolot, który 
przy pomocy zapalających pocisków zamierzał wzniecić 
pożar naszego domku. na szczęście mu się to nie udało 
i odleciał. 
 Wreszcie nadeszła upragniona przez nas i cały 
świat godz. 11:00. Zaprzestano ognia. na całym froncie 
zamilkła artyleria, ucichły karabiny maszynowe i ustał 
warkot samolotów. Skończyła się wojna, która trwała 
4 lata i 103 dni i która pochłonęła 8 mln 60 tys. 
zabitych i 21 mln rannych. niemcy, którzy ją rozpętali, 
przegrali z kretesem. Sprawiedliwości dziejowej stało 
się zadość! 
 Do tych szczęśliwych, którzy ocaleli, należałem 
również ja. Opatrzność nade mną czuwała, a szczęście 
dopisało. nie mogliśmy doczekać się rozpoczęcia 
marszu powrotnego ku granicy niemieckiej i dalej do 
Polski. nareszcie ruszyliśmy w drogę. nasz pułkownik, 
który tak bardzo pragnął „bohaterskiej śmierci na polu 
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chwały”, nagle znikł, a dowództwo pułku objął inny 
oficer. Widocznie nie był pewny życia w gronie swoich 
dotychczasowych podwładnych. Wracaliśmy w pełnym 
uzbrojeniu. W myśl przepisów o zawieszeniu broni niemcy 
mieli obowiązek zdać zwycięskim wojskom alianckim 
tylko ciężką broń, taką jak artyleria, samoloty, broń 
maszynowa. Codziennie przebywaliśmy z góry wyznaczoną 
trasę. Odwrót odbywał się w jak największym porządku 
i był tak zorganizowany przez naczelne dowództwo,  
że gdy skrzyżowanie dróg mijał ostatni żołnierz jednej 
armii, to z drugiej strony dochodził pierwszy z wojska 
przeciwnika. O jakichkolwiek oznakach anarchii 
w szeregach niemieckich nie było mowy. Pozostaliśmy 
zdyscyplinowani i choć wiedzieliśmy, iż niemcy wojnę 
przegrali, to wydawało nam się, że wracamy do kraju 
jako zwycięzcy. Zresztą częściowo wmawiano nam to 
zręcznie i chytrze. 
 Dopiero po przekroczeniu granicy niemieckiej, co 
musiało nastąpić w terminie będącym jednym z warunków 
zawieszenia broni, zaczęliśmy pojmować, co się właściwie 
stało w kraju. Zrozumieliśmy, że to przeciągająca się 
wojna, głód i niezadowolenie mas pracujących oraz 
niektórych formacji wojskowych, stacjonujących w kraju 
lub na tyłach frontu, zrodziły rewolucję, która z kolei 
przyśpieszyła katastrofę na froncie. Stało się to nie 
z winy żołnierzy, lecz z winy kraju, który zahamował 
dostarczanie rezerw ludzkich i materiałów wojennych na 
front.
 Granicę przekroczyliśmy w nadrenii. Wszystkie 
wioski i miasta, przez które przechodziliśmy, 
były bogato udekorowane zielenią, girlandami 
i transparentami z napisami: „Witamy serdecznie 
Zwycięzców” lub „Pozdrawiamy Was Zwycięzcy”. nie była 
to do końca prawda. na pewno rzeczywista wygrana 
niemców wyglądałaby zupełnie inaczej. Pochodowi do 
kraju musiałyby wówczas towarzyszyć kolumny pancerne, 
artyleria, lotnictwo oraz tysiące nieprzyjacielskich 

oficerów i żołnierzy wziętych do niewoli. Tymczasem tego 
wszystkiego brakowało; jedynie piechota maszerowała 
w pełnym rynsztunku.
 nas Polaków niemało frapowały czerwono-białe 
sztandary, którymi przybrano wszystkie prawie budynki 
i gmachy urzędowe. W pierwszej chwili pomyliła nam 
się kolejność barw. W naszych przemęczonych głowach 
uroiliśmy sobie, że są to polskie flagi. nie mogliśmy 
zrozumieć, w jakim celu i z jakiej przyczyny zdobiono 
nimi wsie i miasteczka niemieckiej nadrenii.

– Czyżby aż tak daleko miała sięgać Polska? 
– zapytał ktoś. Wszystko stało się jasne, gdy od 
ludności cywilnej dowiedzieliśmy się, że czerwono-
białe sztandary to flagi nadrenii. Widocznie w tym 
krytycznym dla Rzeszy niemieckiej momencie nadrenia 
chciała zademonstrować swoją odrębność w stosunku 
do innych państewek i księstw, z których po wojnie 
francusko-niemieckiej 1870/1871 r. stworzono jedno 
cesarstwo. W każdym razie wielu rzeczy, z którymi 
spotykaliśmy się teraz w kraju, nie mogliśmy zrozumieć. 
Dopiero w miarę upływu czasu zaczynaliśmy pojmować 
zmiany, jakie zaszły w kraju i na świecie w czasie 
naszej długoletniej bytności na froncie. 
 nieraz na pozór drobne wydarzenia mówiły nam 
więcej, aniżeli się spodziewaliśmy. Otóż np. pewnego 
dnia w małym miasteczku, leżącym na trasie naszego 
marszu, znalazłem się we wspólnej kwaterze z kilkoma 
towarzyszami broni w dość zasobnym domu. W pokoju 
obok naszego zamieszkał młody podporucznik. Wieczorem 
starsza kobieta przyrządzała dla całej rodziny na 
kolację smażone ziemniaki, których przyjemny zapach 
rozchodził się po mieszkaniu. Przechodząc przez 
kuchnię, niby od niechcenia odezwałem się do babci:

– O! Będą smaczne ziemniaki na kolację!
A kobieta, uśmiechając się, odpowiedziała:
– Tak! Wy, żołnierzyki, dostaniecie również po 

talerzyku, ale ten pan oficer nie dostanie nic.
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mieliśmy się przekonać, że mimo klęski wojennej, 
rewolucji i szerzącej się anarchii w społeczeństwie 
niemieckim niemcy pozostali w stosunku do nas tymi 
samymi hakatystamii nacjonalistami, jakimi byli 
za czasów świetności rządów cesarskich. Choć już 
w styczniu 1918 r. prezydent USA Wilson21 w swoich  
14 punktach ogłosił konieczność odbudowy niepodległego 
państwa polskiego z dostępem do morza, a w marcu 
tegoż roku rządy Anglii i Francji uznały również za 
jeden z celów wojny przywrócenie Polsce niepodległości 
i wreszcie, że 5 listopada 1918 r. Rada Komisarzy 
Ludowych uchwaliła dekret w sprawie anulowania traktatów 
rozbiorowych Polski, zawartych przez carską Rosję 
z Prusami i Austrią, niemcy nie myśleli o zwróceniu 
nam zagrabionych zachodnich ziem Poznańskiego, Śląska 
i Pomorza.
 Gdy więc nagle do niemców dotarła pogłoska 
o rzekomym najściu poznańskiego ratusza przez czterech 
polskich oficerów, żołnierze niemieccy, dotąd nasi 
dobrzy koledzy, a często przyjaciele, momentalnie 
odsunęli się od nas, przestali się do nas odzywać 
i zaczęli nas unikać, niby zadżumionych. Po prostu 
uznali nas za wrogów. 
 W nas Polakach ta pogłoska wywołała dużą radość. 
Chociaż nie mieliśmy pewności, czy jest prawdziwa, 
to jednak świadczyła ona o tym, że w Polsce, a więc 
również w Poznaniu, coś się dzieje, że znajdujemy się 
w przededniu ważnych dla nas wydarzeń. Tym bardziej 
zapragnąłem teraz jak najprędzej udać się do Poznania, 
aby wierny złożonej kiedyś przysiędze, stanąć w szeregu 
bojowników o niepodległość. 
 Wreszcie zajechaliśmy do Inowrocławia, mojego 
rodzinnego miasta, w którym spędziłem dzieciństwo 
i które po wybuchu wojny przygarnęło mnie do siebie 
i dało mi pracę. To stamtąd wyruszyłem na wojnę, 
z której teraz oto szczęśliwie powróciłem. Dziwnym 

21 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), prezydent Stanów Zjednoczonych.

– A dlaczego nie? – zapytałem. – na pewno zjadłby 
równie chętnie porcję tych specjałów.

– nie! nie dostanie nic! – prawie ze złością 
odparowała babcia. – To oni są winni, że wojna tak 
długo trwała. To oni was, biednych żołnierzy, dręczyli 
i kazali wam umierać za ojczyznę, oczywiście nie tę 
naszą, lecz ich. 

 „O! – pomyślałem sobie. – Ta babcia to jakaś zawzięta 
socjalistka; a jej powiedzenie nieprzyjazne w stosunku 
do oficerów świadczy o atmosferze rewolucyjnej tego 
domu i jego otoczenia”. 
 Kilka dni później maszerowaliśmy przez 
Kolonię, również bogato przybraną we flagi i różnego 
rodzaju transparenty. W jednej z bocznych ulic pułk 
uszeregował się do defilady. Gdy zabrzmiały dźwięki 
nacjonalistycznej pieśni na cześć cesarza „Heil dir 
im Siegerkranz” (Chwała Tobie w wieńcu zwycięzcy), 
kompanie jedna po drugiej defilowały z karabinami 
przyciągniętymi do ramienia przed starszyzną pułkową. 
My, starzy żołnierze frontowi, defilowaliśmy z plecakami 
i karabinami, a przypatrujące się tłumy spoglądały na 
nas z ironicznym uśmiechem. Raz po raz padały pod naszym 
adresem nawoływania do porzucenia broni i udania się 
do domu. A gdy po skończonej defiladzie ustawiliśmy 
karabiny w kozły i zaczęliśmy się przechadzać, 
przystąpili do nas robotnicy i zaczęli nam tłumaczyć, 
że w całym kraju wybuchła rewolucja oraz że powinniśmy 
odłożyć broń i wrócić do domu, gdzie czekają na nas 
rodzice, żony i dzieci. Przy tej okazji obdarzyli nas 
różnymi ulotkami o rewolucyjnej treści. Gdy oficerowie 
spostrzegli, że rozmawiamy z cywilami, a szczególnie 
z robotnikami, dali hasło do dalszego marszu. 
 naszym celem była stacyjka kolejowa, na której 
mieliśmy zostać załadowani do pociągu i stamtąd ruszyć 
do stałego miejsca postoju naszego pułku, czyli do 
Inowrocławia. Zanim jednak to nastąpiło, my Polacy 
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bardzo zdziwiony, myślał bowiem – jak oświadczył – 
że jeszcze przez pewien czas pozostanę w wojsku.  
Gdy wyprowadziłem go z błędu, podpisał moje zwolnienie 
i uścisnął mi rękę, życząc wszystkiego dobrego 
w dalszym życiu. nie mniej serdecznie pożegnał mnie 
dowódca kompanii, który żaląc się na większość swoich 
żołnierzy, bez słowa pożegnania opuszczających go 
w tak krytycznej dla niemiec chwili, czuł się do tego 
stopnia bezradny i złamany, że miał aż łzy w oczach. 
W ten właśnie sposób skończyła się dla mnie wojna. 
 Zanim poczyniłem ostatnie przygotowania do podróży, 
pobiegłem na ul. św. Ducha do „papierni”, by odwiedzić 
naszą niezapomnianą „babulę”, czyli Marchlewską. Jej 
izdebkę zastałem zamkniętą, a sąsiadka poinformowała 
mnie, że staruszka już dawno nie żyje. Zmarła w 1916 r. 
Powróciłem pełen zadumy i smutku do koszar, a siedząc 
wieczorem samotnie w prostej izbie żołnierskiej, 
zacząłem wspominać czasy naszej „babuli”, kiedy to 
w mieszkaniu moich rodzicówprzy ul. Poznańskiej na 
drugim piętrze z niecierpliwością jej oczekiwaliśmy. 
Mieliśmy bowiem pójść z nią na spacer do strzelnicy 
lub nad okolony drzewami, ciemny i ponury stawek nad 
torem kolejowym do Kruświcy, niedaleko saliny, czyli 
kopalni soli.
 Stukanie do drzwi.

– Idzie babula! Idzie babula! – wyrwał się nam 
prawie jednogłośny okrzyk radości. I wtoczyła się 
do mieszkania jeszcze żwawa, licząca około 60 lat, 
o pociągłych rysach twarzy kobiecina, okryta chustką.

 Marchlewska, którą zwaliśmy babulą, zamieszkiwała 
mansardowy pokoik przy ul. Szymborskiej. Miała zamężną 
siostrę – p. Stolarską, a w Berlinie nieślubnego syna, 
który pamiętał o starej matce, tym bardziej że miał 
dobry fach – jak mawiała – gdyż był zegarmistrzem.
 

zbiegiem okoliczności to miasto moich dziecięcych 
marzeń odgrywało często, szczególnie w młodości, rolę 
przystani życiowej, w której zaczynał się dla mnie nowy 
okres życia. Skoro więc ulokowaliśmy się w koszarach 
przy ul. Kolejowej i trochę odpoczęliśmy po trudach 
podróży, pobiegłem do śródmieścia, na rynek i dobrze 
mi znaną ul. Poznańską, aby jeszcze raz zobaczyć dom, 
w którym się urodziłem, oraz duży dwupiętrowy budynek, 
w którym spędziłem z rodzicami swoje pierwsze lata. 
Byłem głęboko wzruszony, gdy ujrzałem te miłe sercu 
zakątki, oczywiście trochę odmienne, poszarzałe i jakby 
cokolwiek przysiadłe ze starości. 
 Była już połowa grudnia. Wszystkich żołnierzy –
zarówno Polaków, jak i niemców – ogarnął szał wyjazdu 
do domów. O jakichkolwiek regulaminowych zajęciach nie 
było mowy. Dowódca kompanii rozpaczał, że konie stały 
w stajniach bez opieki, gdyż niektórzy żołnierze, 
którym powierzono nad nimi opiekę, po prostu uciekli. 
Ale były to wyjątki. Większość czekała, aż przygotują 
papiery zwalniające nas z wojska. Wszystkim się jednak 
spieszyło, a kancelaria nie mogła nadążyć z wypisywaniem 
zwolnień, dlatego odkomenderowano mnie do biura do 
pomocy, gdyż sprawy te były mi dobrze znane. Odtąd 
od rana do wieczora uzupełniałem książeczki wojskowe 
odnośnymi adnotacjami o przebytych bitwach i służbie 
wojskowej w ogólności oraz wypisywałem zwolnienia, które 
przedkładałem do podpisu mojemu feldfeblowi. Zwolnieni 
żołnierze-Polacy, żegnając się ze mną, dziękowali mi 
za szybkie przygotowanie papierów i ściskając mi rękę, 
wyrażali już głośno nadzieję, że spotkamy się jeszcze, 
da Bóg, w polskich mundurach wojskowych. 
 Krótko przed Bożym narodzeniem większość 
kompanii zwolniono. Pozostała jeszcze nieduża grupka 
niemców, młodszych roczników, których demobilizacja 
nie obejmowała. Teraz przyszła kolej i na mnie.  
Gdy oświadczyłem feldfeblowi, że mam zamiar na święta 
być w domu i że przygotowałem już moje papiery, był 
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pierwszej wojny światowej. Pracowałem wtedy jako zecer 
w „Dzienniku Kujawskim”. Jednej grudniowej niedzieli 
odwiedziłem babulę przy ul. św. Ducha w byłej papierni,  
na II piętrze w małej izdebce wśród komór. Gdy wszedłem do 
jej skromnego mieszkanka, Marchlewska w pierwszej chwili 
mnie nie poznała, co było zrozumiałe, gdyż wyrosłem 
na młodzieńca. Dowiedziawszy się, kim jestem, radość 
jej nie miała granic. Usiadła przy żelaznym piecyku 
i zaczęła snuć wspomnienia z moich lat dziecięcych. 
Wzruszony tak miłym dla mnie opowiadaniem, pełen 
podziwu dla jej doskonałej pamięci, byłbym słuchał 
ją w nieskończoność. niestety złotą nić wspomnień 
przerwała twarda rzeczywistość, która wzywała mnie 
z powrotem do domu, gdzie czekało już na mnie wezwanie 
do wojska.
 Minęły cztery lata strasznej wojny. Znowu 
znalazłem się w Inowrocławiu, do którego wróciłem z 140 
pułkiem piechoty. Pierwsze moje wspomnienia pobiegły ku 
kochanej babuli. Pognałem więc do „papierni”. niestety 
nie zastałem już tam staruszki. Serce zakołatało mi 
niespokojnie. Biedna babula nie żyła. Zasnęła pewnej 
zimowej nocy w 1916 r., przy tym samym piecyku, przy 
którym snuła po raz ostatni wspomnienia z moich 
dziecięcych lat.
 Była wigilia Bożego narodzenia 1918 r. Wcześnie 
rano spakowałem swoje rzeczy i udałem się koleją 
w drogę do Poznania do domu. Po południu byłem na 
miejscu. Rodzice wciąż jeszcze mieszkali przy ul. 
Piotra Wawrzyniaka 3 na trzecim piętrze. Radosnym 
uściskom z okazji mojego szczęśliwego powrotu nie 
było końca. Matka przygotowała w miarę możliwości 
i dostępnych środków wieczerzę wigilijną, w czasie 
której wspominaliśmy najciekawsze epizody z czasów 
wojny zarówno w kraju, jak i na polu walki. Ja miałem 
dużo do opowiadania o różnych przejściach wojennych, 
a ojciec mój, który interesował się polskim życiem 
politycznym i społecznym oraz świetnie orientował 

 Marchlewska należała niejako do naszej rodziny. 
W razie potrzeby pomagała matce w gospodarstwie domowym, 
przy sprzątaniu, większym praniu, a szczególnie 
zajmowała się nami, czyli dziećmi, zabawiając 
nas w domu lub wychodząc z nami na przechadzki.  
Gdy rodzicom wypadało wieczorem wyjść czy to do 
znajomych, czy na wieczorek, pozostawiali nas pod 
opieką babuli. A było nas czworo: dwie siostry, Helena 
i Eleonora, oraz brat Włodzimierz, który przyszedł na 
świat po śmierci Władysława, zmarłego w szóstym roku 
życia na szkarlatynę. 
 Szczególną troskliwością otaczała babula swojego 
Mieciusia, czyli mnie, najstarszego z dzieci. Byłem 
niejako jej oczkiem w głowie. Stąd tylko Mieciuszek 
dostępował zaszczytu pójścia do Dzięgielewskiego 
po kminkówkę, szczególnie gdy wybieraliśmy się na 
przechadzkę i gdy dziwnym zbiegiem okoliczności biedna 
babula poczuła właśnie w tej chwili ból żołądka. Brała 
mnie wtenczas na bok i prawie szeptem, aby reszta 
rodzeństwa nie słyszała, polecała mi pójść do sklepu 
towarów kolonialnych Dzięgielewskiego i kupić za  
15 fenigów kminkówki i za 5 fenigów dla nas cukierków. 
 Potem wesoło wędrowaliśmy ul. Poznańską, obok 
żydowskiej ochronki, do dziś już nieistniejącego ogrodu 
strzeleckiego, zwanego ogólnie strzelnicą. Kochaliśmy 
naszą babulę. Była to zresztą kobieta zacna, bogobojna 
i uczciwa, a matka nasza darzyła ją wprost bezgranicznym 
zaufaniem. Marchlewska była i pozostała naszą babulą 
na zawsze. 
 niestety gdy miałem 10 lat, rodzice postanowili 
wrócić do Poznania. Wtenczas z płaczem żegnaliśmy 
kochaną babulę, której pieszczot nie mieliśmy już 
nigdy zaznać. I biedna kobiecina pozostała sama na 
stare lata z sercem pełnym żalu, że los wyrwał nas 
z ciasnego kręgu jej życia.
 Jeszcze tylko razmiałem szansę ją ujrzeć. Było 
to – jak już wspominałem – w 1914 r. po wybuchu 
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POWSTAnIE WIELKOPOLSKIE

 Powstanie wielkopolskie, w którym uczestniczyłem, 
poprzedził szereg wydarzeń zarówno na świecie, jak 
i w kraju, których ze względu na ich olbrzymią wagę 
nie należy pomijać.
 na wstępie wypada stwierdzić, że wybuch wojny w 1914 
r. nie zastał Wielkopolski w nastawieniu niewolniczym, 
ale jako żywioł wewnętrznie wolny i zdecydowanie wrogi 
zaborcy. Mimo że około 700 tys. Polaków musiało pójść 
walczyć w szeregach armii niemieckiej za obcą sprawę, 
z czego mniej więcej jedna piąta poległa, mundur 
niemiecki nie zdołał zabić polskiej duszy i wyplenić 
miłości do ojczyzny.
 Stąd cztery lata później społeczeństwo 
wielkopolskie rozczarował zawarty w dniu 11 listopada 
1918 r. rozejm między koalicją a niemcami, gdyż nie 
przyniósł on Wielkopolsce oczekiwanych rozstrzygnięć 
międzynarodowych, milczał bowiem prawie zupełnie 
o ziemiach zachodnich. Z tego powodu myśl o zbrojnym 
powstaniu zaczęła dojrzewać wśród szerokich mas 
polskiej ludności.

się w międzynarodowym położeniu polityczno-wojskowym, 
wyjaśnił mi wiele kwestii. naszkicował mi co prawda 
tylko w grubszych zarysach działalność Polskiego 
Komitetu narodowego w Paryżu, powstanie w Poznaniu 
Tajnego Komitetu Obywatelskiego, Rad Robotniczo-
Żołnierskich oraz Sejmu Dzielnicowego, ale powoli 
zacząłem się orientować w sprawach, które nam Polakom, 
a więc również i mnie, miały otworzyć nowy rozdział 
naszego życia i działalności wyzwoleńczej spod jarzma 
niemieckiego, nazwanej przez historię „powstaniem 
wielkopolskim”.
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który ustali zachodnie granice Polski. W sprawach 
wojskowych sejm postanowił forsować organizację Straży 
Ludowych, a żołnierzom zalecił wstępować do tworzących 
się po garnizonach wojskowych Straży Bezpieczeństwa 
(Wacht-Zicherheitsdienst). Pod względem organizacyjnym 
Sejm Dzielnicowy wyłonił naczelną Radę Ludową, która 
powołała do życia Komisariat nRL. Jako komisarzy nRL 
wybrano m.in.: ks. Stanisława Adamskiego22, Wojciecha 
Korfantego23 i redaktora Adama Poszwińskiego24. 
 W całej Wielkopolsce istniały wówczas 
tajne organizacje wojskowe, czyli grupy bojowo-
niepodległościowe, do których wstępowała przeważnie 
młodzież należąca do skautingu, „Sokoła”, Towarzystw 
Samokształcącej się Młodzieży, Towarzystwa Tomasza Zana 
i poznańskich klubów sportowych „Unia”25 i „Warta”26. 
W ostatnich latach wojny Wincenty Wierzejewski, 
komendant hufca skautowego „Piast” w śródmieściu 
Poznania, zorganizował Polską Organizację Wojskową. 
Jej pierwsze kadry składały się ze starszych członków 
skautingu i byłych wojskowych, dezerterów z armii 
niemieckiej. Po reorganizacji Wierzejewski pozostał 
komendantem POW, a jego adjutantem został Stanisław 
Saroszewski, dawny plutonowy w mojej drużynie 
skautowej, również dezerter z armii niemieckiej. Główna 
kwatera POW mieściła się przy Wielkich Garbarach. 
Tam przyjmowano zgłoszenia do organizacji, a liczba 
członków osiągnęła pod koniec wojny imponującą liczbę 
2 tys. Przyjmowano tylko najpewniejszych. Działali oni 
częściowo z ukrycia; inni byli w wojsku niemieckim, 
mając obowiązek nienarażania swego życia, a zdobycia 
jak największych umiejętności wojskowych, szczególnie  
we władaniu bronią, aby w odpowiedniej chwili 

22 Ks. Stanisław Adamski (1875-1967), od 1930 r. do śmierci biskup katowicki.
23  Wojciech Korfanty (1873-1939), polityk chadecki. 
24  Adam Poszwiński (1881-1942), dziennikarz i polityk chadecki.
25  Klub sportowy „Unia” założony w 1915 r., prowadzący działalność niepodległościową.
26  Klub sportowy „Warta”, założony w 1912 r.

 Dnia 10 listopada 1918 r. wybuchła w Poznaniu 
rewolucja przeciw rządowi cesarskiemu. na ulicach 
miast zdzierano oficerom niemieckim naramienniki, 
usuwano godła cesarskie i wywieszano czerwone flagi. 
W tym zamieszaniu powstała Rada Żołnierska garnizonu 
poznańskiego o większości niemieckiej. Oddzielnie 
utworzona Rada Robotnicza miała natomiast większość 
polską. Z połączenia obu rad powstała Poznańska Rada 
Robotniczo-Żołnierska, w której mimo niekorzystnego 
dla Polaków stosunku głosów kierunek polityczny był 
przychylny Polakom, a to dzięki stanowisku zajętemu 
przez frakcję socjalistyczną. 
 W radzie rządziła więc nadal większość niemiecka. 
Polacy, chcąc uzyskać większość, zorganizowali w dniu 
13 listopada tzw. zamach na ratusz. Obrady plenum 
Poznańskiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej, toczące się 
w sali Rady Miejskiej, przerwała nagle strzelanina. 
Krótko po tym do środka wkroczyła delegacja polskich 
żołnierzy, domagająca się należytego udziału w radzie. 
Rezultat tego wystąpienia był zadowalający, gdyż do 
rady przeforsowano: Bogdana Hulewicza, Mieczysława 
Palucha, Henryka Śniegockiego i Zygmunta Wizę. W ten 
sposób uzyskano większość. To wydarzenie było tłem 
krążących pogłosek wśród żołnierzy mojego pułku na 
postoju w Kolonii o zamachu czterech polskich oficerów 
na ratusz poznański.
 Powołany do życia w lipcu 1916 r. konspiracyjny 
Centralny Komitet Obywatelski ujawnił się 10 listopada 
1918 r. i niebawem przekształcił się w Komisariat 
naczelnej Rady Ludowej, który zwołał w dniu 3 grudnia 
do Poznania Sejm Dzielnicowy delegatów społeczeństwa 
polskiego z całej Rzeszy. Uchwalono wtedy deklarację, 
że Polacy z byłego zaboru pruskiego wraz z całym polskim 
narodem dążą do odbudowy własnego niepodległego państwa 
i domagają się zwrócenia tych ziem, które należały do 
Polski przed rozbiorami, oraz wybrzeża morskiego; lecz 
zamierzają poczekać na decyzję traktatu pokojowego, 
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zdezerterować i stanąć do walki z wrogiem lub szkolić 
przedpoborową młodzież. niestety gdy wybuch rewolucji 
w Poznaniu przybliżył tę upragnioną chwilę, POW nie 
wykazała należytej siły i jako zwarta jednostka 
bojowa nie brała udziału w powstaniu. Jej członkowie 
rozproszyli się po wszystkich oddziałach powstańczych, 
a Wierzejewski zajął się organizowaniem kompanii 
harcerskiej. Widocznie nie zdołał opanować żywiołowego 
narastania liczebnego organizacji, a powołana przez 
niego Rada Dziesięciu na czele z Mieczysławem 
Andrzejewskim również nie sprostała tak trudnemu 
zadaniu. 
 Zaraz po moim powrocie do domu, w pierwszy 
dzień pamiętnych świąt Bożego narodzenia 1918 r., 
nawiązałem kontakt z niektórymi dawnymi przyjaciółmi. 
Zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę z tego, że atmosfera 
była w najwyższym stopniu napięta. na ulicach miasta 
pełno było powracających z frontu żołnierzy oraz 
umundurowanych skautów. Ulicami nadciągały uzbrojone 
oddziały Straży Ludowej i Straży Bezpieczeństwa. Domy 
udekorowano sztandarami polskimi i koalicyjnymi. Wśród 
niemców można było zauważyć duże zdenerwowanie. 
 W drugi dzień świąt, a zarazem w przeddzień 
historycznego dnia 27 grudnia, miał przyjechać do 
Poznania członek Komitetu narodowego w Paryżu, Ignacy 
Paderewski27. Już długo przed godz. 18:00 olbrzymie 
tłumy zaległy trasę od dworca głównego, przez ul. Święty 
Marcin, do hotelu Bazar w Alejach Marcinkowskiego,  
którą przejeżdżać miał Paderewski. Moja drużyna  
skautowa im. Stefana Czarnieckiego na Jeżycach  
utworzyła szpaler przy ul. Wjazdowej, naprzeciw zamku. 
Później posunęła się aż pod hotel. 
 Drużynę prowadził mój następca z 1915 r., a przedtem 
plutonowy, Stefan Marciniak, który wrócił z wojny 
wcześniej ode mnie i zdołał nawiązać bliższy kontakt 
z drużyną, czego ja nie zdążyłem jeszcze uczynić. 

27  Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), polityk i pianista.

Stąd nie wiedziałem o udziale drużyny w manifestacji 
i udałem się tam w towarzystwie rodziców i rodzeństwa. 
Zajęliśmy stanowisko u wylotu ul. Święty Marcin i Alei 
Marcinkowskiego.
 niemców przeraziła wiadomość o przyjeździe 
Paderewskiego. Długo radzono w Berlinie nad tym, 
jakby temu zapobiec. Wreszcie rząd berliński wysłał 
do niemieckiej władzy wojskowej w Poznaniu telegram, 
w którym polecił zakomunikować Paderewskiemu, że rząd 
niemiecki na wniosek rządu angielskiego udzielił mu 
zezwolenia na przejazd z Gdańska do Warszawy i że prosi 
o natychmiastowe kontynuowanie dalszej podróży. W myśl 
tego telegramu zjawił się na jednej z większych stacji 
przed Poznaniem w przedziale pociągu, którym jechał 
Paderewski z żoną i oficerami misji angielskiej, jakiś 
niemiec, ubrany po cywilnemu, który przedstawił się jako 
delegat rządu berlińskiego, i poprosił Paderewskiego, 
aby nie wjeżdżał do Poznania, lecz skorzystał z pociągu 
stojącego do jego dyspozycji na sąsiednim torze 
i pojechał dalej do Warszawy. Paderewski nie zgodził 
się jednak na tę propozycje i pojechał do Poznania. 
 na dworcu poznańskim zgromadziły się olbrzymie 
tłumy ludności, nad której głowami łopotał istny las 
sztandarów i chorągwi w barwach narodowych. nagle 
zgasły wszystkie światła. Złośliwa ręka niemiecka 
przecięła przewody elektryczne. W tym samym momencie 
rozgorzały setki pochodni, fantastycznie oświetlając 
dworzec. Powozy z gośćmi zaczęły powoli posuwać się 
w stronę hotelu Bazar. Okrzykom na cześć Paderewskiego 
i zwycięskiej koalicji nie było końca. Porządek 
utrzymywała Straż Ludowa. nareszcie pochód stanął 
przed hotelem. Orkiestry grały „Jeszcze Polska 
nie zginęła”, „Marsyliankę” i hymny innych państw 
koalicyjnych. Paderewski, porwany ogólnym entuzjazmem, 
wygłosił przemówienie, zawierające niejako program 
niepodległej Polski. Tej nocy Poznań nie spał; ruch 
panował w mieście bez przerwy aż do rana. W radosnym 
nastroju powróciliśmy do domu.
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 Idąc ul. Dąbrowskiego w kierunku jeżyckiego 
rynku, coś szeptało mi do ucha: „Uważaj! nadchodzi 
godzina wolności!”. I zanim minąłem połowę drogi, 
usłyszałem pierwsze strzały karabinowe i z kulomiotów, 
dochodzące ze śródmieścia. Ludzie znieruchomieli 
i zaczęli nasłuchiwać. Jedni zawracali do miasta, 
a drudzy biegli do domów. niebawem wśród przechodniów 
gruchnęła wieść, że niemcy zaczęli zrywać z różnych 
budynków w śródmieściu polskie i koalicyjne sztandary 
i je deptać, co wywołało wzburzenie polskiej ludności, 
która wyległa na ulice. Przygodni żołnierze, członkowie 
bych tajnych organizacji wojskowych i Straży Ludowej, 
stanęli w obronie sponiewieranych sztandarów 
i przegonili niemców. Padły pierwsze strzały.
 Pobiegłem na ul. Kościelną do jednego z moich 
przyjaciół, Ignacego Marszałkiewicza, od którego 
dowiedziałem się, że odbyło się zebranie naszej drużyny 
skautowej w harcówce przy ul. Polnej. Postanowiono 
wówczas w myśl inicjatywy Stanisława Saroszewskiego, 
adjutanta komendanta POW, który jako dawny członek 
współpracował z drużyną, stawić się nazajutrz 
w komendzie tejże organizacji na Piekarach. Uchwała 
obowiązywała nie tylko byłych wojskowych, lecz także 
młodych druhów umiejących władać bronią. Oczywiście 
obaj postanowiliśmy zgłosić się bezzwłocznie do 
szeregów powstańczych, aby w myśl złożonej kiedyś 
przez nas przysięgi bić się o niepodległą Polskę. Z tym 
postanowieniem pożegnałem Marszałkiewicza i wróciłem 
do domu, gdzie matka długo opowiadała ojcu o swoich 
przeżyciach minionego popołudnia.
 nazajutrz w sobotę 28 grudnia rano spotkałem się 
na rynku jeżyckim z Marszałkiewiczem i Janem Bielakiem, 
po czym we trzech udaliśmy się na Piekary do komendy 
POW. Zastaliśmy tam już z naszej drużyny Stefana 
Marciniaka, Antoniego Wlaźlaka, Antoniego Musielaka 
i Czesława Klafkowskiego. Wrócili oni właśnie z patrolu 
po Sołaczu, gdzie mieszkało wielu urzędników i oficerów 

 nazajutrz popołudniu, czyli 27 grudnia, 
odprowadziłem moją siostrę Helenę, udającą się 
w towarzystwie naszej matki na lekcję tańca, odbywającą 
się pod kierunkiem Antoniego Antoszewskiego w Sali 
Królowej Jadwigi przy Alejach Marcinkowskiego. Tak! 
W tych czasach nie wypadało, aby młoda panienka chodziła 
sama na lekcje tańca, tym bardziej że odbywały się one 
w większości w salach publicznych. Była to nie tylko 
nauka tańca dla młodzieży, lecz także rozrywka dla 
matek, które usadowione wokoło sali, przyglądały się, 
jak młodzi panowie, obowiązkowo w białych rękawiczkach, 
pod komendą tancmistrza tańczyli z ich córeczkami. 
A ja wracałem tymczasem powolnym krokiem do domu, 
rozmyślając nad dalszymi kolejami mojego życia.
 na razie wróciłem szczęśliwie z wojny, do 
rodzinnego domu. Powinienem być z tego zadowolony. 
Czułem się jednak dziwnie nieswój i mimo serdecznej 
czułości, jaką otaczali mnie rodzice i rodzeństwo, 
żadną miarą nie potrafiłem przywyknąć do nowej cywilnej 
rzeczywistości. Przyzwyczaiłem się do twardego życia 
żołnierskiego, jego niewygód, prostoty, niespodzianek 
oraz ciągłych zmian otoczenia i miejsc pobytu. Dzień 
i noc miałem wokoło siebie więcej lub mniej życzliwych 
kolegów, Polaków i niemców, którzy wraz ze mną dzielili 
żołnierską niedolę. Wspólnymi siłami toczyliśmy bryłę 
świata na drogę sprawiedliwości i szczęścia, każdy 
dla swego narodu i dla swojej ojczyzny. Wydawało nam 
się, że spełniliśmy wielkie zadanie. Teraz pozostałem 
sam, zagubiony wśród ludzi i wypadków, które z każdą 
godziną przybierały coraz bardziej realne kształty oraz 
groziły wybuchem z wulkaniczną wprost siłą. Wyczuwałem 
intuicyjnie, że coś musi się stać, gdyż niewinnie za 
obcą sprawę przelana krew setek tysięcy Polaków na 
wszystkich bitewnych polach świata wyżłobiła drogę 
sprawiedliwości dziejowej i szczęścia dla niepodległej 
Polski. 
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 Podczas marszu wzdłuż ul. Podgórnej usiłował 
zatrzymać nas jakiś marynarz, z rozkazu innej organizacji 
polskiej patrolujący ul. Podgórną na wozie ciężarowym 
z kulomiotem, i zamierzał naszym młodym harcerzom 
odebrać broń. Po krótkiej wymianie zdań pomiędzy 
Wierzejewskim a komendantem patrolu podążyliśmy dalej 
ul. Święty Marcin. Tutaj pomiędzy wylotami ul. Kantaka 
i Bronisława Pierackiego padły strzały. Rozproszyliśmy 
się więc i idąc gęsiego pod ścianami budynków, 
dotarliśmy do Wałów Zygmunta Augusta29. Wierzejewski 
kroczył środkiem ulicy z rewolwerem w ręce i gdy tylko 
dostrzegł gdzieś otwarte okno, wzywał, by natychmiast 
je zamknąć,w przeciwnym razie groził strzelaniem. 
 Pod osłoną zapadających ciemności zbliżyliśmy 
się powoli i cichutko do reduty. Podzielono nas na 
dwa pododdziały. Jeden pod wodzą Wierzejewskiego 
miał wtargnąć do reduty, podczas gdy drugi, rozsypany 
w tyralierze po wschodniej i południowej stronie 
fortu, oczekiwał dalszych rozkazów, by w razie oporu 
niemców również uderzyć. Zaskoczeni niemcy nie odważyli 
się jednak na czynne wystąpienie. Wystawiliśmy więc 
natychmiast odwach i zaciągnęliśmy posterunki wokoło 
fortu, a wysoko nad bramą załopotała biało-czerwona 
chorągiew. 
 następnie zajęliśmy kancelarię z kasą wojskową 
oraz izby żołnierskie, w których znajdowali się jeszcze 
niemcy, przeważnie rodem z nadrenii. Pragnęli oni jak 
najprędzej wrócić do swoich domów. nie zwlekaliśmy więc 
i chcąc się ich pozbyć możliwie jak najszybciej, całą 
noc wypisywaliśmy im karty podróży oraz zaopatrywaliśmy 
w najniezbędniejsze środki żywnościowe na drogę.
Odwachowi przy bramie wyjściowej pilnowali zaś, aby 
odjeżdżający niemcy nie zabierali ze sobą zbyt wiele 
rzeczy wojskowych.
 Tej nocy nie mogłem spać. Późnym wieczorem 
Wierzejewski udał się do komendy miasta. na ten czas 

29  Obecnie ul. Wałowa.

niemieckich. W południe zaczęli się zgłaszać kolejni 
byli wojskowi i skauci, a nawet tacy druhowie, którzy 
nie mieli jeszcze w ręce karabinu. naszym celem było 
zdobycie zajętej przez niemców reduty Grolman. 
 W komendzie panował niebywały ruch. Wincenty 
Wierzejewski28– komendant rodzącego się skautowskiego 
oddziału powstańczego – rozdzielał karabiny i amunicję, 
tworzył sekcje i wyznaczał sekcyjnych oraz udzielał 
ostatnich instrukcji przed mającym niebawem nastąpić 
wymarszem. Józej Ratajczak przyjmował i zapisywał 
wciąż napływających nowych ochotników. 
 Dzień był pogodny i niemroźny. Ziemię przyprószył 
lekki śnieg. Popołudniu oddział był gotowy do wymarszu. 
Wszyscy posiadaliśmy karabinki, a umundurowanie 
nasze było jak najbardziej różnorodne. Wybijały się 
mundury wojskowe wśród mundurów skautowych, świetnie 
dostosowanych do służby polowej. Panowało wśród nas 
duże napięcie; nie wiedzieliśmy bowiem, jak liczna 
jest załoga reduty i z jakim oporem się spotkamy. 
Rzecz zrozumiała, że największy niepokój wykazywali 
ci, którzy jeszcze nie zaznali chrztu bojowego.
 Przydzielony zostałem do sekcji, w której 
znajdowali się przeważnie byli wojskowi, niekoniecznie 
jednak uczestnicy wojny. Sekcyjnym był również dawny 
wojskowy i zarazem dawny skaut, bardzo miły młody 
człowiek, którego bliżej nie znałem. 
 Wreszcie nadszedł zmierzch. Ulice przepełnione 
były przechodniami, którzy spieszyli za swoimi 
sprawami. Ogólnie panowało dość silne podniecenie, 
które wzrastało w miarę zapadających ciemności 
i potęgujących się odgłosów strzałów, dochodzących 
z różnych stron miasta. W tym czasie udaliśmy się 
wszyscy, by uzupełnić uzbrojenie, do Głównej Kwatery 
Skautowej przy Wielkich Garbarach, skąd wyruszyliśmy 
pod dowództwem Wierzejewskiego w kierunku fortu.

28  Wincenty Wierzejewski (1889-1972), działacz harcerski i uczestnik walk o niepodległości 
Polski.
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 W niedzielę 29 grudnia 1918 r. Wierzejewski 
puścił nas do domu. Jeszcze w południe odwiedził mnie 
w reducie ojciec z bratem, Włodzimierzem. Dowiedziawszy 
się przypadkowo, że z kolegami, których po części znał, 
znajduję się w forcie Grolman30, przyszedł zobaczyć, 
czy jestem zdrów i co porabiam. Popołudniu byłem w domu. 
Mogliśmy zabrać całe uzbrojenie. Dumnie kroczyłem 
więc ulicami miasta, koło opery i ul. Dąbrowskiego, 
z przewieszonym przez ramię karabinem i z rewolwerem 
u pasa. 
 W poniedziałek nie wróciłem do fortu. nie czułem 
się zdrów, a że oddział nasz, który przekształcił 
się w kompanię skautową, w zasadzie spełnił swoje 
zadanie w powstaniu, postanowiłem po ciężkich trudach 
wojennych trochę odpocząć i – jeżeli okaże się to 
możliwe – ewentualnie kilka groszy zarobić, aby móc 
sprawić sobie najpotrzebniejsze rzeczy. Po dwóch 
dniach udałem się do Drukarni św. Wojciecha przy  
ul. Piotra Wawrzyniaka, gdzie pracował mój ojciec,  
aby pomóc przy pewnych pilnych pracach. następnego dnia 
podczas mojej nieobecności przyszło do mieszkania moich 
rodziców dwóch umundurowanych jegomościów i zabrało 
mój karabin i rewolwer. Kim byli ci ludzie, nigdy 
się nie dowiedziałem. Mówili matce, że są patrolem 
powstańczym i że poszukują broni. Skąd wiedzieli, że 
była u mnie w domu? Może naprowadził ich niejaki 
Panias, oficer niemiecki, który mieszkał w tym samym 
budynku, co i my, i który podobno strzelał z okien 
do przechodzących ulicą powstańców. Widząc, że Polacy 
coraz bardziej opanowują miasto i przejmują władzę 
zarówno wojskową, jak i cywilną, uciekł do niemiec, 
a jego mieszkanie przejęli moi rodzice.
 Długo nie wytrzymałem poza kręgiem moich kolegów-
powstańców. Postanowiłem wrócić do reduty. Gdy tylko 
dyrektor Drukarni św. Wojciecha Franciszek Kusz 
zaapelował do wszystkich młodych pracowników zakładu, 

30  Inaczej Fort VIII, zlokalizowany w pobliżu Stadionu Miejskiego.

zdał dowództwo nad fortem i naszym oddziałem bliżej mi 
nieznanemu Czyżowi, którego pierwszą czynnością było 
przywłaszczenie sobie maszyny do pisania znalezionej 
w kancelarii. Kazał on ją Marszałkiewiczowi i jednemu 
z młodszych harcerzy zanieść do siebie do domu. 
Marszałkiewicz odmówił wykonania tego zlecenia, wobec 
czego Czyż znalazł kogoś innego, kto wypełnił ów rozkaz. 
Później dowiedziałem się, że Czyż zwrócił podobno 
tę maszynę wojsku. Całą prawie noc przechodziłem. 
Kilkukrotnie zachodziłem na odwach, którego dowódcą 
był Stefan Marciniak. Znajdowało się tam jeszcze kilku 
innych członków mojej drużyny, z którymi gawędziłem 
o naszych przeżyciach wojennych. Byłem tej nocy dziwnie 
podenerwowany, gdyż rozgardiasz, jaki zapanował 
w reducie po odejściu Wierzejewskiego, raził mnie 
jako starego żołnierza frontowego, przyzwyczajonego 
do karności oraz zdyscyplinowanego życia wojskowego. 
Poza tym było mi trochę przykro, że nie dano mi – 
jako jednemu z najstarszych wojskowych i długoletniemu 
starszemu żołnierzowi frontowemu – odrębnej sekcji,  
ale włączono do już istniejącej, którą prowadził o wiele 
młodszy ode mnie człowiek. Ale nie byłem niestety 
członkiem POW, a więc człowiekiem Wierzejewskiego. 
 nad ranem, gdy oddział nasz został zluzowany 
przez Straż Ludową, nie było w obrębie frontu żadnego 
niemca. Długo pozostał mi w pamięci staruszek z siwą 
brodą, którego napotkałem o brzasku na posterunku, gdy 
strzegł stojących na dziedzińcu fortu czterech armat, 
z których później jedną zabrano i ustawiono przed 
hotelem Bazar. Staruszek mimo przenikliwego zimna 
z dziarską miną krążył wśród armat i cieszył się –jak 
mówił – że mógł jeszcze u schyłku życia przysłużyć się 
Polsce i stać się potrzebnym w walce o jej wolność.
 Zdobycz Polaków w reducie była duża. W magazynie 
kuchennym znaleźliśmy żywność na kilka dni. Inne 
magazyny pełne były kołder i bielizny. Prawie w każdej 
izbie żołnierskiej stały zupełnie nowe karabinki 
wojskowe, którymi dozbroiliśmy nasz oddział. 
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by udać się ze sprzętem do strzelania na strzelnicę 
za Bramą Warszawską. Byliśmy wszyscy młodzi, zdrowi 
i dziarsko wyglądaliśmy w naszych rogatywkach, 
wzbudzając zachwyt i uznanie przechodniów, z czego 
byliśmy oczywiście bardzo dumni.
 Do 13 stycznia 1919 r. pozostawaliśmy w forcie 
Grolman. W dniu 14 stycznia kompania przeniesiona 
została do koszar byłego VI pułku niemieckiego 
grenadierów na Jeżycach. Oczywiście panował tam duży 
nieład, który należało zlikwidować. Stąd pierwszą naszą 
czynnością było uporządkowanie przydzielonych nam na 
parterze nowych kwater, do czego zabraliśmy się z dużą 
gorliwością. Ja na równi z innymi dawnymi wojskowymi 
niemieckimi zamiatałem i czyściłem izby pod nadzorem 
mojego byłego plutonowego Stanisława Saroszewskiego. 
Jakkolwiek takie ustawienie stosunku służbowego 
między mną, założycielem drużyny i drużynowym a moim 
dawnym podkomendnym, dowódcą plutonu na Winiarach 
Saroszewskim, niemającym żadnego stażu wojskowego, 
trochę mnie drażniło i – jak zauważyłem – ze zdziwieniem 
przyjęte zostało przez niektórych moich kolegów 
z drużyny, nie wyłączając samego Saroszewskiego, dla 
którego ta sytuacja również była przykra i krępująca. 
nie dałem oczywiście niczego po sobie poznać i na 
pozór z dużą ochotą sumiennie spełniłem rozkaz. Byłem 
przecież starym żołnierzem, gotowym wszystko poświęcić 
dla Polski, nawet własną ambicję. Podobnie jak inni 
nie poszedłem do szeregów powstańczych dla stanowiska, 
kariery i orderów, ale po to, by wywalczyć Polsce, 
naszej miłej ojczyźnie, niepodległość. Chciałem 
spełnić przysięgę złożoną w 1913 r. w letni wieczór 
na rogu ul. Cegłowej i drogi prowadzącej na Wierzbak. 
My, żołnierze ulicy i byłych armii zaborców, wychowani 
w młodzieżowych zakamarkach konspiracyjnych, mimo 
braku broni i dowódców, byliśmy cząstką tego ludu 
wielkopolskiego, który wykazał jeszcze raz męstwo 
i ofiarność dla wielkiej sprawy, jaką jest wolność 
i niepodległość ojczyzny. 

aby wstępowali w szeregi powstańcze, natychmiast 
się z nim pożegnałem i nazajutrz rano znalazłem się 
znowu w forcie Grolman. W międzyczasie Wierzejewski 
zorganizował kompanię i został jej komendantem, 
a obowiązki sierżanta sztabowego objął jeden z byłych 
drużynowych hufca „Piast” Józef Ratajczak. Komendantem 
reduty został kapitan Tomaszewski. 
 na wieść o utworzeniu kompanii skautowej przybywało 
do fortu Grolman coraz więcej ochotników spośród 
skautów, dzięki czemu niebawem kompania liczyła około 
60 ludzi. Prawie równocześnie tworzyła się tam inna 
kompania, niezłożona ze skautów. 
 W nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. jeden pluton 
kompanii pod dowództwem kaprala Bąbola razem z innymi 
współdziałającymi kompaniami z miasta wyruszył w celu 
zdobycia lotniska w Ławicy, które po krótkich walkach 
opanowano. Pluton nasz osłaniał lewą flankę atakujących 
oddziałów. 
 na tej akcji skończyło się rozbrajanie niemieckich 
oddziałów wojskowych stacjonujących w różnych częściach 
miasta w koszarach i fortach oraz właściwa działalność 
naszej kompanii w powstaniu wielkopolskim. Teraz 
rozpoczęło się intensywne szkolenie młodych ochotników 
w służbie wartowniczej, polowej i w strzelaniu, 
prowadzone przez nas, czyli przez byłych żołnierzy armii 
niemieckiej. Poza tym pełniliśmy przy ważniejszych 
obiektach wojskowych w mieście i poza nim służbę 
wartowniczą. Wiele uwagi poświęciliśmy uzupełnieniu 
uzbrojenia i umundurowania, które poza dystynkcjami 
niewiele się różniło od umundurowania niemieckiego. 
naszym punktem honoru – jeżeli chodziło o strój – były 
piękne polskie rogatywki, o które każdy z nas musiał 
się postarać we własnym zakresie. Zakłady krawieckie 
i czapnicze w mieście nastawiały się błyskawicznie  
na przeróbkę mundurów niemieckich i szycie nakryć 
głowy. Dziś jeszcze widzę naszą kompanię, jak maszeruje  
ul. Półwiejską, jednolicie ubrana i w rogatywkach, 
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dziękował nam za dotychczasową ofiarną i bohaterską 
postawę oraz za służbę Polsce, po czym przedstawił 
żądanie Misji Koalicyjnej, abyśmy wysłali część wojsk 
wielkopolskich na odsiecz Lwowa. Zgodził się na to 
rząd polski w Warszawie, a głównodowodzący wojskami 
wielkopolskimi gen. Dowbór-Muśnicki33 to zaakceptował, 
gdy Misja Koalicyjna zapewniła go, że niemcy nie 
zaatakują wojsk polskich na froncie wielkopolskim.

– Jedźcie – powiedział na zakończenie mówca. 
– Polska nie zapomni o waszych rodzicach, żonach 
i dzieciach, a gdy wrócicie, będą na was czekać posady, 
które dadzą wam i waszym najbliższym zasłużony dobrobyt 
i spokój.

Pojechaliśmy więc! Dzień przed odjazdem objąłem 
z rozkazu dowódcy kompanii obowiązki sierżanta 
sztabowego. Dotychczas odpowiedzialny za nie sierżant 
Józef Ratajczak objął na własne żądanie dowództwo 
jednego z plutonów. Obowiązki te powierzono mi, gdyż 
wiedziano, że byłem z nimi dobrze obeznany w armii 
niemieckiej.

33  Józef Dowbór-Muśnicki (1867-1937), generał armii polskiej.

 Dnia 26 stycznia kompania wzięła udział 
w uroczystości zaprzysiężenia garnizonu poznańskiego, 
która odbyła się na Placu Wolności. Po mszy polowej nasz 
pułk otrzymał sztandar, ofiarowany przez miasto Poznań. 
Był to pierwszy sztandar wręczony regularnemu oddziałowi 
wojsk wielkopolskich. Ten pamiętny dzień obchodziliśmy 
w kompanii uroczyście. Również 19 stycznia okazał 
się dla nas pamiętny. Wtedy bowiem powstał Pierwszy 
Pułk Strzelców Wielkopolskich z pułkownikiem Danielem 
Konarzewskim31 na czele. Pierwszy baon, do którego 
przydzielona została nasza kompania jako pierwsza 
kompania Pierwszego Pułku Strzelców Wielkopolskich, 
objął major de Meksz32. 
 W dniu 30 stycznia 1919 r. kompania przeszła 
do obozu ćwiczebnego w Biedrusku pod Poznaniem, 
gdzie pozostawała do wyjazdu pod Lwów do 14 marca 
1919 r. Tam mianowano mnie na kaprala. Przydzielono 
mi sekcję składającą się z byłych wojskowych armii 
niemieckiej i z młodych ochotników-skautów. niektórzy 
z tych młodzików zupełnie nie mogli się przyzwyczaić 
do twardego życia żołnierza. Zdarzyło mi się pewnej 
nocy, że gdy – pełniąc służbę odwachowego – budziłem 
jednego z nich, gdyż nadszedł czas zmiany posterunku, 
to zaspany biedaczek zaczął płakać, bo miał wstać 
i pójść w ciemną noc na samotny posterunek. Z czasem 
jednak i ci najmłodsi przyzwyczaili się do trudów 
i niewygód żołnierskich.
 Już w pierwszych dniach pobytu w Biedrusku 
wiedzieliśmy, że pojedziemy bronić Lwowa przed 
Ukraińcami. Pułk przybrał nazwę I Pułku Strzelców 
Wielkopolskich, a nasza kompania skautowa została 
pierwszą kompanią. Pewnego dnia przyjechała do nas 
naczelna Rada Ludowa z ks. Stanisławem Adamskimna czele. 
Cały pułk stanął na placu apelowym w czworoboku. Jeden 
z członków rady wygłosił dłuższe przemówienie, w którym 

31  Daniel Konaszewski (1871-1935), oficer armii carskiej, a później generał wojska polskiego.
32  Józef de Meksz (1892-1951), oficer armii polskiej.
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 Dnia 14 marca 1919 r. w grupie gen. Daniela 
Konarzewskiego z dowódcą pułku ppułk. Gustawem 
Paszkiewiczem, po załadowaniu na stacji Bolechowo, 
wyruszyliśmy drogą przez Poznań – Skalmierzyce – 
Kalisz – Częstochowa – Kraków i Przemyśl do Sadowej 
Wiszni pod Lwowem, miejsca naszej koncentracji. Wyjazd 
poprzedziły następujące fakty historyczne: 
 W nocy z 31 października na 1 listopada  
1918 r. Ukraińcy przy wojskowej pomocy Austrii 
opanowali Lwów, a później Małopolskę Wschodnią po 
rzekę San. Mieszkańcy Lwowa, zaskoczeni podstępnym 
zajęciem miasta przez Ukraińców i prawie zupełnie 
nieprzygotowani do walki, stawili zacięty opór. Do boju 
stanęły dorywczo zorganizowane oddziały z członków 
istniejących wówczas we Lwowie organizacji, takich jak 
Polska Organizacja Wojskowa, Polski Korpus Posiłkowy 
i Polskie Kadry Wojskowe. Poza tym do szeregów licznie 
wstępowała młodzież, a nawet kobiety i starcy. Mimo 
zaciętego oporu Polaków Ukraińcom udało się 7 marca 
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woda pokryta cienką warstwą lodu – była trudna do 
zdobycia, tym bardziej że nieprzyjaciel miał przed 
sobą idealny teren do ostrzału i ustawił w opłotkach 
wsi kilkanaście karabinów maszynowych i jedną lekką 
baterię. Już pierwsze skoki tyraliery rozpętały 
orgię ognia karabinów maszynowych i baterii. Przy 
przeskakiwaniu rowów padli pierwsi ranni. Posuwanie 
się naprzód stawało się coraz trudniejsze. W miarę 
jak zbliżaliśmy się do wsi, ogień nieprzyjacielski 
stawał się celniejszy, aż samo podniesienie głowy 
groziło niechybną śmiercią. Mijały godzina za godziną. 
nasi chłopcy, przemoczeni, głodni, leżąc w błocie, 
trzęśli się z zimna, a niejeden z najmłodszych skautów 
popłakiwał z cicha, gdy usłyszał bolesny krzyk rannego 
kolegi. Po prawie czterogodzinnym natarciu nadszedł 
rozkaz wycofania się. Z kompanii, która wyruszyła rano 
do boju w sile 230 żołnierzy, do godz. 17:00 zebrało 
się 50 za chatami przy drodze. Reszta powoli, częściowo 
pod osłoną zmroku, mogła się wycofać, oprócz przeszło 
30, którzy polegli lub zostali ranni. 
 Po krótkim nocnym odpoczynku kompania przeszła 
do natarcia na wieś Doliniany, którą zdobyła w ciągu  
10 minut w walce na kolby z uciekającym nieprzyjacielem. 
W ciągu następnych dwóch dni pułk zdobył kolejne wsie: 
Putiatyce, Dobrzany, Wołczuchy, Henrykówkę, Popiele 
i Ebenau. nieprzyjaciel próbował kontratakiem wyprzeć 
nas z poszczególnych miejscowości, lecz spotkał się ze 
zdecydowanym oporem. W ten sposób grupa wielkopolska 
osiągnęła nakazaną linię i zajęła pozycję obronną 
Ebenau – trzy wzgórza na południe od Dolinian – 
folwark Henrykówka – dwór Dobrzany, nawiązując tym 
samym łączność z Lwowem.
 W tych walkach miałem kłopot z taborem, szczególnie 
bojowym, który z powodu rozmokłych dróg nie zawsze 
mógł dość szybko podążać za kompanią. Zdarzało się,  
że dowóz ciepłej strawy i żywności opóźniał się z powodu 
ugrzęźnięcia pojazdów w błocie, z którego trzeba je 

1919 r. przerwać linię kolejową Lwów–Przemyśl pod 
Bratkowicami. Lwów, pozbawiony w ten sposób wszelkiej 
łączności z krajem, znalazł się w rozpaczliwej 
sytuacji, a położenie w Małopolsce Wschodniej stało 
się bardzo groźne. W związku z tym naczelny wódz Józef 
Piłsudski podjął decyzję o wysłaniu zagrożonemu miastu 
większej odsieczy, nad którą dowództwo powierzył  
gen. Iwaszkiewiczowi34. W ramach tej odsieczy zalazła się 
wielkopolska grupa gen. Konarzewskiego, w której skład 
wchodził nasz Pierwszy Pułk Strzelców Wielkopolskich, 
Pierwszy Wielkopolski Pułk Artlerii Lekkiej oraz 
eskadra lotnicza Wielkopolski, posiadająca 7 samolotów 
– razem przeszło 3 tys. bagnetów.
 Po dwóch dniach podróży, tj. 16 marca w nocy, 
zajęliśmy kwatery w zabudowaniach miasteczka Sadowa 
Wisznia. naszej, czyli wielkopolskiej, grupie 
operacyjnej wyznaczono zadanie głównego uderzenia na 
nieprzyjaciela i przebicia pierścienia okalającego 
Lwów. Ukraińcy zajmowali silne pozycje na południe 
od toru kolejowego Przemyśl–Lwów i dalej wzdłuż toru 
kolejowego Gródek Jagielloński. Po przygotowaniu 
artyleryjskim, położonym przez nasze baterie na 
Mielniki, Bar i Milatyn, punktualnie o godz. 6:00 
rano 18 marca 1919 r.pułk ruszył do natarcia. Ukraińcy 
odpowiedzieli silnym ogniem artylerii i karabinów 
maszynowych. W brawurowym ataku II batalion zdobył 
Mielniki i Bar, a nasz pierwszy batalion pod dowództwem 
majora de Meksza opanował wieś Milatyn, głównie przy 
pomocy naszej kompanii. 
 W dalszym natarciu o Dobrzany kompania stoczyła 
jedną z najcięższych walk pod Lwowem. Do kompanii, 
którą dowodził por. Wierzejewski, przydzielono pluton 
III kompanii pod dowództwem sierżanta Otworowskiego 
do natarcia. Wieś – położona wśród płaszczyzny 
gładkiej jak stół, bagnistych łąk poprzecinanych 
siecią rowów o szerokości około 3 m, w których stała 

34  Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański (1871-1922), generał armii polskiej.
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celu połączenie Polski z Rumunią. Przed południem nasz 
batalion opanował wieś Rudki i zmusił nieprzyjaciela 
do odwrotu. W dalszym natarciu pułk zdobył kolejno: 
miasteczko Komarno, wieś Dobrzany i wreszcie miasto 
Stryj. 
 W Stryju witano nas entuzjastycznie oraz obsypano 
kwiatami i licznymi podarkami. W czasie parodniowego 
pobytu w mieście obywatele urządzili dla nas kilka 
zabaw i wieczorków, aby dać wyraz wdzięczności za 
oswobodzenie miasta spod władzy ukraińskiej. 
 Zaledwie jednak zdołaliśmy się tam zakwaterować, 
Ukraińcy rozpoczęli ostrzeliwanie miasta, począwszy 
od stanowisk naszej artylerii, dowództwa grupy 
i szkoły żydowskiej, zajętej i zakwaterowanej przez 
jedną z naszych jednostek. Ogień był tak celny,  
że zaczęto podejrzewać, iż Ukraińcy uchodząc, zostawili 
na miejscu obserwatora artyleryjskiego, który z miasta 
kierował ogniem. Zarządzono więc poszukiwania 
przy pomocy aparatów podsłuchowych. Przy jednym ze 
słupów telegraficznych patrol znalazł włączony do 
sieci telefonicznej przewód, prowadzący do jednego 
z grobowców na cmentarzu. Znaleziono tam Żyda, który 
donosił o dyslokacji naszych oddziałów, a także dwóch 
telefonistów ukraińskich z aparatami. Rozprawa była 
krótka – wszyscy zostali natychmiast rozstrzelani. Z tą 
chwilą ostrzeliwanie miasta ustało. Pobyt w nawarii 
upamiętniliśmy wspólną fotografią naszej kompanii, 
którą każdy z nas zabrał ze sobą na pamiątkę.
 Kilka dni później, pod koniec maja, wróciliśmy 
do Lwowa i rozpoczęliśmy przygotowania do powrotu do 
Poznania. niezapomniana okazała się dla nas chwila 
pożegnania z Lwowem, w której uczestniczyło całe 
miejscowe społeczeństwo. Uroczystość odbyła się  
5 czerwca 1919 r. na placu Cytadeli, na którym 
arcybiskup lwowski ks. dr Bilczewski dziękował nam 
w imieniu mieszkańców za udział w oswobodzeniu Lwowa, 
mówiąc m.in. na zakończenie:

było wyciągać przy pomocy dodatkowego zaprzęgu i wprost 
nadludzkiego wysiłku żołnierzy.
 Młodzi żołnierze z powodu braku zaprawy bojowej nie 
zawsze potrafili sprostać wymaganiom, jakie nakładała 
na nich służba polowa, szczególnie podczas pierwszych 
walk stoczonych z nieustępującym tak łatwo wrogiem. 
Zdarzyło się, że na początku spotkałem w Barze około 
30 błąkających się po wsi młodych strzelców z naszej 
kompanii, którzy przestraszeni i psychicznie załamani 
przeżyciami podczas pierwszych walk, odmówili powrotu 
na linię frontu. Dopiero po odstawieniu ich do sztabu 
pułku, gdzie adjutant przemówił do nich, a szczególnie 
do ich ambicji, zdecydowali się na powrót do kompanii. 
nie można się było dziwić tym chłopcom; zbyt szybko 
dotknęły ich okropności wojny. Silniejsze charaktery, 
a tych była większość, potrafiły śmiało i odważnie iść 
na spotkanie ze śmiercią.
 W okresie od 20 marca do 17 kwietnia pułk 
zajmował pozycje obronne na linii Henrykówko – Gródek 
Jagielloński, po czym powtórnie uderzył na Ukraińców 
i w dwudniowym zaciętym boju zdobył Glinną-nawarię. 
 Święta Wielkanocne spędziliśmy w rezerwie 
w miejscowości nawaria, silnie ostrzeliwanej przez 
artylerię ukraińską. Kompania została zakwaterowana 
w domach w pobliżu cerkwi. W jednym z nich mieszkała 
z rodzicami piękna młodziutka żydówka, którą zachwycała 
się cała nasza kompania. Dziewczynka była bowiem poza 
swoją niezwykłą urodą miła i uprzejma. Przypadek chciał, 
że podczas ostrzeliwania miasteczka w pierwszy dzień 
świąt przebiegała ona akurat przez ulicę, gdy została 
trafiona pociskiem artyleryjskim, który rozerwał ją 
na strzępy. Głęboki żal ogarnął naszych chłopców, 
gdy spostrzegli jej śliczne czarne włosy, wiszące 
na drutach telegraficznych. Długo jeszcze wspominali 
piękną żydówkę.
 Po kilkudniowym postoju w Kulparkowie pod Lwowem 
rozpoczęła się 15 maja wiosenna ofensywa, mająca na 
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rozpoczęliśmy normalne zajęcia, jak ćwiczenia polowe 
i strzelanie. 
 Zaledwie zdołaliśmy przyswoić sobie regulamin 
koszarowy i w wolnym od zajęć czasie zakosztować 
przyjemności wielkomiejskiego życia, raz i drugi 
odwiedzić swoich najbliższych, rodziców, braci, 
siostry i krewnych oraz spędzić w ich gronie kilka 
miłych chwil, a już czekało na nas nowe zadanie.

– Wracacie na niwy wielkopolskie, wielu z chlubnymi 
bliznami, odniesionymi w obronie naszych kresów, ale 
nie wracacie wszyscy. Część przyjęła ziemia czerwińska 
jako matka w swoje łono na odpoczynek po trudach, na 
długi sen, w depozyt do Dnia Ostatecznego. Wczoraj 
nasze dzieci lwowskie złożyły ślubowanie na ręce 
czcigodnego waszego wodza, że nie zapomną o mogiłach 
bohaterów, którzy wobec całego świata zaświadczyli,  
że szańce dla obrony tej ziemicy budowali wszyscy 
synowie Polski. Ślubowały dzieci lwowskie, iż nie 
pozwolą, by groby zarosły burzanami, że otoczą je 
siostrzaną opieką, że nie zabraknie im modlitwy 
kwiatów. My starsi także ślubujemy, że nie zapomnimy 
drogim zmarłym ich ofiarnego czynu. niech was, bracia 
żołnierze, Bóg prowadzi na dalszą chwałę swoją i na 
chwałę ojczyzny!

 Tę piękną uroczystość zakończyła defilada. 
Maszerując ulicami miasta, lwowianie zasypali nas 
kwiatami. Każdy z nas zabrał na pamiątkę po jednym 
kwiatuszku, który miał mu przypominać kampanię lwowską 
i serdeczne pożegnanie z Lwowem.
 nazajutrz 6 czerwca zostaliśmy załadowani do 
pociągu i ruszyliśmy przez Przemyśl, Kraków i Częstochowę 
do Poznania, dokąd przyjechaliśmy 8 czerwca, czyli 
w Zielone Świątki. nie wrócili z nami ci, którzy 
spoczęli na wieki na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
 na dworcu poznańskim zebrały się tłumy, a wśród 
nich wiele rodzin powracających żołnierzy. Mnie 
oczekiwał ojciec z bratem i siostrami. W radosnym 
nastroju, po serdecznym przywitaniu się z rodziną 
i przyjaciółmi, udaliśmy się do siedziby Czerwonego 
Krzyża, który nas ugościł, po czym przemaszerowaliśmy 
głównymi ulicami miasta, entuzjastycznie witani 
przez społeczeństwo poznańskie. następnie zostaliśmy 
zakwaterowani w dawniejszych niemieckich koszarach 
przy ul. Grunwaldzkiej. Po kilkudniowym odpoczynku 
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 W lipcu 1919 r. przerzuceni zostaliśmy z Poznania 
na linię demarkacyjną pod Lesznem. Sztab kompanii 
ulokowano w pałacu w Pawłowicach, zamieszkałym przez 
dwie starsze panie. Kompania została rozlokowana 
w poszczególnych placówkach w lasach na linii Trzebinia 
– Kąkolewo – Pawłowice. 
 Dziwny to był front bojowy. nie miał ani okopów,  
ani zasieków z drutu kolczastego. Żołnierz po zwycięskiej 
kampanii lwowskiej rwał się do boju, lecz mu na to 
nie pozwolono, gdyż krótko przed naszym przybyciem 
dowództwo rozpoczęło pertraktacje z niemcami, w wyniku 
których ustalono linię demarkacyjną, oznaczoną wysokimi 
tyczkami z wiechciem słomy. Równocześnie zakazano 
strzelać do niemców, mimo że byliśmy uzbrojeni od stóp 
do głów, a karabiny maszynowe stały na stanowiskach 
i w każdej chwili gotowe były do strzału. 
 niemcy też zobowiązali się do tego, by nie 
przekraczać linii demarkacyjnej, lecz nie zawsze 
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nie można było tego zrobić, by niemcy nie posądzili 
nas o żadne zamierzenia zaczepne ani nie otworzyli 
ognia z karabinów maszynowych, co mogłoby skończyć 
się dla nas tragicznie. nie było więc innej rady jak 
powiadomić ich przez parlamentariusza o konieczności 
naprawienia wyrządzonych przez wichurę szkód.
 Wziąłem to zadanie na siebie, znałem bowiem 
język niemiecki bardzo dobrze. Udałem się więc 
w towarzystwie szeregowca w kierunku placówki 
niemieckiej, tuż przy szosie do Leszna. na ostatnim 
naszym posterunku zostawiliśmy broń i z podniesioną 
białą flagą podążyliśmy wolnym krokiem w stronę wroga, 
którego poprosiłem, aby zaprowadził mnie do dowódcy 
najbliższej niemieckiej placówki, gdyż muszę z nim 
omówić ustawienie powywracanych słupków oznaczających 
linię demarkacyjną. Posterunek przywołał drugiego 
żołnierza, który zawiązał nam oczy, po czym ruszyliśmy 
w drogę. Po kilku minutach znaleźliśmy się na miejscu 
w otoczeniu niemieckich żołnierzy, którzy odnosili 
się do nas zupełnie poprawnie. Dowódcą placówki był 
podoficer w randze sierżanta, któremu wyłuszczyłem 
cel mojego przybycia. Szybko uzgodniliśmy godzinę, 
o której przystąpimy do ponownego ustawiania słupków 
i naprawy wiechci, po czym ruszyliśmy w drogę powrotną, 
oczywiście znowu z zawiązanymi oczami. Wszystko odbyło 
się prawidłowo i spokojnie. Jeszcze tego samego dnia 
popołudniu ustawiliśmy ponownie powywracane słupki, 
bez jakichkolwiek przeszkód ze strony niemieckiej.
 Spokojne i sielankowe nasze życie urozmaicały 
także innego typu wydarzenia, tzn. o charakterze mniej 
wojskowym, a więcej – humorystyczno-romantycznym. 
Otóż pewnego dnia przyszła do kancelarii kompanijnej 
około 17-letnia przystojna panienka i poprosiła 
o przepustkę do Leszna. Twierdziła, że była u wujka 
w Osiecznie i że wraca do domu, czyli do rodziców 
mieszkających w Lesznie. Ze względu jednak na późną 
porę dowódca kompanii zaproponował dziewczynie,  

dotrzymywali umowy. W dzień siedzieli cicho, ale za 
to w nocy robili często wypady i strzelali do nas 
z karabinów maszynowych, wskutek czego dochodziło do 
większych lub mniejszych potyczek.
 na naszym odcinku było na ogół spokojnie poza 
sporadycznymi wypadkami ostrzeliwania naszych placówek 
przez niemców. Zdarzało się także, że tu i tam 
eksplodowało kilka ręcznych granatów. Gorzej musiało 
dziać się naszym poprzednikom, o czym świadczyły dwa 
końskie kopyta, przybite w pobliskim lesie do drzewa 
stojącego przy dróżce. Stąd miejsce to zwane było przez 
miejscową ludność Kopytkowem. I my przyswoiliśmy sobie 
tę nazwę. Co oznaczały kopyta? Otóż jak opowiadali 
tamtejsi ludzie, przed wyznaczeniem linii demarkacyjnej 
jechało tamtędy podobno dwóch polskich oficerów, których 
napadł i zastrzelił patrol niemiecki. Zginęły również 
dwa konie, których dwa kopyta przybito na drzewie 
dla oznaczenia tego tragicznego miejsca. Kiedykolwiek 
przechodziłem przez Kopytkowo, przypominała mi się ta 
niesamowita tragedia.
 W ciągu kilku dni zarówno sztab kompanii, 
jak i poszczególne placówki urządziły się możliwie 
jak najwygodniej. Lato było ciepłe, a służba nie-
wyczerpująca. Był to w pewnej mierze czas odprężenia 
i wypoczynku. nasz zawsze zapobiegliwy przywódca 
„łapiduchów”, sierżant sanitarny Czesław Jindra, który 
miał za sobą niejedną kampanię wojenną, urządził w parku 
pałacowym przy pomocy sikawki straży pożarnej kąpielnię 
z natryskiem, z której każdy z naszych żołnierzy mógł 
raz w tygodniu korzystać. Wyżywienie mieliśmy dobre, 
tak że czuliśmy się wszyscy jak najlepiej. Było to z dużą 
korzyścią szczególnie dla naszych młodych ochotników, 
czekały nas bowiem w niedalekiej przyszłości nowe 
trudy wojenne. 
 Pewnego dnia wicher powywracał na naszym odcinku 
linii demarkacyjnej tyczki z wiechciami. Trzeba je 
więc było znowu poustawiać. Ani w dzień, ani w nocy 
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Reszta nocy minęła spokojnie. Rano panienka dostała 
śniadanie i przepustkę, z którą udała się w dalszą 
drogę do domu.
 Kilka dni później, z okazji wypłaty żołdu, 
odwiedzałem poszczególne placówki. Wtenczas 
dowiedziałem się, że na pierwszej i drugiej placówce 
nocowała jakaś ładna i młoda dziewczyna, która 
rzekomo zabłądziła w drodze do Leszna. Gdy sierżanta 
Tarnogrodzkiego, czyli komendanta placówki, zapytałem: 
„A gdzie nocowała?”, otrzymałem odpowiedź: „no, tu 
z nami!”. Żołnierze spojrzeli po sobie i z filuternym 
uśmiechem oświadczyli jednogłośnie: „Ale fajno była 
dziewczyna!”. Również na następnej placówce sierżant 
Marciniak opowiadał mi, że i tam była jakaś ładna 
i „grzechu warta” dziewczynka, z którą poszedł do lasu 
na spacer. A gdy zapuścił się z nią głęboko w leśną 
gęstwinę, zaczęła płakać. Zrobiło mu się jej żal, 
więc wyprowadził ją z lasu i wskazał dalszą drogę do 
Leszna. 
 na podstawie podanego mi przez żołnierzy rysopisu 
stwierdziłem, że była to ta sama „bojaźliwa” panienka, 
którą na polecenie Wierzejewskiego, czyli dowódcy 
kompanii, otoczyłem wprost ojcowską opieką. Teraz 
zrozumiałem, dlaczego mnie wciąż wołała i dlaczego 
bała się sama spać. O! Jakiż ja byłem niedomyślny!
 Humoru i pomysłów nam nie brakowało. Gdy pewnego 
razu zaszedłem do sierżanta Jindry, zauważyłem, że coś 
gotuje. Gdy przypatrzyłem się bliżej, stwierdziłem, 
że gotuje kurę. na razie nic nie mówiłem. Po chwili 
zapach kurzego rosołu, rozchodzący się po izbie, nie 
dawał mi spokoju.Zapytałem więc Jindrę:

– Skąd masz kurę?
– Ukradłem Kozłowskiemu – odpowiedział z tajemniczą 

miną. Z dalszych jego wywodów dowiedziałem się, że kurę 
wykradł ze znajdującej się w parku piwnicy, do której 
schował ją sobie Kozłowski, podoficer kuchenny, zwany 

by przenocowała na miejscu, i przyrzekł jej, że przepustkę 
otrzyma nazajutrz rano. Obawiał się bowiem, że idącą 
nocą samotną osóbkę mogłby przez omyłkę postrzelić 
jeden z posterunków polskich lub niemieckich. Mnie 
zaś polecił umieścić ją w bezpiecznym schronieniu, 
aby mogła spokojnie spędzić noc, nienagabywana przez 
żołnierzy.
 nie namyślając się długo, kazałem wstawić łóżko 
do magazynu, dałem jej kilka kocy i około godz. 21:00 
zaprowadziłem ją do zaimprowizowanego nocnego lokum, 
życząc dobrej nocy, po czym zamknąłem magazyn na 
klucz, który zabrałem do siebie. Mniej więcej około 
22:00 przybył do mnie jeden z kucharzy i zameldował, 
że panienka prosi, abym na chwilę do niej przyszedł. 
Gdy otworzyłem drzwi i zapytałem, czego sobie życzy, 
oświadczyła, że boi się sama spać, gdyż po magazynie 
coś lata. Uspokoiłem ją, że to być może myszy i że nic 
się jej nie stanie, więc ma spokojnie spać dalej. Gdy 
się uspokoiła, zamknąłem drzwi na klucz, wróciłem do 
siebie i położyłem się do snu.
 Było już po północy, gdy zbudził mnie posterunek, 
który pilnował stojącego przed pałacem taboru 
kompanijnego oraz kuchni, i zameldował, że zamknięta 
w magazynie dziewczynka nie śpi, a płacze i dobija się do 
drzwi. Twierdzi, że w magazynie coś jąstraszy, i prosi, 
abym do niej przyszedł. Co miałem robić? Wciągnąłem 
mundur i poszedłem zobaczyć, co ta biedaczka porabia 
i czego sobie życzy. Zastałem ją zapłakaną i siedzącą 
na łóżku. Oświadczyła mi ponownie, że boi się sama 
spać, gdyż wciąż słyszy jakieś szmery i szurgotanie. 
Pomyślałem, czy przypadkiem w izbie obok któryś ze 
śpiących kucharzy jej nie straszy. Jeszcze raz ją 
uspokoiłem, kazałem się położyć, zostawiłem zapalone 
światło i zapewniłem, że za dwie godziny będzie 
już jasno, a kucharze wstaną gotować śniadanie dla 
żołnierzy. Będzie więc na dworze ruch; musi starać się 
zasnąć, aby wypocząć i nabrać sił do dalszej wędrówki. 
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że pojedziemy na front wschodni. Dotychczasowe spokojne 
i jednostajne życie zaczęło nas nudzić. Żołnierz 
lubi zmiany otoczenia i miejsca postoju, a monotonia 
i zbyt długi pobyt w jednym miejscu wpływają ujemnie 
na jego usposobienie oraz osłabiają odporność na 
trudy i niewygody życia frontowego. Stąd wiadomość 
o przerzuceniu nas na front wschodni przyjęliśmy 
z dużym zadowoleniem. I mnie ona ucieszyła.

przez żołnierzy i kolegów „poznańskim elegancikiem”. 
no cóż – Jindra, chcąc nie chcąc, musiał mnie zaprosić 
na obiad. Kura była wyborna. Wiadomo też było,  
że Jindra potrafił świetnie gotować.

 Innym razem przybiegł do mnie z tajemniczą miną 
mój goniec Michał Kubski, bardzo miły i obowiązkowy 
chłopak, pochodzący spod Inowrocławia, i powiedział 
mi na ucho, że widział, jak kucharze przenosili przez 
podwórze i schowali pod łóżkiem dużą upieczoną szynkę. 
„Skąd oni mogą mieć szynkę? – pomyślałem. – na pewno 
Kozłowski razem z podoficerem prowiantowym nijakowskim 
zrobili jakąś »szmuchę«. 

 – Kubski – odezwałem się. – Uważajcie, co wam 
powiem. Idźcie wykraść tę szynkę i przynieście ją do 
mnie. Urządzimy wspaniałą kolację, na którą zaprosimy 
Kozłowskiego i nijakowskiego oraz wszystkich kucharzy.
 – Zrobione,panie sierżancie – zameldował Kubski.
 A ja jeszcze na odchodne zawołałem:

– Ale nie dajcie się schwycić!

 nie minęło wiele czasu, a Kubski przybiegł 
z jeszcze ciepłą szynką, którą szybko pokroiliśmy 
w plastry. następnie nakryliśmy stół, zrobiliśmy 
herbatę i naszykowaliśmy chleb. Apetyczna szyneczka 
znalazła się naturalnie na środku stołu, czyli na 
honorowym miejscu. Gdy wszystko było gotowe, Kubski 
poszedł prosić w moim imieniu całą obsadę kuchenną 
i aprowizacyjną na kolację. Wkrótce wszystkie miejsca 
przy stole były zajęte. Każdy zajadał smaczną szynkę, 
nie dając po sobie poznać, że miał już z nią wcześniej 
do czynienia. nawet następnego dnia kucharze nie 
wspomnieli ani słowem, że spod łóżka coś im zginęło. 
Kolacja skończyła się miłą koleżeńską pogawędką.
 Lato miało się ku schyłkowi. Przyszła jesień, 
a wraz z nią chłodne i dżdżyste dni. Zaczęto przebąkiwać,  
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Front litewsko-białoruski

 Już z chwilą przewrotu listopadowego w 1918 r. stało 
się jasne, że Rosja, choć uznała niepodległość Polski, 
będzie dążyć do połączenia się z rewolucją niemiecką, 
co mogło urzeczywistnić się tylko drogą przez Polskę. 
Stąd 17 listopada 1918 r. wojska sowieckie rozpoczęły 
za ustępującymi wojskami niemieckimi marsz na zachód 
i zajęły większą część Litwy, Białorusi, Łotwy i Estonii. 
Polska poczuła się zagrożona, a dowództwo nasze, mimo 
że rozporządzało słabymi siłami wojskowymi, uznało za 
konieczne wstrzymać pochód wojsk sowieckich. Ale na 
przeszkodzie stały wojska niemieckie, które oddawały 
ziemie Rosjanom, a Polaków nie przepuszczały przez linię 
demarkacyjną. Pertraktacje doszły do skutku dopiero 
wtedy, gdy w lutym 1919 r. wojska rosyjskie stały 
niemal u granic Królestwa Kongresowego. na podstawie 
tego porozumienia z niemcami, zawartego pod wpływem 
dowództwa wojsk sprzymierzonych, pierwsze oddziały 
polskie przeszły przez strefę wojsk niemieckich 
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do której zajrzałem, by zobaczyć izbę, nalegała, abym 
u niej zamieszkał. 

– Będzie panu dobrze u nas – powiedział do mnie 
pan domu i wskazał na młodą zdrową dziewczynę,dodając 
– będzie ją pan miał do swojej dyspozycji.

niestety ta trochę brudna dziewczyna, córka czy 
obca, nie przypadła mi do gustu. Widocznie chciał się 
on w ten sposób obronić przed nachalnością wałęsających 
się po mieście żołnierzy-chuliganów, których i u nas nie 
brakło. I ja miałem w kompanii kilku takich wyrostków, 
pochodzących z przedmieść Poznania. Trudno było z nimi 
dojść do ładu, gdy kompania była w rezerwie, ale za 
to na froncie byli to jedni z najlepszych żołnierzy. 
Mogliśmy na nich polegać. Dlatego też wiele im się 
wybaczało. 
 Znalazłem kwaterę dla siebie i miejsce na 
kancelarię przy głównej ulicy miasta w murowanym 
budynku na parterze. W podwórzu, w małym mieszkanku 
na pierwszym piętrze, do którego prowadziły drewniane 
schody, mieszkało młode małżeństwo. On był Żydem, a ona 
– Ukrainką. Poznali się na uniwersytecie w Kijowie. On 
często wyjeżdżał za jakimiś interesami. Mieli podobno 
nad Dnieprem olbrzymie lasy, z których eksportowali 
drzewo zagranicę. Biedy u nich nie było widać,  
ale i dobrobytu również. Srebrne zastawy świadczyły 
o tym, że do niedawna jeszcze nie zbywało im na niczym. 
Obawiali się bolszewików. Młoda pani, miła i przystojna 
brunetka, nosiła jedynie czarne jedwabne suknie. 
 Co wieczór prawie zachodziłem do nich na 
herbatę, którą parzyli w samowarze rozpalanym węglem 
drzewnym. Herbata ta miała wyśmienity aromat i smak. 
Porozumiewałem się z nimi po polsku i po niemiecku. 
Szybko spostrzegłem, że tych dwojga ludzi nie łączy 
miłość. Utwierdził mnie w tym fakt, że gdy pewnego 
razu mąż wyjechał na kilka dni, młoda pani przystąpiła 

i zajęły w pierwszej połowie lutego linię rzeki niemen 
– rzeki Zelwianki – rzeki Różanki – miasta Prużana – 
miasta Kobryń, a następnie osadziły opuszczony przez 
niemców Białystok. 
 Kilka dni później oddziały nasze weszły w styczność 
bojową z czołowymi oddziałami wojsk sowieckich. Tym 
samym front polsko-rosyjski stał się faktem dokonanym. 
Siły nasze składały się z 12 batalionów piechoty, 
12 szwadronów i trzech baterii artylerii, słabo 
zorganizowanych i zaopatrzonych, a działających w dwóch 
grupach, pod dowództwem gen. Iwaszkiewicza i gen. 
Listowskiego. Rozpoczęte w pierwszych dniach marca 
działania zaczepne doprowadziły do zajęcia Słonimia, 
Wilna, nowogródka i Baranowicz. 
 W tym czasie nastąpiła nowa organizacja frontu, 
a mianowicie powstał front litewsko-białoruski 
z dowódcą gen. Szeptyckim. Dnia 4 lipca wojska polskie 
zajęły Mołodeczno. Część sił sowieckich wycofała się 
w kierunku Połocka, a pozostałe – w kierunku Mińska. 
Rosjanie, obawiając się utraty Mińska, ruszyli do 
przeciw natarcia. Rozpoczęły się ciężkie i krwawe 
walki. Położenie stawało się coraz groźniejsze, wobec 
czego naczelne dowództwo postanowiło część wojsk 
wielkopolskich przerzucić na zagrożony front. Pierwsze 
transporty posiłków z Wielkopolski, wysłane 28 lipca, 
przybyły na front wschodni 30 lipca. Był to Trzeci Pułk 
Strzelców Wielkopolskich, wchodzący w skład naszej, 
tj. Pierwszej Dywizji Strzelców Wielkopolskich, nad 
którą objął dowództwo gen. Konarzewski.
 nasz Pierwszy Pułk Strzelców Wielkopolskich 
wyruszył na front wschodni do zajętego w międzyczasie 
Bobrujska nad Berezyną w dniu 8 października 1919 r. 
Po przyjeździe na miejsce zakwaterowani zostaliśmy na 
razie w mieście w prywatnych kwaterach. Ludzie chętnie 
nas przyjmowali, tzn. Polacy i Żydzi. Tylko Białorusini 
spoglądali na nas niechętnym okiem. Przy wyszukiwaniu 
kwater dla kompanii jedna z rodzin żydowskich,  
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przy przepierzeniu do drugiej kompanii. Oświetlenie 
było elektryczne. 
 Osobny blok zajmował Pierwszy Pułk Ułanów 
Poznańskich, którego dowódcą był pułk. Anders35. Sztab 
pułku i kasyno oficerskie mieściły się w specjalnym 
budynku, lecz na tym samym dziedzińcu. niedaleko 
widoczna była cerkiew. 
 Bobrujsk, miasto powiatowe gubernimińskiej, 
leży na prawym brzegu Berezyny. Twierdzę założono 
w 1810 r. W 1918 r. organizował się tutaj i walczył 
I Korpus Polski gen. Dowbór-Muśnickiego. Okolicę 
miasta stanowi zalesiona i bagnista równina, pełna 
strumieni i bezdroży, które tylko zimą da się przejść 
lub przejechać lekkimi saniami. Jest to świetny teren 
do partyzantki i niespodziewanych wypadów na tyły 
nieprzyjaciela.
 Bobrujsk był ośrodkiem działań naszej dywizji. 
Tutaj znajdowałysię sztab, wszystkie szefostwa, 
magazyny, eskadry lotnicze i odwody. nasz pułk należał 
do środkowego odcinka dywizji, czyli do przyczółka 
Bobrujsk, który obsadzał na zmianę z III Pułkiem 
Strzelców Wielkopolskich. Stąd i nasza kompania wracała 
wraz z całym pułkiem co pewien czas do Bobrujska na 
odpoczynek, będąc równocześnie w odwodzie. 
 nużące żołnierzy walki pozycyjne bywały urozmaicane 
wypadami na tyły nieprzyjacielskie. Takich nocnych 
wypadów przeprowadził pułk bardzo wiele. Dwa z nich 
pozostały nam na długo w pamięci, a mianowicie wypady 
na Kliczew i Żłobin, w których brała udział również 
nasza kompania. na Kliczew, miasteczko położone o 50 km 
na północ od Bobrujska na tyłach nieprzyjacielskich, 
wyruszyliśmy 12 grudnia. Po uciążliwym marszu bocznymi 
drogami rozpoczęliśmy o godz. 7:00 rano morderczą 
walkę, by ostatecznie zdobyć silnie umocnioną pozycję 
nieprzyjaciela i miasto. W pewnym momencie wpadł 
do miasta II batalion sowieckiego „żelaznego” pułku 

35  Władysław Anders (1892-1970), polityk i generał armii polskiej.

do mnie z propozycją, abym zamieszkał razem z nimi 
w ich mieszkaniu. nie byłaby wtedy sama – jak mówiła 
– w czasie podróży męża. Jakkolwiek żywiłem dla tej 
młodej, pięknej i wykształconej kobiety wiele sympatii, 
to jednak wymówiłem się od spełnienia jej życzenia, 
tłumacząc, że nie mogę tego uczynić ze względu na 
moich żołnierzy, którzy wzięliby mnie na języki. Poza 
tym nie chciałem wyrządzić krzywdy jej mężowi, który – 
choć trochę małomówny ponurak – wydawał się człowiekiem 
uczciwym, który kochał swoją żonę. Kilka dni później 
przeniesieni zostaliśmy do koszar. 
 Już trzeciego dnia naszego pobytu w Bobrujsku 
pułk nasz wyruszył do boju z trzecim i czwartym pułkiem 
Strzelców Wielkopolskich i w zaciętych walkach odrzucił 
wroga za rzekę Olę, rozszerzając tzw. przyczułek 
mostowy Bobrujsk, który umocnił okopami, a częściowo 
zasiekami z drutu kolczastego. na tym odcinku zajęła 
pozycję także nasza kompania.
 Wkrótce zostaliśmy zakwaterowani w byłych 
rosyjskich koszarach, składających się z olbrzymich 
bloków. W każdym takim bloku mieścił się jeden 
batalion, czyli cztery kompanie, po dwie na parterze 
i na pierwszym piętrze. nasza kompania wraz z drugą 
umieszczone zostały na parterze, a na piętrze znalazły 
się trzecia i czwarta kompania.
 Pomieszczenie każdej kompanii składało się 
z jednej dużej sali z pryczami ze słomą, olbrzymimi 
żelaznymi piecami, sięgającymi od podłogi do sufitu 
i opalanymi drzewem (całymi szczapami), oraz z dwóch 
pokoików dla sierżantów i z magazynu żywnościowego. 
Każda sekcja miała swoją pryczę. Jedna kompania była 
oddzielona od drugiej drewnianym przepierzeniem. na 
każdej pryczy leżała jedna sekcja. W lewym narożniku 
sali urządziliśmy świetlicę. Z parteru na I piętro 
prowadziły betonowe schody. na poddaszu umieściliśmy 
magazyn amunicji. Mój pokoik mieścił się po lewej 
stronie na końcu sali, naprzeciw pokoju sierżantów, tuż 
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i dwie pary rękawic. Jechaliśmy drogą prowadzącą 
z Cytadeli spadzisto ku Berezynie i dalej od prawego 
zakrętu nad rzeką do mostu. nijakowski zawiesił sobie 
lejce na szyi, a ręce schował do kieszeni. W pewnym 
momencie przednie koła wozu wpadły do leju po granacie, 
na skutek czego konie przestraszyły się i poniosły. 
Ja z nijakowskim wypadliśmy z siedzenia na barczyki. 
Błyskawicznie uświadomiłem sobie, że skaczące mi przed 
oczyma końskie kopyta mogą w każdej chwili przyprawić 
mnie o śmierć. nabrałem więc siły i odepchnąłem się 
od barczyków, wpadając pod koła wozu, z których jedno 
przeszło mi po lewym kolanie, a drugie – po prawej 
kostce. nie mogłem wstać. Momentalnie zaczęła ogarniać 
mnie gorączka. Wtem wyszła z chałupy naprzeciwko jakaś 
starsza kobieta, którą poprosiłem o to, aby pomogła 
mi wstać i zaprowadziła do chaty. na to usłyszałem 
odpowiedź:

– A ty, Polaczku! Leż sobie.

I poszła do chaty. Była to przypuszczalnie 
Białorusinka nienawidząca Polaków. Po kilku minutach 
wrócił wóz, zatrzymany przy moście przez posterunek, 
i przewiózł mnie z powrotem do koszar, gdzie przeleżałem 
dwa tygodnie, zanim mogłem zacząć trochę chodzić. Do 
rewiru się niezgłaszałem; leczył mnie Jindra. Jak się 
okazało, nijakowski również wpadł pod wóz, ale tak 
szczęśliwie, że nic mu się nie stało.
 Postępek owej kobiety świadczy dobitnie 
o tym, jak Białorusini nas nienawidzili. Bardziej 
lojalnie w stosunku do nas postępowali Żydzi, dość 
liczni w mieście, którzy trudnili się rzemiosłem, 
szczególnie krawiectwem i szewstwem. Byli to dobrzy 
rzemieślnicy. Miałem tam żydowskiego krawca, który 
uszył mi pierwszorzędnie mundur, i żydowskiego szewca, 
który zrobił mi piękne wysokie buty w żółtym kolorze. 
Obaj,choć pracowali od wczesnego rana do późnej nocy, 

z miejscowości Bacewicz, niosąc swoim pomoc. Przy 
zdobywaniu baterii sowieckiej padł śmiertelnie ranny 
por. Mieczysław Zajączkowski, adjutant pułku i jego 
goniec bojowy strzelec Jan Jasiński. Godzinę później 
nasz pułk wyruszył z powrotem do Bobrujska. 
 Święta gwiazdkowe zastały nas w rezerwie 
w Bobrujsku. Z poczynionych już zawczasu oszczędności 
aprowizacyjnych przygotowaliśmy wieczerzę wigilijną. 
Do nakrytych białymi papierami stołów zasiadła 
cała kompania. Po odśpiewaniu jednej z naszych 
staropolskich kolęd rozpoczęła się wieczerza. Zamiast 
tradycyjnych ryb jedliśmy śledzie z ziemniakami, po 
czym podano na deser placek i herbatę. nie zapomniano 
oczywiście o wódeczce i papierosach. Podczas wieczerzy 
przemówiłem w zastępstwie dowódcy kompanii, który już 
popołudniu złożył żołnierzom życzenia świąteczne, 
a w tej chwili był na wieczerzy oficerskiej w kasynie 
oficerskim. Pod koniec przemówienia życzyłem kompanii 
zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego powrotu 
do domu rodzinnego i swoich najbliższych, którym – 
jak powiedziałem – ślemy w myśli serdeczne życzenia 
świąteczne i pozdrowienia. W tej chwili, jakby na 
komendę i ku zdziwieniu obecnych, zaczęły zjeżdżać 
spod sufitu litrówki „czystej”, co wywołało dużą 
wesołość. Było to hasło do wzajemnego składania sobie 
życzeń i poczęstunku, przeplatanego wspólnym śpiewem 
kolęd. Jeszcze późno w nocy gawędzono i wspominano 
dawne święta, obchodzone w gronie rodzinnym. nazajutrz 
uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie, odprawionym 
w miejscowym kościele przez kapelana pułkowego. 
 Po nowym Roku wybrałem się wozem prowiantowym na 
pozycję kompanii, aby dokonać wypłaty żołdu. Załadowanym 
pod sam wierzch wozem powoził kapral nijakowski, były 
artylerzysta z armii niemieckiej, a woźnica i pomocnik 
prowiantowego jechali w wozie, ukryci pod plandeką. 
Usiadłem na koźle obok nijakowskiego. Z powodu potężnego 
mrozu miałem na sobie kożuch, wysokie filcowe buty 
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 Główne uderzenie za Żłobin miało się rozpocząć 
o świcie następnego dnia. nadchodzące jednak meldunki 
walczących oddziałów o przybywających transportach 
wojsk sowieckich, wielkie zmęczenie oddziałów własnych 
(żołnierze zasypiali, stojąc) oraz przybycie spoza 
linii frontowej ppor. Klotza (szefa oddziału II naszej 
dywizji), który przyniósł wiadomości o koncentracji 
większych sił w rejonie Żłobina, spowodowały,  
że wydano rozkaz odwrotu, który rozpoczęto o północy. 
Żłobina nie udało się więc zająć z powodu przeszkód 
terenowych i posiadania przez nieprzyjaciela jednostek 
pancernych, koncentracji większych sił sowieckich 
i dużego przemęczenia naszych żołnierzy.
 Z każdego wypadu nasi żołnierze przynosili 
„zdobycz wojenną” w postaci najróżniejszych przedmiotów, 
garderoby, futer i bielizny. Z wyprawy na Kliczew 
niektórzy wrócili nawet z damską bielizną. na rozkaz 
pułku całą tę „zdobycz” musiałem im odebrać i odesłać 
do pułku, który rozdzielił ją między biednych miasta. 
Była tego cała sterta, w tej chwili dla żołnierzy 
zupełnie bezużyteczna. Mieli jednak tę satysfakcję, 
że nie wrócili z wyprawy z pustymi rękami i że swoją 
„zdobyczą” pomogli biednym.
 nasz dowódca kompanii był abstynentem. nie pił 
i nie palił. Wczesną wiosną zachorował na grypę. Po 
wyzdrowieniu lekarz zalecił mu wypicie od czasu do 
czasu kieliszeczka wódki. Z przekonania był socjalistą, 
dlatego to mnie przypadł obowiązek zaprowadzenia 
kompanii do spowiedzi wielkanocnej. Gdy wracałem 
z kościoła do koszar, spotkałem Wierzejewskiego 
stojącego przed swoją kwaterą. Zaprosił mnie do 
siebie na herbatę. Podczas pogawędki zerwał się nagle 
i oświadczył:

– Wiecie co, Depczyński, napijemy się jednego. 
Lekarz zalecił mi przecież wypicie od czasu do czasu 
kieliszeczka wódki.

nie mogli wyżywić swoich licznych rodzin, które klepały 
biedę. 
 W ogóle większość ludności Bobrujska żyła 
w niedostatku. Oczywiście najwięcej cierpiały 
najuboższe warstwy ludności. Stąd biedne dziewczęta 
chętnie przyjmowały chleb od żołnierzy w zamian za 
chwilę rozkoszy. Ileż to razy widziałem moich chłopców, 
nie wykluczając podoficerów, jak wynosili chleb do 
miasta w celu, którego domyślałem się z łatwością. 
Zresztą wcale się z tym nie kryli. 
 Tymczasem artyleria sowiecka nie próżnowała. Od 
czasu do czasu ostrzeliwała miasto, budząc niepokój 
wśród ludności. Mówiono, że podobno mój krawiec wraz 
z żoną i mizernymi dziećmi padł ofiarą sowieckiego 
granatu, który przypadkowo wpadł mu do mieszkania.
 Dnia 3 marca pułk wziął udział w wyprawie naszej 
dywizji na Żłobin. Celem było poparcie oddziałów 
grupy poleskiej gen. Sikorskiego, które po zaciętej 
walce zajęły dwa ważne punkty komunikacyjne: Morzysz 
i Kalenkowice. Pułk w ciągu 64 godzin przemaszerował 
172 km podczas wiosennych roztopów, przy jak najgorszym 
stanie dróg. O godz. 9:00 wyruszyła z Bobrujska straż 
przednia z ułanami i piechotą na podwodach, które 
przesuwały się jednak tak powoli, że żołnierze woleli 
iść pieszo. 
 nazajutrz 4 marca o godz. 7:00 rano II batalion 
zajął Malewicze i Zagradje, po czym zerwano most kolejowy 
w trzech miejscach, spodziewając się przechwycić 
pancerkę, która niestety zdołała na czas odjechać do 
Żłobina. III batalion zajął stację towarową Żłobin 
i zerwał tor kolejowy na linii rohaczewskiej, ale pod 
naciskiem nieprzyjaciela wycofał się na linię toru 
kolejowego Żłobin – Rohaczew. Stację towarową przed 
opuszczeniem podpalono.
 nasz I batalion walczył w rejonie Malewicze – 
Zagradje – nowiki – Rudnia, wspierając walczący tam  
II batalion. 
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Poszedł więc do szafy i wyciągnął butelkę 
„prunelki”. Był to likier koloru zielonego. Popijaliśmy 
więc i gawędziliśmy bez końca. Zanim się spostrzegliśmy, 
zapadł zmrok i trzeba było wracać do koszar. Dopóki 
siedziałem w ciepłej izbie, nic mi nie było. Skoro jednak 
wyszedłem na dwór i owiało mnie chłodne powietrze, 
nogi zaczęły odmawiać mi posłuszeństwa. Zaszedłem 
jednak jakoś szczęśliwie do koszar. Gdy znalazłem się 
w kancelarii, dwaj pisarze, Kędzierski i Lipoński, 
jeszcze pracowali. Spostrzegłszy, że niezbyt pewnie 
stoję na nogach, spojrzeli na siebie, a jeden z nich 
odezwał się do drugiego:

– Patrz, sierżant był na pokucie.
– Udałem jednak, że nic nie usłyszałem.

 W czasie od 3 do 6 kwietnia zostaliśmy przerzuceni 
pod Szaciłki, by pospieszyć z pomocą XXXVI pułkowi 
piechoty, znajdującemu się w dużym niebezpieczeństwie. 
Przez sześć dni z rzędu w bardzo silnym ogniu odpieraliśmy 
szturm po szturmie pięciu pułków sowieckich. Walki 
były do tego stopnia wyczerpujące i uporczywe, że 
nasze kompanie, jeżeli nie walczyły w pierwszej linii 
i odpierały nieustające ataki wroga, to znajdowały się 
w odwodzie w nieustannym pogotowiu. 
 Trwało to również w czasie Świąt Wielkanocnych. 
Przygotowane święcone, jak kiełbasy, jajka i placki, 
załadowaliśmy na chłopskie podwody, podobnie jak uczyniły 
to inne kompanie naszego batalionu, i w towarzystwie 
kilku żołnierzy ruszyliśmy w drogę do Szaciłek, 
odległych o 60 km od Bobrujska. Była to ciekawa podróż. 
Pogoda nam dopisywała. Wreszcie na drugi dzień, czyli 
w Wielką Sobotę przedpołudniem,dotarliśmy na miejsce. 
Była to jedna z okolicznych wiosek, której nazwy już 
nie pamiętam, a w której kompania była w rezerwie. 
Poszczególne sekcje zostały porozmieszczane po 
chłopskich kwaterach. Przed kwaterą dowódcy kompanii 

oczyszczono placyk, wysypano go piaskiem i ustawiono 
na nim stoły, przy których nazajutrz mieliśmy spożyć 
wspólne śniadanie, na razie ustawione na sposób domowy 
w większej izbie na przystrojonych stołach. Popołudniu 
przyszedł ksiądz kapelan i poświęcił potrawy. Z tą 
chwilą zapanował wśród nas świąteczny nastrój. 
 Ze względu na niepewną sytuację zastanawialiśmy 
się z dowódcą kompanii, czy tradycyjnego święconego nie 
spożyć jeszcze tego samego dnia popołudniu, tj. w Wielką 
Sobotę, czy też zrobić to dopiero w pierwszy dzień świąt 
rano, tak jak planowano. W końcu postanowiliśmy zaczekać 
do Wielkiej niedzieli. Punktualnie o oznaczonym czasie 
kompania zaczęła się zbierać i zasiadać do stołów. 
nagle przyszedł rozkaz natychmiastowego wymarszu. 
Żołnierze pobiegli do kwater po ekwipunek i broń. 
Podczas zbiórki podoficerowie rozdawali szybko jaja, 
kiełbasę i placek, sami zapychając oczywiście swoje 
chlebaki i kieszenie,czym tylko się dało. Po kilku 
minutach kompania była w drodze na miejsce zbiórki 
batalionu, a ja wraz z resztą święconego wracałem do 
Bobrujska. 
 Wreszcie 16 kwietnia opór nieprzyjaciela został 
złamany i pułk wrócił na pozycję przyczółka mostowego 
Bobrujsk, zmieniając się kolejno z 57 pułkiem piechoty. 
Ożywiona walka, pełna wypraw na tyły nieprzyjaciela, 
trwała nadal. Straty pułku pod Szaciłkami wyniosły 36 
poległych i 130 rannych oraz kilku zaginionych.
 W tym czasie założyliśmy w lasku nieopodal koszar 
cmentarz pułkowy. A ponieważ polegli z naszej kompanii 
spoczywali w innym miejscu tego lasku, musiałem ich 
przenieść na wydzielone nam miejsce na nowo założonym 
cmentarzu. Teren był piaszczysty, więc wykopanie 
trumien nie sprawiało większych trudności. Były one 
złożone w ziemi zaledwie od kilku miesięcy, a nawet 
tygodni i dni. Jedną z wykopanych trumien, złożoną 
w grobie przed dziewięciu miesiącami, otworzyliśmy. 
Znajdujące się w niej zwłoki poległego żołnierza, poza 
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 na skutek niepowodzenia ofensywy Piłsudskiego na 
Kijów i pod naciskiem jazdy Budionnego front południowy, 
a w ślad za nim i północny, zaczął się cofać w kierunku 
zachodnim. W dniu 9 lipca 1920 r.nasza kompania wraz 
z pułkiem opuściła Bobrujsk.
 Poprzedniego dnia w południe byłem na odprawie 
w dowództwie batalionu, gdzie udzielono nam ostatnich 
wskazówek przygotowawczych do mającego się nazajutrz 
rozpocząć odwrotu. Pogoda była słoneczna, chwilami było 
wprost parno. Kompania, będąca od kilku dni w rezerwie 
w koszarach bobrujskich, pełniła służbę wewnętrzną. 
Poszczególne sekcje likwidowały swoje leża, a słomę 
lokowały w świetlicy, przeprowadzały też ostatnie 
czyszczenie broni i przygotowywały się do wymarszu. 
Żołnierze odpoczywali w koszarach lub rozkoszowali 
się ciepłem słonecznym na podwórzu. 

tym że były pokryte pleśnią jakoby białym całunem, 
były dobrze utrzymane. Trumnę znowu zamknęliśmy 
i wraz z innymi przenieśliśmy do nowej kwatery. Pisząc 
o tym, mimo woli nasunęło mi się pytanie, czy cmentarz  
ów jeszcze istnieje. Logika podpowiada, że pewnie 
dawno już uległ zagładzie.
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 Wracając z odprawy, spostrzegłem wydobywający 
się z ostatniego okna świetlicy czarny dym. Pobiegłem 
więc szybko do koszar. Tutaj ujrzałem niesamowity, 
pełen zgrozy widok. Gęste kłęby dymu, przewalające 
się pod sufitem, buchające z świetlicy płomienie 
i biegający przestraszeni żołnierze momentalnie 
uświadomili mi grozę położenia. natychmiast 
zarządziłem wynoszenie broni na dwór, a szczególnie 
karabinów maszynowych i ekwipunku, oraz zorganizowałem 
łańcuchowe wynoszenie chleba i żywności z magazynu. 
Pożar szerzył się z piorunującą szybkością. Do mojego 
pokoju, znajdującego się na końcu sali, nie zdążyłem 
nawet dotrzeć. A tak bardzo chciałem uratować swój 
żołnierski dobytek, a zwłaszcza wysokie brązowe buty 
i pieska, mojego małego towarzysza i przyjaciela. 
niestety płomienie zagrodziły mi drogę. Sąsiednie 
kompanie, a przede wszystkim ta rozlokowana na piętrze 
nad naszą, rozpoczęły równie pospieszną ewakuację. 
W tym tragicznym momencie betonowe schody okazały się 
nieocenionym dobrodziejstwem. O ratowaniu budynku nie 
było mowy. Znajdujący się na strychu magazyn amunicji 
trzeba było również zostawić na pastwę płomieni. 
Wkrótce sięgały one pierwszego piętra, a następnie 
strychu i dachu. Gdy ogień objął strych, przechowywana 
tam amunicja zaczęła eksplodować, stwarzając wrażenie 
silnego ognia z broni maszynowej i artylerii małego 
kalibru.
 Wieczorem z całego budynku pozostały tylko 
dopalające się zgliszcza, otoczone czterema opalonymi 
ścianami z betonowymi schodami. Myślałem, że 
w zgliszczach natrafię na jakiś ślad po piesku. niestety 
moje poszukiwania pozostały bezowocne. Piesek zginął 
w płomieniach. na noc przenieśliśmy się do budynku 
drugiego batalionu, który pod wieczór wymaszerował 
jako pierwszy na trasę odwrotu. Byliśmy wszyscy bardzo 
podenerwowani. Obawialiśmy się, aby i ten gmach nie 
podpaliła jakaś nieznana nam zbrodnicza ręka, choć 

byliśmy prawie pewni, iż poprzedni pożar powstał  
od niedopałka papierosa, rzuconego przez okno na 
piętrze nad nami, który spadł na wystającą z okna 
świetlicy słomę i ją zapalił. 
 Około północy rozświetlił niebo i cały kompleks 
budynków w koszarach nowy pożar. Paliła się dotychczasowa 
siedziba I pułku ułanów. Ten nowocześniej zbudowany 
gmach ułani najpierw opróżnili i następnie, nie chcąc, 
aby wróg miał z niego jakąś korzyść, podpalili. W kilka 
godzin pozostały i po tym obiekcie tylko zgliszcza. 
 Zrozumiałe, że na skutek pożaru miała nasza 
kompania duże braki w ekwipunku i umundurowaniu. Skoro 
więc nastąpił świt, udałem się do wszystkich kompanii 
naszego batalionu z prośbą o to, by oddały nam ze swoich 
rezerw potrzebną liczbę karabinów, amunicji, mundurów 
oraz obuwia. Dzięki tej wydatnej koleżeńskiej pomocy 
wszyscy moi żołnierze posiadali znowu broń i byli 
kompletnie umundurowani. 
 Wysoko już stało słońce, gdy żegnaliśmy Bobrujsk 
na zawsze. Rozpoczęliśmy pamiętny odwrót znad Berezyny 
do Dęblina. Tak się złożyło, że kompania stanowiła 
tylną straż naszego batalionu. na czele jechał konno 
dowódca, a ja maszerowałem na tyłach. Miałem obowiązek 
czuwać nad porządkiem i nad tym, aby żaden żołnierz 
nie pozostał za kompanią z powodu przemęczenia lub 
z jakiejś innej przyczyny.
 Maszerowaliśmy dniem i nocą, przechodziliśmy przez 
płonące lasy i łany zbóż, które podpalali sowieccy 
dywersanci. Staczaliśmy zacięte walki, przełamując 
nieprzyjacielskie zapory oraz pokonując często nieznane 
nam dotąd trudności. Sypialiśmy przeważnie na skrajach 
wiosek, pod chatami i na brzegach lasów lub na polach 
i w przydrożnych rowach. nie zawsze mogliśmy nocować we 
wsiach, które były często schroniskiem różnego rodzaju 
dywersantów, zatruwających studnie, niszczących mosty 
i urządzających zasadzki na nasze przednie straże, 
mniejsze oddziały i posterunki. W razie schwytania 
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takiego dywersanta całą wieś puszczano z dymem. Ileż 
to razy przechodziliśmy przez zgliszcza dopalających 
się wiosek i czerpaliśmy wodę z przydrożnych kałuży, 
aby ugasić pragnienie. nie mogliśmy pić ze studni 
w obawie, że została zatruta. 
 Pod Mińskiem Litewskim rozłożyliśmy się biwakiem 
w ogrodzie jednego z przydrożnych gospodarstw. Pogoda 
była piękna, niebo bez jednej chmurki. Kompanię 
prowadził w zastępstwie Wierzejewskiego ppor. 
Kazimierz Susała, rodem spod Inowrocławia, kawaler, 
bardzo miły człowiek, zrównoważony i lubiany przez 
żołnierzy. Około południa zaprosił mnie na przechadzkę 
po okolicy. Daleko nie mogliśmy się oddalać, gdyż 
w każdej chwili mógł przyjść rozkaz do dalszego marszu. 
Polną drogą, wśród łanów zbóż, przy blasku złocistego 
słońca, dotarliśmy do większego gospodarstwa. na progu 
przywitał nas właściciel z gospodynią oraz trzema 
młodymi szlachcianeczkami. Rodzice, jak dowiedzieliśmy 
się w trakcie krótkiej pogawędki, pochodzili ze 
szlachty zagrodowej, a młodziutkie córeczki zaraz na 
wstępie wyraziły chęć udania się z nami do Warszawy. 
Obawiały się bowiem wojsk sowieckich i chciały szukać 
schronienia w zachodniej części Polski, na co ich 
rodzice wyrazili zgodę. Z największą przyjemnością 
zabralibyśmy je ze sobą. niestety było to niemożliwe, 
gdyż mieliśmy surowo zabronione zabieranie osób 
cywilnych na wozy wojskowe. nie pozostało więc nam 
nic innego, ku obopólnemu żalowi, jak miłe dziewczęta 
pożegnać i udać się w drogę powrotną do kompanii. A był 
już czas najwyższy, gdyż krótko po naszym powrocie 
przyszedł rozkaz do wymarszu.
 Po przejściu przez Mińsk, w którym byliśmy świadkami 
pożaru gmachu pocztowego, kontynuowaliśmy odwrót szosą 
słucką na linię dawnych okopów niemieckich i dalej do 
Berezy Kartuskiej, w której stanęliśmy na kwaterze. 
Kompania była do tego stopnia przemęczona długotrwałym 
marszem, że nad ranem, kilkanaście kilometrów przed 

Berezą, kilku żołnierzy z jednym kapralem odmówiło 
kontynuowania marszu. Dopiero perswazje i groźby 
zniewoliły ich do dalszego pochodu. Dla bezpieczeństwa 
rozlokowaliśmy się przed domami, a garść trudno 
zdobytej słomy stanowiła leże, na którym zasnęliśmy 
kamiennym snem. nazajutrz z powodu pożaru, powstałego  
we wschodniej części miasta na skutek ostrzeliwania przez 
artylerię sowiecką, musieliśmy zmienić nasze kwatery 
i rozlokować się w zachodniej części. Ja zainstalowałem 
się u jakiegoś zamożniejszego Żyda. Otrzymałem piękny 
pokój z wykwintnie pościelonym łóżkiem, w jakim nie 
spałem od niepamiętnych czasów. Wieczorem zauważyłem 
przez okno w jednej z izb podwórzowych palące się na 
stole świece. A że nie miałem ani kawałka świeczki, 
wszedłem do izby i poprosiłem modlących się tam o kawałek 
świeczki, którą mi chętnie dali. nazajutrz gospodarz 
podszedł do mnie nieśmiało i zapytał, czy przypadkiem 
nie jestem żydem, gdyż poprzedniego dnia było ich 
święto, a ja szukałem świecy. Wiadomo, że żydzi zawsze 
modlą się przy świecach. Gdy go zapewniłem, że jestem 
katolikiem, przeprosił mnie i się oddalił. „Widocznie 
– pomyślałem – muszę być podobny do żyda”.
 Szalejący pożar obejmował kolejne ulice. Wreszcie 
po trzydniowych krwawych i niezwykle zaciętych 
walkach, wstrzymujących nacierającą z dużą siłą nawałę 
sowiecką, opuściliśmy palące się miasto i rozpoczęliśmy 
dalszy odwrót w kierunku Kobrynia i Żabinek oraz 
Janowa. Z chwilą podejścia wojsk sowieckich pod 
Janów dnia 2 sierpnia zaczęliśmy się cofać ku Łosicom 
i to wbrew intencjom dowództwa armii, którego rozkaz 
o bezwzględnym utrzymaniu Janowa przyszedł za późno. 
Stosownie do tego rozkazu grupa gen. Konarzewskiego, 
w skład której wchodził również nasz pułk, miała 
wyrzucić nieprzyjaciela za Bug. natarcie rozpoczęło 
się 4 sierpnia wcześnie rano. Po zajęciu Konstantynowa 
ppułk. Paszkiewicz pchnął nasz pułk na Janów, który 
zajęliśmy około południa. Zwycięstwo to natchnęło nas 
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nową wiarą we własne siły i dało kilka bezcennych dni, 
tak potrzebnych dla reorganizacji armii polskiej do 
ostatecznej rozgrywki z Rosją sowiecką. Pułk mimo to 
nadal się cofał, gdyż taki miał rozkaz. Wśród ciągłych 
walk dotarł w składzie 14 dywizji piechoty nad Wieprz 
i stanął we wsi Gołąb. Żołnierze szli ostatkami sił. 
Połowa kompanii maszerowała bez butów, które zdarła 
lub których nie mogła oblec na pokrwawione stopy; wielu 
z nas nie miało czapek i innych części umundurowania, 
które pogubiliśmy w drodze. Zniechęcenie, zwątpienie 
i apatia oraz szerząca się krwawa biegunka obniżały 
wartość bojową naszych szeregów. Dopiero kilkudniowy 
odpoczynek, dobre wyżywienie, uzupełnienie umundurowania 
i 15 sierpnia odwiedziny marszałka Piłsudskiego, który 
po przeglądzie udekorował kilku oficerów i szeregowców 
Orderem Virtuti Militari, pozwoliły nam na nowo 
uwierzyć w zwycięstwo i powodzenie sprawy polskiej na 
forum międzynarodowym. Marszałek Piłsudski wyglądał 
źle. Cera żółta i rzęsy obwisłe. Był małomówny i robił 
wrażenie człowieka przemęczonego. Ogólnie mówiono, 
że miał alianckich doradców wojskowych na czele 
z francuskim gen. Weygandem, który pomagał mu przy 
opracowaniu planów natarcia mającegosię nazajutrz 
rozpocząć.
 Wiedzieliśmy, że wojska sowieckie podchodziły 
aż pod Toruń i że w Warszawie nastąpiło przesilenie 
gabinetowe, w wyniku którego premierem został przywódca 
Polskiego Stronnictwa Ludowego Wincenty Witos, 
a także że Czesi nie przepuścili przez swój kraj 
przeznaczonych dla nas transportów amunicji oraz że 
w Gdańsku amunicję dla naszej walczącej armii musieli 
wyładowywać żołnierze alianccy, czyli że nasza pozycja 
na arenie światowej zaczęła się chwiać i tracić na 
znaczeniu. 
 nadeszły wreszcie dni, które miały rozstrzygać 
o dalszych losach naszej ojczyzny. W dniu 16 sierpnia 
przymaszerowaliśmy do małego żydowskiego miasteczka 

Irena pod Dęblinem. Zajęliśmy kwatery przy rynku. 
Pech chciał, że gdy kucharze zaczęli gotować kolację, 
pękł im kocioł. Trzeba więc było poszukać kotlarza, 
któryby go naprawił. niełatwo było go znaleźć. Wreszcie 
sprowadziliśmy, prawie gwałtem, jakiegoś Cygana, który 
pracując do późnej nocy, doprowadził nasz kocioł do 
stanu używalności. Wówczas spadł nam kamień z serca. 
Od czasu do czasu słychać było jakby odległy grzmot. 
To odgłosy walki toczącej się gdzieś na północy. 
 nasza czternasta dywizja piechoty wielkopolskiej, 
należąca do składu IV armii, otrzymała rozkaz osiągnięcia 
rejonu Mińsk Mazowiecki–Kałuszyn. Dnia 16 sierpnia 
ruszyła do natarcia główna kolumna złożona z 63 i 57 
pułku piechoty wraz z artylerią. 58 pułk skoncentrował 
się w Rykach i ruszył o godz. 4:00 rano szosą na 
Garwolin, a 57 pułk skoncentrował się w Brzezinach 
i wyruszył ze Swat po godz. 3:00. Uderzenie było tak 
silne i gwałtowne, że wojska sowieckie nie potrafiły 
stawić nam oporu. Rosjanie, nie spodziewając się 
jakiejkolwiek akcji z naszej strony, zostali zupełnie 
zaskoczeni i rozpierzchli się prawie bez oporu. 
O godz. 11:30 pierwsze oddziały polskie wkroczyły do 
Garwolina. 
 nasz pułk, który był w odwodzie, wyruszył z rejonu 
Moszczanki po podciągnięciu z Ireny około godz. 6:00 rano 
w kierunku Garwolina. W czasie marszu bardzo pomogły 
nam samochody ciężarowe, które podwoziły żołnierzy 
po kilka kilometrów naprzód i wracały po kolejnych. 
Dzięki temu nie byliśmy zmęczeni. We wszystkich moich 
dotychczasowych kampaniach wojennych pierwszy raz na 
własne oczy widziałem przewożenie piechoty samochodami. 
Wieczorem dotarliśmy do Garwolina i zluzowaliśmy 
wyczerpane oddziały kolumny głównej. Pułk wysunął się 
na czoło dywizji i stanowił odtąd jej straż przednią. 
W nocy z 16 na 17 sierpnia po ciężkiej i niezwykle 
zaciętej walce zdobyliśmy Kołbiel i wyszliśmy nazajutrz 
na szosę do Mińska Mazowieckiego. nasz I batalion szedł 
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w odwodzie, a za nim jechał jego tabor bojowy. Dzień 
był ciepły i pogodny. Posuwaliśmy się powoli naprzód. 
W czasie postojów żołnierze, złożywszy broń w kozły, 
odpoczywali w przydrożnych rowach. Mniej więcej około 
godz. 17:00 wysunąłem się na czoło batalionu. Czułem 
pragnienie i chciałem w najbliższej zagrodzie poprosić 
o trochę wody. Idąc wzdłuż taborów, spostrzegłem 
nagle w kartoflisku, mniej więcej 10 m od skraju 
szosy, jakiegoś jeźdźca, który błyskawicznie zawrócił 
w kierunku pobliskiego lasu. niedługo na szosie odezwały 
się strzały z karabinów. Powstał niebywały tumult. 
Przestraszone konie zaczęły rwać do przodu. Odezwała 
się nasza artyleria, która skierowała swój ogień na 
podchodzące od strony lasu oddziały sowieckie. napad 
był tak niespodziewany, że ochrona taboru zdołała 
zaledwie odskoczyć z szosy do kartofliska i stamtąd 
ostrzeliwać rabującego wozy napastnika. niebawem 
jedna ze stojących na szosie kompanii rozwinęła się 
w tyralierę i przegnała żołnierzy sowieckich, którzy 
zdołali w międzyczasie zabrać z wozu co nieco żywności, 
szczególnie sucharów z Unry. Gdy zorientowałem się 
w sytuacji, postanowiłem wrócić do taboru i zobaczyć, 
co się z nim dzieje. W tym momencie spostrzegłem nasz 
wóz żywnościowy, a za nim mojego wiernego konika, 
ciągnącego dwukołową bryczkę, czyli tzw. dokard. 
Koń był ranny w szyję; odstawiono go więc nazajutrz 
rano do szpitala polowego dla zwierząt. Z bryczki na 
szczęście nic nie zginęło. Zarówno kasę kompanijną, 
jak i książki znalazłem w komplecie i nieuszkodzone. 
Późną nocą dotarliśmy do Mińska Mazowieckiego, gdzie 
na tamtejszym rynku wszyscy się odnaleźliśmy.
 Pułk przeszedł do pościgu i wkroczył do Łomży, 
odrzucając tym samym wojska sowieckie do Prus 
Wschodnich. W Łomży zostaliśmy na kilka dni odpoczynku. 
Pewnego dnia idąc ulicą i nie wierząc własnym oczom, 
spotkałem mojego brata Włodka, który zgłosił się 
w Poznaniu jako ochotnik i harcerz do wojska. Jako 

niepełnoletni musiał mieć na to zezwolenie ojca, który 
z obawy o jego życie nie chciał się na to zgodzić. 
Brat podał więc wcześniejszą o rok datę urodzenia, 
dzięki czemu został przyjęty do szeregów rekruckich. 
Szybko przeszkolony, zanim się obejrzał, był już na 
froncie. Armia potrzebowała wciąż nowego uzupełnienia. 
Przykładowo dowódca naszego pułku, ppułk. Paszkiewicz, 
w czasie przegrupowania pod Dęblinem przeprowadził 
przymusową mobilizację około sześciu tysięcy rekrutów 
– dwa tysiące zatrzymał w pułku, a resztę odesłał do 
Puław. Brat był mocno zmizerowany. Zabrałem go więc 
do mojej kompanii, gdzie spotkał się z moimi kolegami 
z harcerstwa, których po części znał. Jego obecność 
wywołała oczywiście wielką sensację. Opowiadaniom, 
pytaniom i odpowiedziom nie było końca, tym bardziej 
że ani ja, ani żaden z kolegów nie wiedział, iż brat 
był w wojsku. W końcu obdarzyłem go, czym tylko mogłem, 
i się rozstaliśmy. Powtórnie spotkaliśmy się dopiero 
po wojnie.
 Dnia 30 sierpnia wyjechaliśmy z Łomży transportem 
kolejowym do Białej Siedleckiej, skąd przez Janów 
Podlaski dotarliśmy do Motykał, gdzie zajęliśmy pozycję 
obronną. W nocy z 7 na 8 września pułk przeprowadził 
silnym uderzeniem wypad na Żabinki. O świcie główne 
siły pułku weszły w styczność z nieprzyjacielem. 
Wywiązały się zażarte walki, w czasie których zginął 
śmiercią bohaterską ppor. Susała, który w tym czasie 
dowodził kompanią w zastępstwie ppor. Wierzejewskiego, 
odkomenderowanego do pułku. Sierżant Stefan Marciniak, 
były plutonowy mojej drużyny skautowej, widząc 
umierającego dowódcę, objął samorzutnie dowództwo 
kompanii, za co odznaczony został Orderem Virtuti 
Militari. 
 Poprzedniego wieczora byłem z ppor. Susałą i sierż. 
sanit. Jindrą we wspólnej kwaterze. W czasie pogawędki 
ppor. Susała wyciągnął butelkę wina i nas poczęstował. 
nagle wstał, podziękował nam i zaczął porządkować 
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swoje rzeczy. Wyciągnął z walizki własną fotografię 
i dał mi ją na pamiątkę, prosząc przy okazji, abym na 
wypadek, gdyby spotkało go coś złego, przesłał jego 
siostrze pieska, którego ze sobą woził. na te słowa 
zrobiło mi się nieswojo, wyczułem bowiem, że naszego 
kochanego porucznika gnębi przeczucie zbliżającej się 
śmierci. Odpowiedziałem więc:

– Ale co też pan porucznik mówi?
 na to Susała:

– Jesteśmy na wojnie, a na wojnie różnie bywa; 
ale idźmy spać.

 Jindra położył się na słomianym posłaniu na 
podłodze, a ja udałem się na kontrolę posterunków. 
Kucharzom poleciłem, aby mnie dość wcześnie obudzili, 
gdyż zaraz po śniadaniu musiałem zebrać kompanię 
i przygotować do wymarszu w pozycję o godz. 5:00 
rano. Gdy wróciłem do kwatery, porucznik już spał, 
ale – jak spostrzegłem – bardzo nerwowo. nazajutrz 
bardzo wcześnie był już na nogach, sam wraz z dyżurnym 
kapralem zebrał kompanię do wymarszu, nie każąc mnie 
budzić. Przed wyruszeniem w drogę podszedł do okna 
w izbie, w której kwaterowaliśmy. W tym momencie się 
zbudziłem i usłyszałem jego słowa:

– Panie Depczyński, wyruszamy. Zostań pan z Bogiem. 
W razie czego pozdrów pan moją rodzinę.
 – niech Bóg ma pana w swojej opiece,panie 
poruczniku. Wierzę, że dziś jeszcze się zobaczymy – 
odpowiedziałem. 

 Spać już dalej nie mogłem. Byłem niespokojny. 
Zresztą musiałem się również przygotować do wymarszu 
w ślad za kompanią.
 Około godz. 10:00 przedpołudniem przybiegł zdyszany 
goniec z hiobową wiadomością, że ppor. Susała nie 

żyje. Dostał strzał w brzuch i po kilku minutach zmarł. 
Wraz z nim poległ kapral, którego nazwiska sobie nie 
przypominam, gdyż był od niedawna w kompanii, a oprócz 
nich także strzelec Wojciech Polcyn, którego za jakieś 
przewinienie zdjąłem ze stanowiska kucharza i posłałem 
na front. Obaj mieli również przeczucie śmierci, gdyż 
prosili mnie, abym ich tam nie wysyłał, gdyż nie czuli 
się zbyt dobrze. nie mogłem jednak tego uczynić bez 
zezwolenia lekarza, do którego się nie zgłosili. Mimo 
to długo robiłem sobie wyrzuty, że pod pretekstem 
nie zatrzymałem ich za frontem. Teraz dowództwo objął 
z powrotem Wierzejewski. O podporuczniku Susale nigdy 
nie zapomnieliśmy i częstogo wspominaliśmy. 
 W dalszym zwycięskim pochodzie, przez nieśwież, 
Kojdanów i wiele innych miejscowości, szliśmy wraz 
z całym pułkiem na wschód, a w dniu rozejmu stoczyliśmy 
zażartą walkę o Mińsk Litewski i go zdobyliśmy. Gdy 
wkraczaliśmy do miasta, witały nas dzwony wszystkich 
miejscowych kościołów i cerkwi. Panowała tam atmosfera 
niepewności. Artyleria sowiecka ostrzeliwała miasto 
prawie bez przerwy, a w pewnym momencie, podczas postoju 
na jednym z placów w śródmieściu, posypał się na nas 
z dachów grad pocisków karabinowych, a z zapłotków 
i bocznych uliczek uderzyła na nas konnica, którą bez 
większych trudności wyparliśmy z powrotem za miasto. 
nękani ogniem artylerii rosyjskiej i niepewnością 
sytuacji, z jednej strony z pewną ulgą, a z drugiej 
– z niezadowoleniem opuszczaliśmy Mińsk na skutek 
zawieszenia broni. Wraz z całym pułkiem przeszliśmy 
do Stołpc na linię demarkacyjną, skąd wkrótce, bo 
już 24 grudnia, udaliśmy się do Krotoszyna, naszego 
stałego miejsca postoju. nie wrócili z nami ci 
koledzy i towarzysze broni, którzy polegli na polu 
chwały w obronie granic ojczyzny i spoczęli na wieki 
w skromnych żołnierskich mogiłach, rozsianych po całej 
Polsce od Warty do Karpat i od Wisły po Berezynę. 
 Pułk przeszedł na służbę pokojową. Większa część 
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kompanii otrzymała z okazji świąt Bożego narodzenia 
urlop świąteczny. Zaraz po nowym Roku rozpoczęło 
się zwalnianie starszych roczników, a więc również 
i mojego. Jeszcze przed zwolnieniem przystąpił do 
mnie ppor. Wierzejewski, czyli dowódca kompanii, 
z propozycją pójścia do szkoły oficerskiej. „O nie, 
mój panie poruczniku – pomyślałem sobie. – Zbyt późno 
przypomniał pan sobie, że powinienem podobnie jak inni 
byli działacze skautowi kończyć swoją karierę wojskową 
w stopniu oficerskim. nie miałem przecież gorszych 
kwalifikacji na oficera od pana i pańskich kolegów 
z hufca »Piast«, którym pan dowodził. Ale było panu 
ze mną wygodnie”. Podziękowałem więc porucznikowi za 
pamięć i podałem siebie wraz z innymi moimi kolegami 
do zwolnienia.
 Sama procedura zwolnienia była dość ponura 
i pozostawiła po sobie niemiłe wspomnienie. Pod 
koniec stycznia 1921 r. stanęliśmy z całym naszym 
cywilnym dobytkiem na podwórzu koszarowym, po czym 
zdjęto nam z płaszczy i mundurów dystynkcje wojskowe, 
czyli zdegradowano nas na zewnątrz i kazano jechać do 
domu. Tak nie bardzo „honorowo” skończyłem moją prawie 
sześcioletnią karierę wojskową. Krępowało mnie to 
przed moimi dotychczasowymi podwładnymi, szczególnie 
tymi, którzy zostali zwolnieni razem ze mną. 
 Wracałem do domu jako sierżant sztabowy z Krzyżem 
Walecznych36 i Krzyżem Wielkopolskim, wręczonym mi 
osobiście przez pułk. Paszkiewicza podczas odwrotu 
z Bobrujska.

36  Patrz 55 PPP 1919–1934. Jednodniówka – fr. 46, poz. 330.

POWRóT DO DOMU

 Radosny nastrój z okazji szczęśliwego powrotu 
do domu po wielu latach wojen ustąpił bardzo szybko 
pod wpływem – na razie niezrozumiałej – przemiany 
wewnętrznej i troski o przyszłość. Jakkolwiek 
zacząłem niebawem pracować w Drukarni Państwowej przy 
ul. Towarowej, nie czułem się zadowolony. Wydawało 
mi się, że otacza mnie pustka i w żaden sposób nie 
potrafiłem włączyć się w nurt cywilnego życia. Zbyt 
silnie byłem związany ze społecznością wojskową, 
która prowadziła mnie po szlakach wojennych nieomal 
całej Europy i która codziennie prawie dostarczała mi 
kolejnych wrażeń. Przyswoiłem sobie prymitywny sposób 
życia na łonie natury do tego stopnia, że poczułem się 
zagubiony w cywilizowanym świecie. Przy wojsku, mimo 
mojej skromnej szarży, byłem kimś, kto miał pewien 
wpływ na byt i działanie określonej grupy ludzi. 
Teraz stałem się jednym z szaraków, którzy nie mieli 
nic lub niewiele do powiedzenia, a musieli wykonywać 
polecenia i rozkazy swoich przełożonych. Tak oto 
człowieka, który najpiękniejsze lata swojej młodości 
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spędził poza domem na dwóch wojnach, niemieckiej 
i polskiej, i który codziennie spoglądał na ogromne 
cierpienia, jakie każda z nichprzyniosła ludzkości, 
a przede wszystkim najbiedniejszym, chciano teraz 
gwałtem włączyć w zupełnie mu obcy i niezrozumiały, 
a rzekomo sprawiedliwy świat. Stąd trudno się dziwić, 
że w tym dla mnie nowym świecie czułem się na każdym 
prawie kroku intruzem, obcym i niedołęgą, którego nikt 
nie rozumiał. 
 Z tych to przyczyn i w naszej rodzinie zaczynały 
zarysowywać się różnice zdań, często w zupełnie błahych 
sprawach, mało znaczących w życiu codziennym jednostki 
i społeczeństwa. Unikałem wszelkiego towarzystwa jak 
ognia, stałem się zamkniętym w sobie samotnikiem. nic, 
a w każdym razie niewiele mnie interesowało. Żądano 
np. ode mnie, abym na tzw. prywatkach, urządzanych 
w domu rodziców przez rodzeństwo, tańczył z koleżankami 
sióstr i je zabawiał. Tymczasem ja, w przeciwieństwie 
do mojego brata, nie umiałem ani tańczyć, ani 
adorować młodych panienek, na skutek czego uchodziłem 
za człowieka nietowarzyskiego. Takie i tym podobne 
sytuacje, dla mnie – powiedziałbym – tragiczne, 
doprowadziły z czasem do nieporozumień z ojcem, przez 
co zacząłem rozważać możliwość opuszczenia rodzinnego 
domu. na szczęście dzięki perswazjom matki i sióstr 
do tego nie doszło. Długo trwało, zanim zacząłem się 
odnajdywać w tym obcym dla mnie świecie. Zapisałem 
się na Powszechne Wykłady Uniwersyteckie z literatury 
polskiej, historii i matematyki oraz na prywatne lekcje 
języka francuskiego, które wypełniły mi wolny czas oraz 
pozwoliły poznać nowych ludzi. Sama praca zawodowa, 
którą uważałem za konieczność, nie dawała mi, poza 
składaniem nut, nigdy zupełnego zadowolenia, gdyż nie 
miałem do niej specjalnego zamiłowania. Stąd po kilku 
miesiącach przeniosłem się do Drukarni św. Wojciecha, 
gdzie pracowałem przy składaniu nut do utworów Feliksa 
nowowiejskiego i do śpiewników ludowych.

 Kiedy pracowałem jeszcze w Drukarni Państwowej, 
mój dawny dowódca kompanii Wierzejewski zaczął 
organizować rodzaj nowej partii politycznej pod nazwą 
Bratni Zespół, który miał bronić interesów byłych 
wojskowych. Takie założenia tej nowej organizacji 
były w owym czasie zupełnie słuszne. Wielu bowiem 
z naszych kolegów, którzy poszli bronić Lwowa na 
wezwanie Komisariatu naczelnej Rady Ludowej i którym 
przyrzekano po powrocie do domu dobre posady, teraz 
chodziło bez pracy i cierpiało niedostatek. A gdy 
powoływali się na swoje zasługi pod Lwowem i na innych 
frontach, odprawiano ich krótką wymówką: „A po co pan 
poszedł; kto panu kazał?” itd. Tak się odwdzięczyło 
społeczeństwo obrońcom granic naszej ojczyzny. Tak! 
Myśmy walczyli o głodzie i chłodzie, a inni zajmowali 
w międzyczasie zarezerwowane rzekomo dla nas posady. 
O ironio losu!
 na życzenie Wierzejewskiego objąłem w Bratnim 
Zespole stanowisko sekretarza. Praca w zespole była 
trudna, gdyż dawni wojskowi, zajęci swoimi kłopotami, 
nie myśleli o żadnej pracy społeczno-politycznej 
i od niej stronili. Mimo że Wierzejewski odwiedzał 
mnie bardzo często i snuł wciąż nowe plany, niewiele 
mnie to wszystko interesowało i z czasem wszedłem 
z nim w konflikt. Powoli Wierzejewski przestał do 
mnie przychodzić, a że inni członkowie zespołu nie 
wykazywali większego ode mnie zapału do pracy, cała 
sprawa upadła. Było mi to na rękę, gdyż wolny czas, 
jakim dysponowałem poza wykładami i lekcjami, pragnąłem 
poświęcić sprawom czysto osobistym. nie byłem już 
pierwszej młodości, miałem bowiem 28 lat, wypadało mi 
więc zacząć oglądać się za przyszłą towarzyszką życia. 
 Będąc razu pewnego z moim kolegą z kompanii, 
Czesławem Jindrą, na koncercie w Ogrodzie Zoologicznym, 
poznałem młodą, liczącą zaledwie 17 lat, przystojną 
panienkę – Gertrudę Leszczyńską, w której jak mi się 
zdawało, zakochałem się pierwszą młodzieńczą miłością. 
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Ciemna szatynka, o miłej powierzchowności i zgrabnej 
sylwetce oraz wesołym usposobieniu, zwracała uwagę 
młodych ludzi, co bardzo mi imponowało. Wydawało się 
nam, że zostaliśmy dla siebie stworzeni. A mimo to 
wróżka, do której poszła Gertruda, była innego zdania, 
gdyż powiedziała jej, że się nigdy nie pobierzemy. 
Podczas gdy ojciec dziewczyny, z zawodu księgowy, mi 
sprzyjał, matce nie przypadłem do gustu, gdyż wolała, 
by mężem jej córki został zawodowy oficer, którym 
niestety nie byłem. A mając duży wpływ na córkę, 
doprowadziła w końcu różnymi kruczkami do zerwania 
naszej znajomości. Mianowicie zdarzyło się, że gdy 
Gertruda pewnego razu nie przyszła na spotkanie 
i w żaden sposób się nie usprawiedliwiła, ja nie 
odezwałem się do niej więcej. 
 Tej znajomości nie sprzyjali również moi 
bliscy, a to dlatego że rodzice mojej wybranki lubili 
z nią chodzić po lokalach i wydawać pieniądze. Rzecz 
zrozumiała, że i ja wędrowałem z nimi z jednego lokalu 
do drugiego, na skutek czego byłem stale bez grosza. 
To się moim rodzicom nie podobało. Raz jeszcze w życiu 
spotkałem Gertrudę na ulicy. Szła w różowej jedwabnej 
sukience i wielkim kapeluszu panama. Ukłoniliśmy się 
sobie i zniknęliśmy sobie z oczu na zawsze.
 Zostałem znowu sam. A że nigdy tak naprawdę 
nie lubiłem samotności, wstąpiłem do Towarzystwa 
Młodzieżowego na Jeżycach „Działaj”, którego 
założycielem i prezesem był Władysław Miękicki, 
zamieszkały przy ul. Staszica. Była to organizacja 
o charakterze samokształceniowym, która poza zebraniami 
i wykładami prowadziła lekcje śpiewu oraz urządzała 
wycieczki krajoznawcze dla członków. należeli do 
niej przedstawiciele starszej młodzieży obojga płci. 
Prawie każdy z młodych ludzi miał w towarzystwie jakąś 
sympatię. Tylko ja jej nie miałem, a byłem jednym 
z najstarszych członków.

 Znałem co prawda jeszcze z czasów szkolnych córkę 
właściciela fabryki wyrobów drzewnych na Jeżycach przy 
ul. Grudzieniec, Pelagię Smolibowską. Była ona w moim 
wieku. Rodziców jej i moich łączyła przyjaźń mająca swój 
początek jeszcze w czasach ich młodości. Pelasia, jak ją 
w domu wołano, była wśród rodzeństwa jedyną dziewczynką 
i rodzice wszystko by dla niej poświęcili. Zarówno oni, 
jak i moi rodzice chętnie widzieliby nas złączonych 
węzłem małżeńskim. najstarszy brat Pelagii Stefan brał 
udział jako skrzypek w naszych niedzielnych koncertach 
na cytrach, o których wspominam w innym miejscu. 
Pelasię ceniłem jako młodą pannę o nieprzeciętnych 
zaletach, gospodarną, miłą w obejściu i nadzwyczaj 
uczciwą. Po odnowieniu naszej znajomości przekonałem 
się, że jest mi ona szczerze oddana i że darzy mnie 
wielką miłością, podczas gdy ja z żalem uświadomiłem 
sobie, iż mimo dużej sympatii i szacunku do niej, nie 
mogłem się jej odwzajemnić równie gorącym uczuciem. 
Stałem się bezradny i nerwowy. nie miałem sumienia jej 
oszukiwać, a sobie zadawać gwałtu. Brakowało mi odwagi, 
by jej o tym powiedzieć. Po każdym spotkaniu popadałem 
w pewien stan melancholii i sięgałem po kieliszek. 
Spostrzegli to moi rodzice. Ojciec, rozmówiwszy się 
ze mną, uznał dalsze moje bywanie u Smolibowskich 
za niewskazane, o czym zawiadomił ich listownie. Był 
to dla Pelasi cios bardzo dotkliwy, który podobno 
odchorowała. Smolibowscy poczuli żal do moich rodziców 
i zerwali trwającą od dziesiątek lat przyjaźń, byli 
bowiem przekonani, że to oni spowodowali moje zerwanie 
z Pelasią, co było oczywiście nieprawdą. Los tak 
zrządził, że nie potrafiłem pokochać tej panny, a na 
małżeństwo z rozsądku byłem za młody i zbyt romantycznie 
podchodziłem do życia.
 Po tej tragedii miłosnej znowu zamknąłem się 
w sobie, unikałem ludzi i nigdzie się nie pokazywałem. 
Dopiero po pewnym czasie zacząłem udzielać się 
społecznie. Moja trochę bujna i niespokojna natura 
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nie pozwalała mi na dłuższą bezczynność. Wstąpiłem 
więc do Koła Przyjaciół Harcerzy przy naszej drużynie 
skautowej na Jeżycach. Kilka miesięcy później zostałem 
prezesem koła, a w najbliższym okresie letnim pojechałem 
z drużyną, której drużynowym był Leon Jankowski,  
na obóz letni pod Wejcherowo na Pomorzu. Odtąd wiele 
czasu i wysiłku poświęcałem harcerstwu. 
 W dniu 3 listopada 1922 r. odbyło się konstytucyjne 
zebranie Towarzystwa byłych Żołnierzy I Pułku Strzelców 
Wielkopolskich, którego naczelnymi zadaniami były 
pielęgnowanie ideałów powstańca-ochotnika I pułku oraz 
przyjaźń, koleżeńskość i wzajemna pomoc jego członkom. 
Rozpoczęła się żywa a serdeczna praca w komisjach. 
Urządzano odczyty, pogadanki historyczne i na inne 
tematy, wycieczki i zabawy. Liczba członków stale 
wzrastała. W ramach towarzystwa zorganizowano Koło 
Powstańców (Weteranów) I Pułku Strzelców Wielkopolskich 
przy Związku Weteranów Powstań narodowych 1914–1919, 
do którego również przystąpiłem. Przez długie lata 
toczyła się w towarzystwie praca harmonijna, celowa 
i owocna. Zmieniali się ludzie w zarządach, wzmagało 
lub osłabiało się tempo i nasilenie pracy. Jednym 
z długoletnich prezesów był Stanisław Jańczak, a po nim 
m.in. i japiastowałem przez pewien czas to stanowisko. 
 Wiosną 1924 r. wybuchł w Poznaniu strajk drukarzy. 
Po dokonanej waloryzacji marki polskiej na złote 
zwaloryzowano również nasze zarobki i to w ten sposób, 
że dotychczasowe minimum tygodniowe, wynoszące przeszło 
12 i pół miliona marek, ustalono u nas w Poznańskiem 
na 39,50 zł, podczas gdy w Warszawie wynosiło ono 92 
zł, a w Katowicach i Krakowie – 65 zł. nowa poznańska 
stawka zarobkowa, obliczona na korzyść pracodawców, 
była dla nas bardzo krzywdząca. Gdy żadne negocjacje 
nie dały pozytywnego wyniku, postanowiono rozpocząć 
strajk. nikt wtenczas nie przypuszczał, że potrwa on 
12 tygodni.

 Stanęły wszystkie poznańskie drukarnie. 
Zrozumiałe, że ojciec, brat i ja przystąpiliśmy 
również do strajku. Początkowa zapomoga strajkowa, 
płacona przez związek, wynosiła 50% dotychczasowych 
zarobków. W miarę przedłużania się strajku uległa 
ona zmniejszeniu, na czym cierpiała nasza matka, 
której coraz trudniej było związać koniec z końcem. 
Codziennie musieliśmy zgłaszać się w lokalu związku 
przy ul. Wrocławskiej 7 w celu odnotowania się na 
liście strajkujących. Właściciele drukarń, gdy 
uświadomili sobie trudności, w jakich znaleźli się 
na skutek strajku, zaczęli wciągać do pracy nie tylko 
kierowników, urzędników biurowych i uczniów, lecz także 
chwiejniejsze jednostki spośród samych strajkujących, 
z których utworzyli łamistrajkowski Związek Drukarzy 
pod nazwą „Wspólnota”. Główne ognisko łamistrajków 
mieściło się w drukarni „Kuriera Poznańskiego”, którego 
dyrektor Edward Pawłowski im patronował. 
 Chcąc się przekonać, czy łamistrajki zagnieździły 
się również w naszym zakładzie pracy, tj. w Drukarni 
św. Wojciecha, poddaliśmy go ścisłej obserwacji. 
W tym celu wybrano kilku kolegów, a wśród nich również 
i mnie, którym polecono obserwować idących do pracy. 
W przednim budynku drukarni, w którym mieściły się 
biura i mieszkania lokatorskie, urządziliśmy sobie na 
klatce schodowej, w oknie II piętra, punkt obserwacyjny.  
Po paru dniach ustaliliśmy, że w naszej drukarni nie 
ma łamistrajków.
 Wreszcie po trzech miesiącach strajk się skończył. 
Uzyskaliśmy 35% podwyżki, która nie wyrównywała strat 
poniesionych przez strajkujących i przez związek. 
Wszyscy wróciliśmy do pracy i pozostaliśmy wierni 
związkowi. Po pewnym czasie zostałem wybrany na męża 
zaufania przeszło 300-osobowej rzeszy pracowników 
drukarni. 
 Kilka miesięcy później, wiosną 1925 r., 
doszło w naszej drukarni do zatargu między dyrekcją 
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a pracownikami na tle przejściowo zniesionego święta 
katolickiego, o ile się nie mylę – Matki Boskiej 
Gromnicznej. Dyrekcja żądała, abyśmy tego dnia, mimo 
że święto to zostało zniesione, nie pracowali, na co 
zgodziliśmy się pod warunkiem, że zakład zapłaci nam za 
ten dzień, na co znowu nie chciała przystać dyrekcja. 
Co dzień podczas przerw śniadaniowych i obiadowych 
urządzałem na ten temat zebrania w poszczególnych 
oddziałach, by ujednolicić stanowisko całej załogi. 
Wszystkie przeprowadzone z dyrekcją pertraktacje nie 
dały pozytywnego rezultatu. Stąd w myśl powziętej 
uchwały wszyscy pracownicy przyszli tego dnia do pracy, 
a że zastali wejście do zakładu zamknięte, wrócili 
do domów. Zatarg zakończono kompromisem. Dyrekcja 
za pół dnia zapłaciła, a pracownicy zrezygnowali 
z wynagrodzenia za drugą połowę zmarudzonego dnia. 
Jednak w najbliższą sobotę po wypłacie przyszedł do 
mnie oddziałowy kolega Turkiewicz i oświadczył, że 
„pan dyrektor Kusz każe mi powiedzieć, abym posadę 
wypowiedział”. nie miałem wyjścia. nie chcąc narażać 
starego ojca na przykrości, zrezygnowałem z pracy. Po 
dwóch tygodniach stałem się bezrobotny, gdyż o nową 
posadę było wtenczas bardzo trudno. 
 Dyrekcja pozbyła się mnie jako niewygodnego 
działacza i agitatora związkowego. Pan dyrektor 
Kusz nie miał jednak spokojnego sumienia, rzucając 
mnie, współtwórcę skautingu poznańskiego w 1913 r., 
powstańca wielkopolskiego i działacza Chrześcijańskiej 
Demokracji, na pastwę losu, o czym miałem się później 
przekonać. na razie powiedziałem sobie: „Trudno, tam, 
gdzie toczy się walka, tam są ofiary. I ty jesteś taką 
ofiarą”. 
 Znowu rozpocząłem wędrówki do związku. Musiałem 
się rejestrować, aby otrzymywać zapomogę. Trwało 
to przez kilka tygodni. Wszelkie moje starania, by 
uzyskać pracę, były bezskuteczne. Wszędzie spotykałem 
się z odmową. Wreszcie – zrezygnowany – zdobyłem się na 

odwagę i zaszedłem do drukarni znienawidzonego „Kuriera 
Poznańskiego”, czyli do Drukarni Polskiej. Przyjął 
mnie kierownik Poturalski i kazał nazajutrz przyjść 
do pracy. Żadnych warunków nie stawiał. Oddziałowym 
w zecerni był mój dobry znajomy, Waleńczak, z którym 
pracowałem na przełomie 1914 i 1915 r. w „Dzienniku 
Kujawskim” w Inowrocławiu, a metrampażem ogłoszeń 
był Edward Smolibowski, mój współtowarzysz zabaw 
młodzieńczych, a zarazem niedoszły szwagier, czyli 
brat Pelagii. Z pracy byłem zadowolony, a nowi koledzy, 
prawie wyłącznie członkowie „Wspólnoty”, ustosunkowali 
się do mnie życzliwie. niestety, gdy tylko skończono 
druk rozkładu jazdy, dostałem wraz z dwoma jeszcze 
osobami, członkami naszego związku, wypowiedzenie. 
I znowu byłem bez zajęcia. 
 Tymczasem nadeszła jesień. Mniej więcej na początku 
listopada pojechałem z Ignacym Tasiemskim, prezesem 
związku i z maszynistą, którego nazwiska sobie nie 
przypominam, do Bydgoszczy po odbiór zakupionej przez 
związek drukarni. Całe jej urządzenie zapakowaliśmy do 
skrzyń i przewieźliśmy do Poznania do lokalu parterowego 
przy ul. Kraszewskiego 11. Otwarcie drukarni nastąpiło 
20 grudnia 1925 r. niestety drukarnia od pierwszego 
dnia swojego istnienia odczuwała brak zamówień. 
Współczułem Tasiemskiemu. Drukarnia nie tylko że nie 
była samowystarczalna, lecz także wymagała niemałych 
dopłat z kasy związku. nic nie wskazywało na to, że 
nareszcie znalazłem stałą posadę i że przestanę się 
obawiać bezrobocia. Przeciwnie, stale nękał mnie lęk 
przed zamknięciem drukarni lub zmniejszeniem personelu. 
 Gdy więc za pośrednictwem dyrektora Kusza naczelny 
dyrektor Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu 
Franciszek Ziółkowski zaproponował mi posadę kierownika 
drukarni będącej spółką z o.o. w Kępnie i redaktora 
„nowego Przyjaciela Ludu”, przyjąłem ją i podziękowałem 
koledze Tasiemskiemu za pracę. Pożegnałem go z żalem, 
gdyż miałem dla niego wiele szacunku za jego prawy 
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charakter oraz za szczere i ujmujące podejście do mnie. 
W ten sposób dyrektor Kusz naprawił wyrządzoną mi swego 
czasu krzywdę przez wymuszenie na mnie wypowiedzenia 
posady. 
 Obok mojej skromnej pracy w Chrześcijańskiej 
Demokracji na terenie komitetu wojewódzkiego przez 
udział w zebraniach i prowadzeniu akcji propagandowej 
razem z kolegą Edmundem Bancem, kierownikiem technicznym 
Drukarni św. Wojciecha, wciąż poświęcałem wiele czasu 
nauce i harcerstwu. Szczególną uwagę zwracałem na 
moją drużynę Stefana Czarnieckiego i działające przy 
niej Koło Przyjaciół. Poza harcówką niejako drugim 
ogniskiem harcerskim był dom pp. Dobrzańskich przy ul. 
Prusa 4, których syn był również członkiem drużyny, 
a drużynowy Leon Jankowski sympatyzował z młodą, 
przystojną i nad wyraz miłą panną Haliną Dobrzańską. 
W tym gościnnym domu snuliśmy plany związane z pracą 
drużyny i koła, projektowaliśmy wycieczki i obozy, 
a zimą przedstawienia amatorskie, połączone z zabawami, 
które miały zasilać fundusz obozowy. We wszystkich tych 
pracach brała żywy udział oraz służyła radą i pomocą 
gościnna pani Dobrzańska, kobieta trochę cierpiąca, 
ale bardzo kulturalna i kochająca młodzież. Były to 
niezapomniane wieczory w domu pp. Dobrzańskich przy 
herbatce, podczas których nie tylko omawiano wytyczne 
pracy w drużynie na najbliższą przyszłość, lecz 
także zabawiano się różnymi anegdotami i żartami, 
tryskającymi zdrowym humorem, którego i miłej pani 
Dobrzańskiej nie brakowało, o ile tylko stan zdrowia 
i troski dnia codziennego jej na to pozwalały. 
 na jednym z tych miłych spotkań padł pomysł 
urządzenia przedstawienia amatorskiego. Wybraliśmy 
sztukę i rozpoczęły się żmudne próby. Podczas nich 
zapoznałem się bliżej z obecną moją żoną Joanną Paul. 
Kończyła ona wtenczas naukę krawiecczyzny damskiej 
w jednym z poznańskich salonów mody. Mieszkała na rogu 
ul. Kościelnej i Jeżyckiej z owdowiałą matką i bratem 

Czesławem, urzędnikiem starostwa krajowego. Joanna 
była wówczas 19-letnią panienką, jak na swój wiek 
trochę poważną, o zmiennej naturze, to sentymentalnie 
nastawioną do świata, to tryskającą młodzieńczą 
wesołością, chwilami jakby z cicha niezadowoloną 
z życia, milczącą i nieco przekorną. naogół małomówna, 
umiała zamknąć się w sobie i odizolować od otoczenia. 
Gdy minął u niej ten posępny nastrój, ożywiała się na 
nowo, darząc wszystkich miłością i wyrozumiałością. 
Była znowu tą miłą i lubianą przez wszystkich Joasią, 
która miała w sobie coś z polnych kwiatów, igrających 
na naszych polach i łąkach całą gamą przecudnych barw 
i roztaczających wokoło siebie czar nowego życia. 
I ten czar podbił moje serce, które odtąd biło tylko 
dla niej.
 Jana, tak ja ją nazywałem, gdyż nie lubiła 
imienia Joasia, była siostrą przyjaciela mojego 
brata. Znali się więc od kilku lat. Chodzili we troje 
na wycieczki, przechadzki i koncerty do „Grandki”37. 
Często w domu mówili, że z Paulówny i mojego brata 
będzie kiedyś para. Gdy poznałem Janę i zacząłem się 
z nią widywać, przedstawiłem bratu moje zamiary, na 
co on kilkukrotnie mnie zapewnił, że łączy go z nią 
tylko stosunek koleżeński, a nic więcej. Zdarzyło się 
nawet, że przez sześć tygodni nie chodziliśmy ze sobą 
i się nie spotykaliśmy, lecz brat nie skorzystał z tej 
okazji i nie zbliżył się do Jany, która mnie również 
zapewniała, że z moim bratem łączy ją tylko przyjaźń. 
 Widocznie los chciał, abyśmy szli razem przez ten 
piękny świat, pełen dobrych i złych ludzi. niebawem 
rozpocząłem praktykę administracyjną i redakcyjną 
w drukarni „nowego Kuriera” w Poznaniu i powoli zacząłem 
przygotowywać się do wyjazdu do Kępna w celu zapoznania 
się z tamtejszą drukarnią i pismem „nowy Przyjaciel 
Ludu”38.

37  Popularna nazwa Grand-Café Restaurant, otwartej w 1902 r. przy obecnym Placu Wolności.
38  Nowy Przyjaciel Ludu, gazeta wydawana w Kępnie w latach 1913-1939.
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Powrót do domu

 Tym samym spełniła się częściowo wróżba młodej 
i pięknej Cyganki, która przed kilkoma mięsiącami 
wywróżyła mi z ręki, że stoi przede mną podróż, że się 
ożenię i będę miał pięcioro dzieci, a pieniędzy tyle, 
że będę musiał je przez trzy dni liczyć.

ROZDZIAŁ II
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W KęPnIE

 „nareszcie jesteśmy w Kępnie” – pomyślałem,  
gdy pociąg nasz wtoczył się na dworzec. Szybko wybiegłem 
z przedziału trzeciej klasy, którą jechałem z Poznania, 
i ruszyłem w kierunku wagonów drugiej klasy, którą 
jechał naczelny dyrektor Drukarni i Księgarni św. 
Wojciecha w Poznaniu. Długo czekać nie musiałem, gdyż 
wśród wysiadających podróżnych spostrzegłem starszego 
pana dźwigającego pled i walizkę. Był to dyrektor 
Franciszek Ksawery Ziółkowski. 

 – Jest pan – odezwał się. – Zobaczymy,  
czy znajdziemy jakąś powózkę.

 Odebrałem od niego walizkę, po czym pełen szacunku 
dla mojego przyszłego zwierzchnika i życiowego 
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doradcy, podążyłem wraz z nim do budynku dworca, gdzie 
w holu oczekiwał nas p. Tomasz Godzina senior, znany 
kępiński księgarz. Był to niski, o dość słusznej tuszy 
mężczyzna, około 60-letni – jak zdołałem zauważyć 
– o miłym i życzliwym wyrazie twarzy, w rozmowie 
trącający gwarą śląską. Po przywitaniu się wsiedliśmy 
do oczekującego na gości Hotelu Centralnego omnibusu 
i po chwili ruszyliśmy w kierunku miasta. Podczas gdy 
obaj panowie rozmawiali na temat interesów drukarni 
kępińskiej, ja usiłowałem dojrzeć coś ciekawego przez 
okna wozu, podskakującego na bruku z „kocich łbów”. A że 
był już wieczór i ciemności zalegały ulice miasteczka, 
nie mogłem nic szczególnego wypatrzeć. Tylko tu i tam 
poprzez migocące światełka rzadko rozstawionych lamp 
gazowych rysowały się kontury małych parterowych 
lub jednopiętrowych domów. Jazda wydawała mi się 
niezmiernie długa, szczególnie gdy jechaliśmy tonącymi 
w zupełnych ciemnościach Alejami Marcinkowskiego. 
Wreszcie dotarliśmy na rynek. Gdy zobaczyłem obszerny 
jasno oświetlony plac, z usytuowanym pośrodku ratuszem 
i budynkiem sądowym, uświadomiłem sobie, że Kępno nie 
jest wcale ostatnią zapomnianą mieściną, a schludnym 
wielkopolskim miasteczkiem powiatowym. Kilka minut 
później stanęliśmy przed Hotelem Centralnym, który 
mieścił się w okazałym – jak na ówczesne czasy 
w małym mieście – budynku jednopiętrowym na rogu ul. 
Sienkiewicza i Baranowskiej. 
 Weszliśmy na pierwsze piętro. Koncertował tutaj 
kwartet smyczkowy, który mógł również z powodzeniem 
grywać w jednej z mniejszych kawiarń Poznania. 
Właściciel hotelu Ignacy Plewiński przyjął nas 
serdecznie i podał żądany posiłek. Zaraz po kolacji 
udaliśmy się na spoczynek.
 Była to moja pierwsza noc spędzona w Kępnie. 
nie mogłem zasnąć. Dręczyła mnie ciekawość, jak 
wygląda drukarnia i kim są ludzie, z którymi mam 
w najbliższej przyszłości związać losy mojej pracy 

i działalności dziennikarskiej; jak wygląda gazeta 
nosząca piękny tytuł „nowy Przyjaciel Ludu”; czy 
podołam nowym obowiązkom i trudnościom, przejmując 
na swoje słabe barki spuściznę po zmarłym redaktorze 
Franciszku Duszyńskim? Liczyłem wówczas 31 lat, lecz 
nie znałem małomiejskich stosunków, tchnących niezbyt 
miłą wonią zaśniedziałego konserwatyzmu, nie znałem 
ludzi ze sobą często spowinowaconych; byłem dla nich 
obcym – przybyszem. Te i tym podobne refleksje, pełne 
niepokoju i wątpliwości, dręczyły mnie przez kilka 
godzin, po czym – zmęczony – zasnąłem. 
 nazajutrz rano po śniadaniu dyrektor Ziółkowski 
udał się ze mną do drukarni, gdzie zastaliśmy 
urzędującego już p. Godzinę, członka zarządu 
spółki. Zabudowania drukarni mieściły się przy  
ul. Mickiewicza, róg Kilińskiego, i składały się z blisko 
100-letniego jednopiętrowego budynku mieszkalnego, 
do którego przylegała nowa przybudówka, i z bardzo 
starego parterowego drewnianego domku z frontem na ul. 
Kilińskiego. W budynku mieszkalnym od ul. Mickiewicza 
na parterze po prawej stronie mieściło się biuro, po 
lewej redakcja, na I piętrze po prawej pokój mieszkalny 
dla redaktora i kierownika zakładu w jednej osobie, 
a po lewej stronie pokój posiedzeń zarządu spółki. 
W przybudówce znajdowały się zecernia i maszyneria, 
a stary drewniany domek był zamieszkały przez dwie 
biedne rodziny. Urządzenie techniczne drukarni okazało 
się bardzo skromne: maszyna pospieszna średniego 
formatu, tygiel i motor „Benz” 30 KM, pędzony gazem 
świetlnym. 
 Personel techniczny, wśród którego nie było ani 
jednego fachowca, stanowiły poza młodym mężczyzną 
obsługującym maszyny wyłącznie kobiety. Bardzo 
zaskoczyło mnie to, że w maszynerii nie było ani 
jednego maszynisty, a w zecerni – ani jednego zecera. 
Wystąpiły na mnie zimne poty i ogarnęło mnie zwątpienie, 
gdy zacząłem rozważać, czy z takim niewykwalifikowanym 
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personelem zdołam trzy razy tygodniowo wydawać gazetę 
o objętości 4–6 stron. Gdy dyrektor Ziółkowski 
spostrzegł moje zakłopotanie, powiedział:
 – Dziwi zapewne pana, dlaczego w tej zecerni 
pracują takie miłe panienki, a nie zecerzy. Otóż 
jak już panu wiadomo, drukarnia powstała w 1913 r. 
najpierw jako spółdzielnia, a gdy władze pruskie nie 
uznały celowości nowej spółdzielni, przeorganizowano 
ją na towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością, 
czyli w spółkę, której głównym zadaniem było wydawanie 
polskiego pisma. Trzeba więc było zaangażować 
kilku zecerów z Poznania i innych miast, których  
w 1914 r. z powodu wybuchu wojny powołano pod broń. 
nowych zecerów nie było nigdzie znaleźć. nie chcąc 
dopuścić do zawieszenia wydawania pisma, zaangażowano 
i przyuczono te oto panie, które pracują do dziś 
jeszcze ku naszemu zadowoleniu. nie możemy ich teraz 
zwalniać, chyba że same odejdą lub wyjdą zamąż, czego 
życzymy im z całego serca. Pan będzie z nich na pewno 
zadowolony. 
 następnie dyrektor Ziółkowski zapoznał mnie 
z charakterem przedsiębiorstwa i kierunkiem polityczno-
społecznym pisma, podkreślając, że udziałowcy, czyli 
członkowie spółki, uważają przedsiębiorstwo za placówkę 
społeczną, a nie zarobkową, oraz że „nowy Przyjaciel 
Ludu” jest pismem bezpartyjnym i katolickim, a głównym 
jego zadaniem jest krzewienie polskości na południowych 
rubieżach Wielkopolski. W tym też duchu winien być 
redagowany. 
 na tym uważał dyrektor Ziółkowski swoje zadanie 
za spełnione, pożegnał się więc i wrócił na Śląsk. 
Przed odjazdem zapytał mnie, czy gotów jestem z dniem 
1 kwietnia 1926 r. objąć tę placówkę, na co wyraziłem 
zgodę. 
 Miałem jeszcze prawie dwie godziny do odjazdu, 
gdyż pociąg do Poznania odchodził o 16:00 z minutami. 
Ten czas wykorzystał p. Godzina na pokazanie mi miasta. 

A że był piękny, słoneczny i ciepły dzień marcowy, 
wybrałem się na przechadzkę bez płaszcza i kapelusza. 
Zresztą dzięki przeżyciom w drukarni w gronie dotąd 
zupełnie obcych mi ludzi krew w żyłach pulsowała mi 
szybciej, iż nie odczuwałem wcale zimna. najpierw 
zwiedziliśmy kościół, stał bowiem w pobliżu drukarni. 
Piękny neobarokowy gmach, zbudowany w 1911 r. staraniem 
ks. dziekana Ignacego nowackiego, z pięknym freskiem 
„Królowa Świętych Polskich” namalowanym przez artystę 
Tadeusza Popiela z Krakowa, wywarł na mnie ogromne 
wrażenie. następnie mój przewodnik pokazał mi Dom 
Katolicki, sąsiadujący z drukarnią gmach Banku Ludowego, 
rozległy park miejski, Państwowe Gimnazjum przy ul. 
Dąbrowskiego, okazały budynek szkoły powszechnej, 
więzienie okolone dwumetrowym murem i wreszcie rynek 
kępiński, niemniejszy od Starego Rynku w Poznaniu. 
 Zmęczeni, wróciliśmy do drukarni. Powoli zbliżył 
się czas odjazdu. Udałem się na dworzec, oddalony 
od śródmieścia o 25 minut pieszo. Gdy pociąg ruszył 
z górnego peronu i minął budynek stacyjny, ujrzałem 
panoramę całego prawie miasteczka, z którym miałem 
związać swoje dalsze losy. Dobre czy złe, było to 
na razie tajemnicą. Wiedziałem, że życie bez walki, 
trudów i wyrzeczeń to niby żywe istnienie, zamierające 
od urodzenia. nie ma bowiem zwycięstwa bez walki. 
A że byłem młody, zahartowany na wojnach, czułem 
w sobie dość siły, potrzebnej do znoszenia przykrości 
i zawodów, jakie życie nastręcza każdemu z nas. 
 Po powrocie do Poznania kontynuowałem w drukarni 
„nowego Kuriera”, poznańskiego organu Chrześcijańskiej 
Demokracji, moją praktykę administracyjną 
i dziennikarską. Dyrektor Edmund Banc, człowiek 
w średnim wieku, trochę jowialny, o zbyt gorącym 
sercu dla płci pięknej, był dla mnie bardzo życzliwy 
i starał się mnie zapoznać ze wszystkimi działami 
pracy w administracji zakładu i redakcji. Abym nie 
zapomniał, iż każda dziedzina wiedzy musi być zdobyta 
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w trudzie i znoju, musiałem często pracować do późnego 
wieczora przy wszelkich wykonywanych w zakładzie 
pracach, nie wykluczając ekspedycji gazet. Chcąc mi 
jednak osłodzić ten „ciężki”, a przy tym miły trud, 
dyrektor „zaszczycał” mnie co kilka dni zgodą na 
fundowanie z mojej „chudej” wówczas kieszeni kawy 
z ciastkami, którą przynosił posłaniec z sąsiadującego 
z zakładem Hotelu Continental. Były to niezapomniane 
chwile, kiedy w pokoju dyrektorskim w gronie kilku 
osób, moich instruktorek i instruktorów, przy wyborowym 
pieczywie i dobrej kawie snuliśmy wspomnienia z czasów 
przedwojennych, a szczególnie z okresu mojej praktyki 
w Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu, w której pracował 
wówczas dyrektor Banc jako linotypista, a później jako 
kierownik techniczny i wicedyrektor. 
 Zbliżył się koniec marca – dzień mojego wyjazdu 
na stałe do Kępna. Udałem się więc do dyrektora 
Ziółkowskiego po ostateczne instrukcje. Uzgodniliśmy 
jeszcze raz, że posadę w Kępnie obejmę na warunkach 
już umówionych, tj. z miesięczną pensją 400 zł, przy 
czym przez pierwszy rok będę na okresie próbnym 
z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli po roku wykażę 
się dodatnim bilansem handlowym spółki i zwiększoną 
liczbą abonentów pisma, zostanę członkiem zarządu. 
Przed wyjazdem musiałem złożyć wizytę ks. kanonikowi 
Stanisławowi Adamskiemu, późniejszemu biskupowi 
śląskiemu, jako głównemu udziałowcowi spółki, w którego 
imieniu działał na mocy notarialnej plenipotencji 
dyrektor Ziółkowski. 
 Ta wizyta napawała mnie niepokojem. Osobiście nie 
znałem ks. Adamskiego. Wiedziałem, że jest patronem 
Związku Spółek Zarobkowych i że mieszka przy tumie. 
Widziałem również jego podobiznę w różnych czasopismach 
i stosunkowo wiele o nim czytałem. Wyobrażałem go 
sobie jako człowieka mało dostępnego, któremu moja 
powierzchowność się nie spodoba, a moje kwalifikacje 
zawodowe okażą się niewystarczające i który może 

w jednej chwili zniweczyć moje nadzieje na przyszłość. 
Wciąż brzmiało mi w uszach powiedzenie dyrektora 
Ziółkowskiego, „abym nigdy pierwszy nie wyciągał ręki 
na powitanie, gdyż mogłaby ona zawisnąć w powietrzu”.
 „Trudno – powiedziałem sobie. – nie ma rady, 
muszę pójść i się przedstawić”.
 Pojechałem do tumu. Odszukałem budynek lub kanonię, 
w której mieszkał ks. patron, i zadzwoniłem. Otworzyła 
mi jakaś pani, prawdopodobnie siostra ks. patrona, 
i zaprowadziła mnie do kancelarii, gdzie zastałem 
ks. Adamskiego, który przyjął mnie bardzo serdecznie 
i życzliwie. W toku rozmowy na temat wydawnictwa 
spółki, czyli „nowego Przyjaciela Ludu”, ks. patron 
udzielił mi szeregu rad co do kierunku społecznego, 
religijnego i politycznego pisma i wyraził nadzieję, 
że będę potrafił sprostać tym wymaganiom. Ja ze swej 
strony podziękowałem mu za zaufanie, jakim raczył 
mnie obdarzyć, i przyrzekłem, ze uczynię wszystko, 
aby go nie zawieść w pokładanych we mnie nadziejach. 
Po tych słowach ks. kanonik uśmiechnął się do mnie, 
uścisnął mi rękę i odprowadził do drzwi wyjściowych. 
Uradowany, że wizyta – wbrew moim obawom – miała tak 
miły i serdeczny przebieg, wróciłem do domu. 
 Dwa dni późniejz walizką i workiem z pościelą 
udałem się w podróż do Kępna. Gdy pociąg stanął na 
tamtejszym dworcu, z trudem wydostałem się z wagonu. 
nie mogłem sobie dać rady z bagażem. W tym momencie 
doskoczyło do mnie dwóch chłopaków i zaofiarowało mi 
pomoc. Jeden z nich schwycił walizkę, a drugi – worek 
i udaliśmy się do oczekującej mnie dorożki. W holu 
starszy chłopak powiedział szeptem do młodszego kolegi:

– Tej! Weź podwójnie, bo to Żyd!

Gdy to usłyszałem, pomyślałem sobie: „Piękne 
przywitanie spotkało mnie w Kępnie; zostałem żydem! 
Widocznie w oczach tego chłopaka musiałem wyglądać na 
Żyda”. 
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 Po przyjeździe na miejsce zająłem pokój na 
I piętrze starego budynku mieszkalnego, ten sam, 
w którym mieszkał mój poprzednik. A że pokój był 
pusty, p. Godzina postarał się dla mnie o łóżko; 
stół i krzesła znalazły się w drukarni. Rozlokowałem 
się możliwie jak najwygodniej. W międzyczasie zbliżył 
się koniec pracy, więc p. Godzina wręczył mi klucze 
do drukarni. Personel poszedł do domu. Zostałem sam 
w zabudowaniach drukarni. Tylko na podwórzu czuwał 
piesek, który na mój widok zaczął groźnie poszczekiwać. 
 nazajutrz rozpocząłem urzędowanie. Był to dzień, 
w którym miała ukazać się gazeta. „nowy Przyjaciel 
Ludu”, w formacie A3, wychodził trzy razy tygodniowo: 
w poniedziałki, środy i piątki z datą dnia następnego. 
„Orędownik Powiatowy” wydawano przy pomocy dotacji 
Wydziału Powiatowego dwa razy tygodniowo w środy 
i soboty. najpóźniej o godz. 11:00 rozpoczynał się druk 
„Przyjaciela”, gdyż pierwszą paczkę z gazetami musiano 
dostarczyć na pocztę o godz. 11:30. W biurze pracowały 
wtenczas dwie siły: księgowa Eleonora Ruszkowska 
i ekspedientka Weronika Kulakówna. Pierwsza, średniego 
wzrostu szatynka, o pociągłej twarzy i niebieskich 
oczach, była miła w obejściu oraz nadzwyczaj dokładna 
i precyzyjna w pracy. Druga, Weronika, licząca zaledwie 
16 lat, przystojna i ładna brunetka o czarnych oczach 
i włosach, wesołego i nieco kokieteryjnego usposobienia, 
była również dobrą i uczynną pracownicą. 
 Z biuletynów prasowych, które nadeszły z poranną 
pocztą, wybrałem cztery najciekawsze wiadomości 
z kraju i ze świata i umieściłem je jako dwułamówki 
napierwszej stronie „Przyjaciela”. Wywołało to sensację 
wśród czytelników i przyjęte zostało jako chęć nadania 
pismu przez nowego redaktora nowocześniejszej szaty 
graficznej. Skoro tylko wyszły z maszyny pierwsze 
egzemplarze, obie pracownice biura zabrały się raźno 
do falcowania i pakowania gazet, tak iż w ciągu dobrych 
dwóch godzin cały nakład, liczący około trzy tysiące 

egzemplarzy, wyekspediowano na pocztę i do miasta. 
Często przychodził z pomocą p. Godzina, który choć 
z zawodu był introligatorem, to z powodu starszego 
wieku i braku biegłości w palcach nie mógł dorównać 
w szybkości falcowania młodym pracownicom. Miejscowi 
czytelnicy odbierali osobiście gazetę w ekspedycji 
lub otrzymywali ją przez roznosicieli. W tym czasie 
zecernia, w której niby oddziałowa rządziła panna 
Maria Kupczykówna, zajęta była rozbiórką, czyli 
przygotowaniem materiału zecerskiego do składania 
następnego numeru, a ja – po załatwieniu spraw bieżących 
– procowałem nad dalszym materiałem redakcyjnym.
 Zaraz pierwszego dnia stwierdziłem, że wachlarz 
moich zadań jest bardzo szeroki; musiałem bowiem 
w ciągu tygodnia przygotować materiał redakcyjny do 
dwóch czterostronicowych i jednego, tj. sobotniego, 
6-stronicowego numeru gazety, opracować dodatek 
powieściowy, czytać korekty i rewizje, sprawować 
nadzór nad drukarnią i administracją zakładu oraz 
sklepem formularzy dla władz i instytucji państwowych, 
który zakład prowadził, wyjeżdżać do Poznania lub 
Częstochowy po zakup papieru i innych surowców 
potrzebnych w drukarni i wreszcie bywać na wszelkich 
uroczystościach, zjazdach, posiedzeniach i zebraniach 
oraz przedstawieniach teatralnych, z których musiałem 
pisywać sprawozdania i recenzje do „Przyjaciela”. 
 Prócz dodatku powieściowego miał „Przyjaciel” 
jeszcze dwa inne dodatki niedzielne, ukazujące 
się kolejno raz w miesiącu, a mianowicie: cztery-
stronnicowy dodatek formatu A4 pt. „Świat i Kobieta”, 
redagowany przez długie lata bezinteresownie przez 
Józefę Wężyk z Myjomic i 8-stronicowy dodatek „Wieczory 
pod lipą”, redagowany przez ks. proboszcza Józefa 
Janiszewskiego z Grębanina, znanego wówczas działacza 
i pisarza abstynenckiego oraz autora monografii pt. 
„Powiat Kępiński”. 
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 Redakcja otrzymywała codziennie biuletyny 
z różnych agencji prasowych, m.in. Polskiej Agencji 
Prasowej i Katolickiej Agencji Prasowej, oraz szereg 
pism codziennych, które abonowała lub otrzymywała drogą 
zamiany, tzn. że posyłała „Przyjaciela” bezpłatnie 
danej redakcji, która w zamian przesyłała swoje pismo. 
W ten sposób znalazły się na moim biurku następujące 
pisma zamienne: „Gazeta Ostrzeszowska – Ostrzeszów”, 
„Orędownik Ostrowski – Ostrów”, „Goniec narodowy – 
Ostrów”, „Gazeta Jarocińska – Jarocin”, „Włościanin – 
Poznań”, „Gazeta Polska – Kościan”, „Gazeta Szamotulska 
– Szamotuły”, „Gazeta Ludowa – Toruń”, „Pielgrzym 
– Pelplin”, „Głos Wąbrzeski – Wąbrzeźno”, „Gazeta 
Sępolińska – Sępolno”, „nowe Życie – Grodno” i „nowiny 
Opolskie – Opole”.
 najstarszym i właściwie jedynym współpracownikiem 
„nowego Przyjaciela Ludu” był w tym czasie redaktor 
Ludwik Łydko z Grudziądza, który kilkukrotnie 
w miesiącu przesyłał aktualny i okolicznościowy 
materiał redakcyjny. 
 Zaraz w pierwszych tygodniach stwierdziłem, 
że nie bardzo orientuję się w księgowości spółki. 
Zauważyła to również księgowa Ruszkowska. Wprowadziło 
mnie to w pewne zakłopotanie. Wprawdzie kontrola 
ksiąg handlowych należała do p. Godziny, który był 
członkiem zarządu i przychodził codziennie popołudniu,  
by przeglądać żurnal oraz podliczać poszczególne 
kolumny. Uczyłem się kiedyś w szkole księgowości. Było 
to jednak jakieś 12 lat wstecz i niewiele z tego 
pamiętałem. Mimo to uważałem, że i finanse nie powinny 
być dla mnie tajemnicą, szczególnie z uwagi na personel 
biurowy, który winien wierzyć, że tak samo dobrze 
orientuję się w sprawach zarówno drukarskich, jak 
i księgowych. Wiedziałem z doświadczenia, że pracownik 
nigdy nie będzie miał stuprocentowego poważania dla 
przełożonego, jeśli ten nie zna się doskonale na 
jego dziedzinie. Chcąc więc poznać wszystkie arkana 

księgowości, schodziłem wieczorami do biura, otwierałem 
żurnal amerykański oraz księgi uboczne i studiowałem 
sposób księgowania poszczególnych pozycji. Po kilku 
wieczorach byłem w to dostatecznie wtajemniczony. 
 Uważałem również za wskazane zapoznać się 
z historią „nowego Przyjaciela Ludu” i zakładu, 
w którym go drukowano. Ze starych protokolarzy spółki 
dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o przeszłości 
redagowanej teraz przeze mnie gazety. Otóż od 1864 r. 
aż do końca 1939 r. ukazywało się w Kępnie trzy razy 
tygodniowo pismo niemiecko-hakatystyczne pt. „Kempener 
Wochenblatt”, wydawane i drukowane przez Pawła Amulonga, 
a po jego śmierci przez Fryderyka Kietzmanna, który 
później w okresie międzywojennym wydawał również dwa 
inne niemieckie pisma: „Der Volksbote” i „Stadt und 
Landbote”. Były to w rzeczywistości mutacje „Kempener 
Wochenblatt”, redagowanego przez znanego hakatystę 
i wroga Polaków Adolfa Kietzmanna, który był bratem 
Fryderyka. Krótko przed pierwszą wojną światową, 
w 1913 r., grono kępińskich patriotów, chcąc skutecznie 
walczyć z propagandą niemiecką szerzoną na łamach 
„Kempener Wochenblatt” i budzić ducha narodowego wśród 
zagrożonego przez niemców społeczeństwa polskiego, 
utworzyło spółdzielnię wydawniczą pod nazwą Drukarnia 
Spółkowa. Ponieważ władze pruskie nie uznały celowości 
istnienia w Kępnie takiej spółdzielni, trzeba ją było 
przeistoczyć w spółkę, czyli w towarzystwo z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W dniu 21 kwietnia 1913 r. na 
posiedzeniu rady nadzorczej i zarządu nowopowstałej 
spółki wydawniczej pod przewodnictwem dr. Trzcińskiego 
uchwalono, że od dnia 1 lipca tegoż roku będzie wydawana 
gazeta pt. „nowy Przyjaciel Ludu”, która miała się 
ukazywać trzy razy w tygodniu. Abonament kwartalny 
wynosił 120 marek. Pierwsi abonenci otrzymali jako 
premię obraz kolorowy „Droga Krzyżowa Polski”. Dziś 
jeszcze znaleźć go można w niektórych domach. Wykonała 
go drukarnia poznańska Pilczek i Putiatycki w nakładzie 
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trzy tysiące egzemplarzy za cenę 570 marek. Maszyny 
zakupiono w firmie Thümecke w Gdańsku, a czcionki 
– w firmie Otto Weinert w Stuttgarcie. Pierwszym 
redaktorem był Mieczysław noskowicz z Poznania, 
a pierwszymi kolporterami – Stanisław Muszyński, 
Stanikowski i Jan Siwek z Kępna oraz nikodem Schmelter 
ze Świecia.
 W lutym 1914 r. dla podtrzymania polskiego ducha 
narodowego na terenie Wrocławia i jego okolicy uchwalono 
rozszerzenie wydawnictwa na Wrocław i wydawanie „Gazety 
Wrocławskiej” jako mutacji „Przyjaciela”. Komunikat 
zapowiadający ukazanie się nowego pisma, zamieszczony 
w „nowym Przyjacielu Ludu” nr 34 z dn. 19 marca 1914 
r., brzmiał następująco:

We Wrocławiu zamieszkuje 6 tys. do 9 tys. rodzin 
polskich, składających z około 18 tys. dusz. na 
wiosnę, z nastaniem zagranicznych robotników, 
zalegających bliższą i dalszą okolicę Wrocławia, 
liczba ta wzmaga się niebywale. Istnieje we 
Wrocławiu kilka towarzystw polskich, najstarsze 
od 45 lat, ale wszystkie niedostateczną wykazują 
się liczbą członków, nie będąc rozproszonemu 
ogółowi polskiemu we Wrocławiu bynajmniej 
znane. W wyborach nie brali Polacy liczniejszego 
udziału. Ruch polityczny i narodowy zasypiał, 
chociaż napływ Polaków, szczególnie z W. Księstwa 
Poznańskiego z roku na rok się wzmagał i stale się 
wzmaga. Okazał się wielki brak miejscowej gazety 
polskiej, któraby polonię tutejszą skupiała, 
łączyła i jednoczyła. Brak ten zostaje usunięty, 
gdyż z nastaniem 1 kwietnia zaczyna wychodzić 
„Gazeta Wrocławska”, zapisana w cenniku pocztowym 
pod „nachtrag 5, Seite 38”. Pierwszy numer okazowy, 
przedstawiający się bardzo dodatnio, wyliczający 
towarzystwa polskie ze skorowidzem zebrań, podający 
cele i zamiary szlachetne względem ludu polskiego, 

ukazał się dopiero co i rozszedł w tysiącach 
egzemplarzy we Wrocławiu i w najbliższej okolicy. 
„Gazeta Wrocławska” wychodzić będzie pod redakcją 
pp. Wojciechowskiego i Ciecińskiego, który ją 
podpisuje; ekspedycja miejscowa znajduje się we 
Wrocławiu, ul. Ogrodowa 16, Ip., w ubikacjach 
księgarni wysyłkowej „Gwiazda”. nowemu pismu 
szczęść Boże! 

 niestety wybuch pierwszej wojny światowej położył 
kres temu świetnie zapowiadającemu się pismu. Dnia 
26 października 1914 r. rada nadzorcza postanowiła 
zawiesić na czas wojny wydawanie „Gazety Wrocławskiej”.
 W następnych latach pracowali w wydawnictwie 
jako redaktorzy: Franciszek Wojciechowski z „Gazety 
Ludowej” w Katowicach, ur. 15 lipca 1879 r. we Wronowych 
w powiecie Strzelce; Antoni Stefański z Poznania, 
ur. 18 maja 1865 r. w Szamotułach; Teofil Cieciński 
z Poznania, ur. 23 kwietnia 1876 r. w Doktorowie 
w powiecie Grodzisk i wreszcie Franciszek Duszyński 
z Poznania, ur. 27 stycznia 1888 r. w Poznaniu. 
 Dużo czasu upłynęło, zanim poznałem, na razie 
tylko pobieżnie, małomiejskie stosunki panujące 
w Kępnie między dwoma głównymi warstwami społecznymi: 
mieszczańską, czyli posiadającą, i pracowniczo-
robotniczą, a takżeich podejście do zagadnień 
ogólnonarodowych i państwowych i wreszcie stopień 
reakcji jednostki, organizacji i urzędów na krytykę, 
szczególnie prasową. Podczas gdy życie mieszkańców 
Kępna – jak zdołałem zauważyć – płynęło spokojnie bez 
większych wstrząsów, przy dużej ruchliwości różnych 
towarzystw i organizacji, reakcja na krytykę była tak 
silna, że wywoływała prawdziwą burzę nie tylko w gronie 
zainteresowanych, lecz także w całym miasteczku. Był 
to objaw zupełnie zrozumiały, gdyż w tych czasach dobre 
imię obywatela, jego prostolinijność i uczciwość ceniono 
bardzo wysoko. Zdarzały się jednak wypadki, że reakcja 
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na krytykę, słuszną czy niesłuszną, przybierała formy 
nieodbiegające zbyt daleko od pospolitego chamstwa, 
o czym miałem się niebawem przekonać. 
 Otóż pewnego dnia przyniósł p. Godzina do redakcji 
notatkę, prosząc, bym ją zamieścił w najbliższym numerze 
„Przyjaciela”. Dokładnej treści sobie nie przypominam 
– dość, że właściciel rozlewni piwa i restauracji przy 
Armii Czerwonej Kwaczewski poczuł się nią dotknięty. 
następnego dnia po ukazaniu się notatki Godzina 
zaprosił mnie na kolację i to właśnie do restauracji 
Kwaczewskiego. nie wiedząc, że notatka miała coś 
wspólnego z właścicielem, poszedłem. niewykluczone, 
że i Godzina nie przypuszczał, by Kwaczewski, człowiek 
popędliwy i gburowaty, zareagował na treść notatki 
w tak niewłaściwy i obrażający sposób, w jaki to 
uczynił. Gdy więc weszliśmy do lokalu pełnego gości, 
Kwaczewski podszedł do nas i nazwał mnie mianem 
„niedowarzonego przybysza, który chce uczyć starych 
obywateli”. Wśród siedzących przy stolikach gości 
nastąpiła konsternacja. Godzina zaniemówił, a ja 
zwróciwszy Kwaczewskiemu uwagę na jego łobuzerskie 
zachowanie, opuściłem lokal. Za mną wyszedł również 
Godzina. nie dowiedziałem się nigdy, kto w tym wypadku 
zawinił i kto naraził mnie na przykrości. Było mi wstyd 
i przez szereg dni nie pokazywałem się na ulicy. nie 
dochodziłem zresztą prawdy, gdyż nie umiałem jeszcze 
zabawiać się w detektywa, którym – moim zdaniem – 
każdy redaktor powinien być. 
 Zamknąłem się w sobie. Bywałem tylko tam, 
gdzie wymagał tego mój obowiązek zawodowy, a każdą 
wolną chwilę, wieczory i nierzadko noce, poświęcałem 
pismu, zamieszczając w nim jak najwięcej oryginalnego 
materiału. Przede wszystkim rozbudowałem kronikę 
miejscową. nawiązałem więc kontakt z lokalnymi 
towarzystwami i organizacjami, które za drobną 
opłatą 50 gr mogły odtąd zamieszczać swoje komunikaty 
o zebraniach. Uczęszczałem na posiedzenia rady 

miejskiej, z których pisywałem sprawozdania, nawiązałem 
współpracę z Komendą Powiatową Policji, od której 
otrzymywałem różne wiadomości, i wreszcie zmontowałem 
sieć korespondentów i współpracowników, spośród 
których należy wymienić jako najbardziej zasłużonych 
dla rozwoju pisma: wspomnianego już redaktora Ludwika 
Łydkę z Grudziądza, Henryka Falkowskiego – nauczyciela 
w Siemianicach w powiecie Kępno, prof. gimnazjum 
kępińskiego Alfonsa Lwowskiego, burmistrza miasta 
Kępna Wacława Kokocińskiego, sekretarza Wydziału 
Powiatu Józefa Parzonkę, nauczyciela Lipietę seniora 
z Wieruszowa, nauczyciela Mendykę z Bralina, Jana Hącię 
z Kępna, Stanisława Mikołajczaka z Kępna, Czesława 
Hącię z Kępna i Ferdynusa z Opatowa.
 W miarę wzrastania nakładu i dla wygody czytelników 
utworzyliśmy agentury „Przyjaciela” w Wieruszowie, 
Ostrzeszowie, Grabowie, Mikstacie i Wieluniu. Dla 
Wielunia montowaliśmy specjalne wydanie z rozszerzoną 
kroniką miejscową, do której materiału redakcyjnego 
dostarczał Edmund Zalewski z Kępna, podobnie jak 
to czynił w Ostrzeszowie Jerzy Wierzchosławski. 
Agentura wieluńska mieściła się przy rynku w wynajętym 
i urządzonym na ten cel lokalu. 
 Duże trudności miałem z artykułami wstępnymi, 
które musiałem częściowo sam pisywać, gdyż agencje 
prasowe nie zawsze przynosiły materiał odpowiedni na 
pierwszą stronę gazety. W takich wypadkach cennych 
rad i wskazówek udzielał mi ks. Janiszewski, który 
po śmierci mojego poprzednika trzy razy tygodniowo 
dochodził z Grębanina do redakcji i montował materiał 
do „Przyjaciela”.
 Ks. Józef Janiszewski39 przybył do Grębanina 
w 1923 r. Był człowiekiem już starszym, dość okazałej 
tuszy, sympatycznym w podejściu do ludzi i lubianym 
przez parafian. Był patriotą i demokratą, który chętnie 
siadywał na ławce przed chatą do miłej pogawędki 

39  Ks. Józef Janiszewski (1880-1940), działacz abstynencki, poeta, działacz społeczny.
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ze starszymi i dziećmi. Pisywał dużo i wiele czasu 
poświęcał propagandzie abstynenckiej. Dziś jeszcze 
przypominają sobie dawniejsi czytelnicy „Przyjaciela” 
jego broszurki i cięte gawędy „Rocha Rąbalskiego”, 
w których niemiłosiernie chłostał tych, którzy nie 
zawsze żyli w zgodzie ze swoim sumieniem, jeżeli chodzi 
o pijaństwo, uczciwość, pracowitość i dobre stosunki 
sąsiedzkie. Konfratrzy jego dogadywali mu często:

– A coś tam znowu za bzdury powypisywał!
– A to napiszcie lepiej odemnie, jeżeli potraficie 

– odcinał się ks. Janiszewski.

naturalnie nigdy do tego nie doszło, gdyż na ogół 
księża wiejscy rzadko pisywali do gazet. Podobnie było 
po ukazaniu się dodatku książkowego do „Przyjaciela” 
w 1928 r.pt. „Powiat kępiński”, opracowanego przez ks. 
Janiszewskiego na podstawie materiałów zebranych drogą 
ankiet wśród ks. proboszczów, nauczycielstwa, zarządów 
gminnych i innych źródeł. I wówczas konfratrzy nie 
szczędzili mu uszczypliwych uwag na temat formy, treści 
i źródeł dzieła, dziś tak bardzo poszukiwanego, nawet 
przez historyków, którzy często się na nie powołują. 
Tymi uszczypliwymi uwagami ks. Janiszewski wcale się 
nie przejmował. Pisywał dalej i nie szczędził cierpkich 
słów tym, którzy na to zasłużyli. Taki już był i taki 
pozostał do śmierci.
 Co prawda miał swoisty, tak często spotykany 
w ówczesnych czasach u wiejskich proboszczów, sposób 
rozwiązywania sąsiedzkich zatargów, czego przykładem 
jest następujące wydarzenie, o którym sam mi opowiadał. 
Otóż dwaj sąsiedzi, jego parafianie, prowadzili od 
dłuższego czasu spór o miedzę. Właściwie chodziło 
o wrota, które przy otwarciu przechodziły jednym 
skrzydłem na grunt sąsiada i mu zawadzały. Wyzwiskom 
i złorzeczeniom z jednej i drugiej strony nie było 
końca. 

 – Udałem się więc do nich – rozpoczął swoje 
opowiadanie ks. Janiszewski – i powiedziałem: „Moi 
kochani! Tak dalej być nie może! To przecież obraza 
boska i zgorszenie na całą wieś. Widział to świat, aby 
o taką drobnostkę prowadzić spór i żyć w niezgodzie 
sąsiedzkiej?”. Po dalszych moich tłumaczeniach 
i perswazjach obaj gospodarze okazali chęć do 
porozumienia. na to żona poszkodowanego zaczęła się 
rzucać i wykrzykiwać, że ona się nie godzi, niech sąsiad 
wrota przeniesie w inne miejsce itd. Złość mnie wzięła 
na tę babę – ciągnął ks. Janiszewski.– Powiedziałem 
jej: „To ty, kobieto,zamiast łagodzić spór podsycasz 
jeszcze bardziej nienawiść męża do sąsiada? Tego już 
za wiele! Oświadczam więc wam, moi kochani, że dopóki 
nie nastąpi między wami zgoda, zabraniam wam wstępu 
do kościoła, o czym jutro zapowiem z ambony”. Jak 
powiedziałem, tak uczyniłem. nazajutrz po nabożeństwie 
wieczornym opowiedziałem z ambony o zajściu, po czym 
modliliśmy się o zgodę tych dwóch powaśnionych rodzin.
 
Kilka dni później przyszła do mnie owa czupurna 
gospodyni wraz z mężem i oświadczyła, że postanowiła 
pogodzić się z sąsiadem i nie prowadzić dalej walki 
o te nieszczęsne wrota. Bardzo dobrze, powiedziałem, 
żeście sobie wszystko rozważyli. nie ma jednak winy 
bez kary. I dlatego będziecie, gosposiu, przez 
następne trzy nabożeństwa wieczorne leżała krzyżem 
przed wielkim ołtarzem, a ja wraz z ludem będę się za 
was modlił. Tak się stało. Gosposia leżała krzyżem, 
a ludziska wraz ze mną się za nią modlili – skończył 
ks. Janiszewski.

 – O, to ja dziękuję za taką karę – powiedziałem.
 – A co pan myśli, panie redaktorze? – obruszył 
się ks. Janiszewski. – Inaczej spór ciągnąłby się 
w nieskończoność, ludzie marnowaliby się, a korzyść 
z tego mieliby tylko adwokaci. 
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 Wreszcie nadeszła wiosna, pierwsza moja wiosna 
w Kępnie. W pokoiku mieszkalnym urządziłem się 
możliwie najwygodniej. Przed południem przychodziła 
sprzątaczka, która załatwiała mi również różne zakupy 
w mieście. Obiady jadałem prywatnie u pp. Hąciów 
w rynku, a śniadania i kolacje przyrządzałem sobie 
sam. Przez pewien czas chodziłem do pp. Hąciów również 
na kolacje. Zajmowało mi to jednak zbyt dużo czasu, 
tym bardziej że zwykle po kolacji pani Hąciowa, matka 
Janka i Czesława, późniejszych moich współpracowników, 
lubiła uciąć sobie ze mną pogawędkę. Postanowiłem więc 
jadać w domu.
 Co drugi prawie tydzień jeździłem do Poznania. Raz 
służbowo do dyrektora Ziółkowskiego ze sprawozdaniem 
z mojej działalności za ubiegły miesiąc, a drugi raz 
w odwiedziny do moich rodziców i mojej przyszłej żony 
Janki Paulówny, zamieszkałej na Jeżycach przy ul. 
Kościelnej. Zwykle wyjeżdżałem nocą z piątku na sobotę 
pociągiem, który nie stawał na dworcu kępińskim, 
a w Hanulinie, dokąd zawoził mnie stary, poczciwy 
i nadzwyczaj punktualny Mikołajczyk. Później, gdy praca 
w zakładzie i w redakcji narastała i gdy nie miałem 
specjalnych zleceń służbowych, wyjeżdżałem z Kępna 
w sobotę pod wieczór, około godz. 18:00, pociągiem 
przychodzącym do Poznania krótko przed godz. 22:00, 
gdzie na dworcu oczekiwała mnie już Janka. Z dworca 
szliśmy rzęsiście oświetlonymi ulicami śródmieścia na 
Plac Wolności i ul. 27 Grudnia, gdzie mimo dość późnej 
pory spotykał się prawie cały Poznań. Szczególnie 
gwarno i wesoło było na ul. 27 Grudnia. Spacerowali 
tam starzy i młodzi. nie dziw, o tej bowiem godzinie 
otwierały swoje podwoje nocne lokale, których nie 
brakło wówczas w Poznaniu. Miasto rozpoczynało swoje 
nocne, beztroskie życie. 
 Był to Poznań, w którym spędziliśmy lata 
dziecięce i młodzieńcze, pełne marzeń i zrywów do 
walki o polskość i niepodległość kraju; miasto, 

które młodymi i prężnymi ramionami w grudniu 1918 
r. wyzwalaliśmy z mroków niewoli. Wreszcie Poznań 
był miastem naszych najmilszych wspomnień, smutków 
i radości. Rytm jego tętniącego życia był równocześnie 
rytmem naszych serc, a jego piękne zakątki i parki, 
przybrane świeżym wiosennym kwieciem odsłaniały przed 
nami błękit wiosny naszego życia, naszej przyszłości. 
Aczkolwiek życie jest piękne, szczególnie w blasku 
słońca i barwnej tęczy młodości, jest ono równocześnie 
twarde i nieubłagane. Dlatego czas już pożegnać miły 
Poznań i wrócić do Kępna, gdzie czekały na mnie nowe 
obowiązki, ale i kolejne kłopoty i troski. 
 Była niedziela, 7 maja 1926 r. W godzinach 
popołudniowych miasto obiegła wieść o rzekomym 
zamachu stanu marszałka Piłsudskiego, który podobno 
szedł z wiernymi mu wojskami z Sulejówka na Warszawę 
z zamiarem obalenia rządu Witosa. Dla jednych była to 
wieść straszna, druzgocąca, a dla drugich – radosna. 
Zaszedłem do biura i zamówiłem rozmowę telefoniczną 
z „nowym Kurierem” w Poznaniu. Przed wyjazdem do Kępna 
uzgodniłem bowiem z dyrekcją „nowego Kuriera”, że 
na wypadek ważnych wydarzeń politycznych będzie mi 
podawała bliższe szczegóły telefonicznie. Czekałem 
jedną i drugą godzinę, a telefon milczał zawzięcie. 
Przyległe do redakcji biuro okupowali pracownicy 
zakładu, znajomi i obcy dopytujący się o bliższe 
szczegóły. napięcie w redakcji i w mieście wzrastało. 
Wreszcie dostałem połączenie. Odezwał się dyrektor 
Banc, który potwierdził krążące w Kępnie pogłoski 
na temat zamachu, nie mógł mi niestety nic więcej 
powiedzieć, gdyż i w Poznaniu nie poznali żadnych 
szczegółów. Obiecał mi więc, że zadzwoni do mnie 
przed godz. 22:00 lub nazajutrz rano. Czekaliśmy do 
późnej nocy, niestety daremnie. Telefonu nie było. 
następnego dnia, w poniedziałek, wcześnie rano byłem 
już w redakcji. Krótko przed 8:00 odezwał się telefon. 
Szybko schwyciłem słuchawkę, w której usłyszałem krótkie 
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urywane zdanie: „Łączę Poznań”. Po chwili odezwał się 
dyrektor Banc, który zaraz na wstępie oświadczył,  
że nie może mi służyć żadnymi konkretnymi wiadomościami, 
gdyż jego redakcja ich z Warszawy nie otrzymała. Owszem, 
mówi się w Poznaniu, że marszałek Piłsudski opanował 
stolicę i zmusił prezydenta Wojciechowskiego40 oraz 
rząd Witosa41 do ustąpienia; ale są również wiadomości, 
że Piłsudski został aresztowany i postawiony przed sąd 
doraźny, a nawet że został skazany na śmierć i podobno 
powieszony.
 Jak wynikało z tych wszystkich wiadomości, 
w prasowej służbie informacyjnej zapanował chaos, 
jakiego dotąd nie znano. Pierwsza poczta, czyli ta, 
którą odbierałem o godz. 8:00 rano, nie przyniosła 
w biuletynach prasowych w ogóle żadnych wieści na temat 
zamachu, a prasa warszawska zamieściła w porannych 
wydaniach tylko ogólnikowe informacje, częściowo nam 
już znane. Zecernia tymczasem czekała na rękopis, 
gdyż o godz. 11:00 musiały wyjść spod prasy pierwsze 
egzemplarze „Przyjaciela”.
 nagle rozwarły się z hukiem drzwi i do redakcji 
wpadł zdyszany i rozgorączkowany ks. proboszcz 
Janiszewski. Wymachując złamanym parasolem, padł, 
zupełnie wyczerpany na krzesło, prosząc o szklankę 
wody. Gdy nieco doszedł do siebie, spytał ledwie 
słyszalnym szeptem:

 – Co słychać tutaj o tym zamachu Piłsudskiego? 
Jakie macie wiadomości? To nie do wiary, aby kilka lat 
po wywalczeniu niepodległości brat szedł na brata. 
To przecież bratobójcza walka, na którą Bóg nie może 
spoglądać spokojnie. Musimy coś o tym napisać do 
gazety.

40  Stanisław Wojciechowski (1869-1953), polityk, drugi prezydent Rzeczypospolitej.
41  Wincenty Witos (1874-1945), polityk ludowy i wielokrotny premier rządu polskiego.

 – I ja tak myślę. Ale przepraszam – zauważyłem 
niby niechcący – dlaczego ks. proboszcz jest taki 
zmęczony i co się stało z parasolem?
 – Dziwi się pan, panie redaktorze? Zaraz pan to 
zrozumie. Otóż pierwsze wieści o zamachu doszły nas 
w Grębaninie wczoraj wieczorem. Zdenerwowały mnie one 
do tego stopnia, że prawie całą noc oka nie zmrużyłem. 
Dziś wstałem wcześnie rano, jeszcze przed 6:00, i nie 
budząc kościelnego, sam otworzyłem kościół, odprawiłem 
mszę i czym prędzej puściłem się w drogę do Kępna. 
Poranek był wprost cudowny, lecz myśli moje posępne 
i pełne niepokoju. Idąc tak dość szybko pośród łanów 
zbóż, spostrzegłem w pewnej chwili motyla, który 
przeleciał mi tuż przed oczyma. nie namyślając się 
długo, machnąłem z całej siły parasolem, przy czym 
gałka pozostała mi w ręce, a druga część parasola niby 
rakieta poleciała w zboże. na szczęście ją odnalazłem 
i dopiero wtenczas pomyślałem: „Co ten biedny motyl 
winien, że Piłsudski podniósł rękę na prezydenta 
i prawowity rząd Rzeczypospolitej?”.

Słysząc to opowiadanie, mimowoli się roześmiałem. 
Moja wesołość udzieliła się również ks. Janiszewskiemu. 
Po chwili zabraliśmy się do pracy. Spisaliśmy wszystko, 
czego zdołaliśmy się dowiedzieć, opierając się częściowo 
na pierwszych, bardzo mętnych wiadomościach z prasy 
warszawskiej. nie omieszkaliśmy oczywiście również 
napisać, że Piłsudski został pojmany i powieszony. 
Początkowo nie chciałem się zgodzić na zamieszczenie 
tej informacji, gdyż nie bardzo w nią wierzyłem. Jednak 
wobec stanowczej postawy ks. Janiszewskiego, który 
twierdził uparcie, że jest to zupełnie słuszna kara 
za targnięcie się na majestat Rzeczypospolitej i że 
trzeba o tym koniecznie napisać, ustąpiłem i wiadomość 
ta poszła w świat. 
 następnego dnia odbył się na rynku kępińskim wiec, 
na którym jeden z mówców gloryfikował czyn Piłsudskiego, 
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za co starosta Kasprzak kazał go aresztować. Gdy się 
o tym dowiedziałem, nabrałem przekonania, że nie 
potrzebuję się obawiać żadnych przykrych następstw 
z powodu naszej wiadomości o powieszeniu Piłsudskiego. 
Mimo że – jak się później okazało – przebieg wypadków 
był inny niż pierwotnie przez nas opisany i podany do 
publicznej wiadomości, tj. że Piłsudskiemu udało się 
zmusić prezydenta Wojciechowskiego i rząd Witosa do 
ustąpienia, tolokalne władze nie zareagowały na naszą 
fałszywą wiadomość. Jak mogły zresztą to uczynić, 
jeżeli w tym ogólnym chaosie same aresztowały człowieka, 
który publicznie stawał w obronie Piłsudskiego. 
 Długo nie trwało, a spotkała mnie nowa przykrość. 
Mianowicie niejaki Walczak, dzierżawca majątku 
Trębaczów, którego właścicielem był książę Biron 
Kurlandzki, stosował u siebie karę chłosty. Zdarzyło 
się, że z powodu jakiegoś drobnego przewinienia ukarał 
on kilku swoich robotników i to w ten sposób, że brał 
jednego po drugim, rozciągał na ławie przy pomocy 
włodarza i wymierzał delikwentowi rzemiennym biczyskiem 
tyle a tyle razów. Gdy dowiedziałem się o tym niesłychanym 
zajściu, przypominającym czasy pańszczyźniane, złość 
we mnie wezbrała, usiadłem i napisałem na ten temat 
artykulik do „Przyjaciela”, nie szczędząc oczywiście 
ostrych słów krytyki pod adresem Walczaka. na to 
Walczak wpadł w furię oraz zabronił swoim pracownikom 
abonowania i czytania „Przyjaciela”. Dla nas zakaz ten 
stanowił stratę około 50 abonentów, ale większy był 
wstyd dla pana dzierżawcy. „Przyjaciel” spełnił bowiem 
swą misję wychowawczą z wynikiem dodatnim, gdyż podobne 
wypadki już się więcej nie powtórzyły w Trębaczowie.
 Jednym z ważniejszych corocznych wydarzeń w powiecie 
kępińskim oraz w jego bliższej i dalszej okolicy były 
tradycyjne odpusty św. Idziego w Mikorzynie (1 września) 
i w pierwszej połowie września Matki Boskiej na Pólku 
pod Bralinem, szeroko ogłaszane z ambon i za pomocą 
afiszy oraz artykułów w „nowym Przyjacielu Ludu”. na te 

odpusty ściągały olbrzymie rzesze wiernych oraz całe 
kompanie na czele z krzyżami przybranymi w kwiaty. 
Szczególnie liczne kompanie szły na odpust św. Idziego 
w Mikorzynie, nie tylko z powiatu kępińskiego, lecz 
także z ostrzeszowskiego, ostrowskiego i wieluńskiego. 
Odpust ten, który trwał cały tydzień, był dla wielu 
ludzi niecodzienną atrakcją, bowiem w sąsiedztwie 
kościoła, na łąkach i polach, sadowiły się różnego 
rodzaju stragany, karuzele i inne budy rozrywkowe. Wśród 
straganów, których liczba dochodziła do 100 i więcej, 
nie brakowało straganu z dewocjonaliami należącego do 
naszego p. Godziny. Był on człowiekiem zamożnym, gdyż 
poza kilkoma kamienicami w rynku, pięknego ogrodu za salą 
gimnastyczną miejscowego gimnazjum posiadał jeszcze 
świetnie prosperujący skład papieru z księgarnią. 
Godzina był synem wieloletniego kościelnego w Bralinie. 
W młodości osiadł w Kępnie jako introligator i szklarz. 
Starzy obywatele przypominali go sobie siedzącego 
w parterowym oknie przy ul. Krótkiej i opowiadającego 
różne historie. A ponieważ był oszczędny i solidny 
w pracy oraz nie brakowało mu żyłki kupieckiej, umiał 
w ciągu kilkudziesięciu lat zgromadzić pokaźny majątek. 
Mimo to jeździł co roku do Mikorzyna na siedmiodniowy 
odpust i nie bacząc na trudy i niepogodę, trwał przy 
swoim straganie, handlując różańcami, książkami do 
nabożeństwa i obrazami, a szczególnie obrazkami św. 
Idziego, drukowanymi w drukarni kępińskiej. Interes 
ten musiał mu się opłacać, gdyż zwykle po odpuście 
wyjeżdżał na kurację do Krynicy, skąd przywoził miłe 
wspomnienia.
 Lecz nie zawsze udawało mu się wszystko sprzedać, 
zwłaszcza duże obrazy. Wtenczas chwytał się różnych 
forteli. Opowiadał mi np. przebieg jednej z takich 
ciekawych transakcji.

 – Otóż miałem na sprzedaż – rozpoczął po krótkim 
namyśle – piękny obraz Chrystusa. niestety nie mogłem 
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go zbyć. Ludzie podchodzili, oglądali, podziwiali go, 
ale nie kupowali. Byłem prawie pewny, że będę musiał 
zabrać go z powrotem do Kępna. Aż nagle przyszła mi do 
głowy świetna myśl. Stanąłem przed obrazem ze złożonymi 
rękoma, z poważną, zatroskaną, prawie płaczącą miną. 
Ludziska przystawali i przyglądali mi się. Byli 
zbudowani moją pobożnością. Gdy tych ciekawych zebrała 
się większa gromadka, zacząłem przemawiać do obrazu 
mniejwięcej tymi słowami: „Panie Jezusinku! Tyś taki 
śliczny i cudowny! Serce mi się kraje, gdy pomyślę, że 
muszę cię sprzedać”. Słowa te powtarzałem kilkakrotnie 
i nie trwało długo, a znalazło się kilku kupców. 
Wreszcie zabrała go pewna kobieta, która dała mi za 
niego najwięcej. Oboje byliśmy zadowoleni: ona miała 
piękny obraz, a ja miałem pieniądze!

„no tak – pomyślałem sobie – trzeba umieć robić 
interesy i być przy tym dobrym aktorem”. Ja niestety 
nigdy tego nie potrafiłem i nie miałem takich zdolności. 
A szkoda!
 O innej podobnej transakcji opowiadał mi 
syn Godziny, również Tomasz. Otóż towar na odpust 
mikorzyński przewoził jego ojcu niejaki Korla Kuschaj, 
który pomagał również przy sprzedaży. Zdarzyło się, 
że na jednym z odpustów przed pierwszą wojną światową 
znalazła się wśród kupujących pewna pani pragnąca nabyć 
obraz św. Jerzego. Kuschaj nie mógł jednak znaleźć 
tego świętego w stosie obrazów. nagle wyciągnął jakieś 
dzieło i podał je kobiecie. Ta, przyglądając się 
malowidłu z wyrazem dużego rozczarowania na twarzy, 
rzekła:

– Panie, ale św. Jerzy musi być na koniu, a ten 
tu jest bez konia.

Kuschaj, nie namyślając się długo, odpowiedział:

– Jakto, nie wiecie, że Wiluś (czyli Wilhelm 
II, panujący wówczas cesarz niemiecki) zarekwirował 
wszystkie konie na wojnę?

– Racja, racja – odparła kobieta i obraz kupiła.

 Oba opowiadania noszą posmak zmyślonych anegdotek 
lub bajek. Ojciec i syn twierdzili jednak stanowczo, 
że są to prawdziwe zdarzenia. Co prawda w owych czasach 
mogły się zdarzyć.
 W 1937 r. pojechałem na odpust w Mikorzynie 
w towarzystwie mojego ojca, który bawił u mnie w gościnie. 
Chciał zobaczyć, jak taki odpust wygląda, i zwiedzić 
kościół mikorzyński, o którym czytał w „Przyjacielu”. 
Po nabożeństwie i obejrzeniu bazyliki, zbudowanej 
w miejscu starego drewnianego kościółka staraniem 
ks. proboszcza Przyniczyńskiego, obeszliśmy niektóre 
stragany i kupiliśmy kilo wyborowej kiełbasy, którą 
wraz ze smacznymi i świeżymi bułeczkami skonsumowaliśmy 
w jakiejś altance, w której rozbiliśmy obóz. na tym 
odpuście były takie tłumy ludzi, że trudno było się 
przecisnąć główną drogą przez wieś.
 Wróćmy jednak do mojej codziennej pracy 
w drukarni i redakcji. Powoli zbliżał się koniec roku. 
Jako upominek gwiazdkowy wydawnictwo załączało do 
„Przyjaciela” bezpłatne dodatki w postaci broszurek, 
takich jak: „Dawne zwyczaje polskie”, „Zbiór powinszowań 
i wierszy okolicznościowych”, „Powiat kępiński”, „Dobra 
gospodyni”, kalendarze książkowe itd., a na nowy 
Rok kalendarz ścienny. Wykonanie tych dodatków nie 
generowało wydawnictwu większych kosztów. Przygotowanie 
materiału redakcyjnego nic nie kosztowało, gdyż 
odbywało się w ramach moich codziennych zajęć, 
przeważnie w godzinach wieczornych. Zecernia składała 
część tekstu po skończonych pracach normalnych, 
a maszyneria w tym samym czasie drukowała jeden 
arkusz po drugim. Falcowanie i wykończenie wykonywał 
personel biurowy, po części również wieczorami. Jeżeli 
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czas pozwalał, to razem z p. Godziną pomagaliśmy, 
szczególnie przy falcowaniu. Za tę nieobowiązkową 
pracę personel techniczny otrzymywał bonus w postaci 
jednej tygodniówki, a pracownicy biurowi dostawali 
bilansowe lub gratyfikację. 
 Były to miłe godziny wieczornej pracy, której 
towarzyszyły opowiadania, dowcipy i wspomnienia 
z przeszłości. W opowiadaniach tych przodował Godzina; 
nie dziw – był z nas wszystkich najstarszy, miał więc 
najwięcej wspomnień. Jednego wieczoru dyskutowano na 
temat życia pozagrobowego i duchów. na dworze szalała 
akurat śnieżyca. W przyległej do biura maszynerii 
o dużych fabrycznych oknach i w zecerni było ciemno, 
gdyż tego wieczoru tam nie pracowano. Tajemniczość 
opowiadań, połączona z odgłosami szalejącej na dworze 
wichury, oraz ciemności panujące w lokalach przyległych 
do biura wytworzyły wśród nas nastrój pełen powagi 
i zadumy. W pewnej chwili skończyły się arkusze do 
falcowania, wobec czego jedna z młodszych dziewczyn 
pobiegła do maszynerii po kolejną ryzę. Zaledwie 
upłynęło kilka sekund, a już wróciła pośpiesznie. 
Blada i przestraszona, upadła na krzesło. Zapytana, 
co się stało, wyksztusiła zaledwie:

– W oknie stał zmarły redaktor Duszyński, widziałam 
go dokładnie.

nasze tłumaczenia, że jej się przywidziało, 
nie pomagały. nawet gdy doszła zupełnie do siebie, 
twierdziła, że widziała postać zmarłego. Mimo że 
w owych czasach już nie bardzo wierzono w pojawianie 
się duchów, odtąd żadna z pracownic nie dała się namówić 
do pójścia wieczorem do nieoświetlonej maszynerii. 
Lata minęły od tej chwili, a wciąż jeszcze opowiadano 
sobie w drukarni o tajemniczym pojawieniu się zmarłego 
redaktora. 

 Co roku w ostatnie trzy niedziele przed świętami 
Bożego narodzenia i Wielkanocy ukazywał się „nowy 
Przyjaciel Ludu” w znacznie powiększonej objętości. 
Ostatnie trzy lub cztery strony wypełniały ogłoszenia 
świąteczne, które początkowo zbierałem osobiście. 
Były one tanie, gdyż przy trzykrotnym zamieszczeniu 
klient otrzymywał 20% rabatu. Była to niejako rewia 
kupiectwa polskiego południowej Wielkopolski, a dla 
„Przyjaciela” dobra reklama: kupcy z Kępna, Ostrzeszowa 
i Wielunia, dokąd „Przyjaciel” docierał w większych 
nakładach, popierali nasze pismo i naszą instytucję 
wydawniczą.
 W nowy Rok z okazji imienin otrzymałem od moich 
pracowników życzenia i kwiaty. Stąd też kilka dni 
później podejmowałem kawą z plackiem personel biurowy 
i techniczny. W dwóch górnych pokojach starego domku 
poustawiano stoły, nakryte białym papierem, na których 
znalazło się wszystko to, na co było mnie stać. Była 
więc kawa z plackiem, cukierki, papierosy i nieco 
spirytualiów, bez których – jak to jeszcze po dziś 
dzień bywa – nie było zabawy. Przygotowaniem „kawy” 
zajmowały się dziewczęta na czele z ruchliwą panną 
Weroniką. W jednym pokoju siadano do stołu, a w drugim 
– tańczono. Jednego roku tańczono do późnej nocy z taką 
werwą, że cały budynek aż „chodził”. Zaintrygowany 
wesołymi okrzykami wracający późnym wieczorem do domu 
dyrektor Banku Ludowego Julian Wyderkowski przyszedł 
na górę, aby zwrócić nam uwagę na chwiejący się budynek, 
co jednak nie przeszkodziło mu uczestniczyć z nami 
w dalszej zabawie. Były to beztroskie czasy! 
 Dnia 24 maja 1927 r. na walnym zebraniu spółki, 
które odbyło się w Poznaniu w Hotelu Rzymskim pod 
przewodnictwem dyrektora Ziółkowskiego, wybrany 
zostałem na drugiego zawiadowcę spółki, czyli 
na członka zarządu drukarni, z podwyżką pensji do 
500 zł miesięcznie. Stało się to dzięki dodatniemu 
bilansowi handlowemu za 1926 r., tj. pierwszy rok 
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mojej administracji, który wykazał zysk w wysokości 
5380,94 zł. Z sumy tej przeznaczono na dywidendy dla 
udziałowców 3720 zł, a 1660 zł dopisano do funduszu 
rezerwowego. nadmienić wypada, że dotąd, tj. przez cały 
prawie rok, byłem na próbie z miesięczną pensją 400 zł 
i dwutygodniowym wypowiedzeniem posady. Wówczas nie tak 
szybko jak w obecnych powojennych czasach można było 
zostać kierownikiem lub dyrektorem przedsiębiorstwa. 
Przede wszystkim należało mieć odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, przejść dłuższy okres próbny i wykazać 
się dodatnimi wynikami gospodarczymi w swej pracy. 
na tymże zebraniu uchwalono również zakup od Banku 
Ludowego w Kępnie, sąsiadującego z drukarnią, parceli 
o powierzchni 400m2 w cenie 2 500 zł pod budowę nowych 
lokali dla drukarni. 

Walne zebrania spółki poprzedzał zwykle przyjazd 
dyrektora Ziółkowskiego, który przeprowadzał badanie 
ksiąg handlowych, analizował bilans i rozdzielał 
gratyfikacje. Ach! O tej gratyfikacji marzyliśmy cały 
rok. Stąd dzień przyjazdu dyrektora Ziółkowskiego był 
dla nas niejako świętem bardzo uroczystym. Zjawiał 
się on zwykle przedpołudniem i po krótkim posiłku 
przystępował do badania bilansu, przygotowanego 
i zestawionego przez księgowość. Pracował zwykle do 
godz. 14:00. Stwierdziwszy zgodność poszczególnych 
sald, wyznaczał pracownikom biurowym wysokość 
gratyfikacji, zależnie od zajmowanego stanowiska 
w przedsiębiorstwie i od przepracowanych lat, po czym 
zestawiał ostateczny bilans. Biada jednak, gdy znalazł 
błędy lub poważniejsze usterki. Zdarzyło się jednego 
roku, że młoda, zaangażowana księgowa z Poznania nie 
uzgodniła salda bankowego z książkami bankowymi. Sam 
badałem co prawda bilans, ale nie przyszło mi na myśl, 
aby saldo bankowe mogło się nie zgadzać. Błąd ów 
spostrzegł dyrektor Ziółkowski. niezadowolony z takiej 
bądź co bądź niedokładności w pracy, polecił mi ową 
księgową zwolnić z pracy, a mnie za brak wnikliwości 

w pracy podległego mi personelu nie dał ani grosza 
gratyfikacji.

Samo walne zebranie było tylko zwykłą formalnością, 
wszystko zostało bowiem już naprzód przygotowane. Dla 
nas było ono jednak miłym przeżyciem. Jeździliśmy 
zwykle we troje do Poznania na zebranie: Godzina, 
księgowa i ja. Po zebraniu, które rozpoczynało się 
o godz. 11:00, a kończyło o 13:00, szliśmy na kawę. 
następnie Godzina odłączał się od nas, wsiadał do 
tramwaju i jechał odwiedzić swoich dostawców. natomiast 
ja z księgową Weroniką Kulakówną, a później z Michliną 
Machowską, zwiedzaliśmy miasto. Mniejwięcej około 17:00 
spotykaliśmy się znowu z Godziną i rozpoczynaliśmy 
wędrówkę od jednego lokalu do drugiego, którą często 
kończyliśmy nad ranem, w wesołym nastroju, na dworcu 
poznańskim w oczekiwaniu na pociąg do Kępna. Jednego 
roku odbyły z nami taką niezapomnianą wędrówkę, 
pełną wesołych przygód, córka Godziny p. Elżbieta 
i moja narzeczona. Dziś jeszcze widzę naszą nad ranem 
roztańczoną grupkę na Placu nowomiejskim przy wtórze 
melodii płynących z gramofonu, „zorganizowanego” przez 
niejakiego Miliusa Rybkę, znanego wówczas powstańca 
wielkopolskiego, który o północy przyłączył się do 
naszego towarzystwa. Byliśmy wszyscy młodzi, a zabawy 
i przygody nie były nam obce. Kochaliśmy życie, 
a „jeden głębszy” sprawił, że nie zabrakło nam humoru. 
I Godzina, mimo swoich 60 lat, lubił tak się bawić. 
 Wiosną 1928 r. rozpoczęliśmy budowę nowego 
jednopiętrowego masywnego gmachu, w którym miał się 
pomieścić dział techniczny drukarni. nowy obiekt stanął 
na rogu ul. Mickiewicza i Kilińskiego,tj. w miejscu 
starego, parterowego, drewnianego domku mieszkalnego. 
Koszt budowy wynosił 60 tys. zł. Po ukończeniu budowy 
oraz przeniesieniu zecerni i maszynerii do nowych lokali 
urządzono redakcję i biura w dotychczasowej zecerni 
i maszynerii. W tym samym roku zaangażowano pierwszego 
zecera, Franciszka Mullera z Ostrowa, a w następnym 
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– zakupiono używaną, lecz dobrze utrzymaną maszynę 
pospieszną całoarkuszową z samofalcaparatem. Odtąd 
zakład posiadał dwie maszyny pośpieszne, co umożliwiło 
wydawanie pisma w większej objętości.
 Produkcja wzrastała. Z trudem wywiązywałem się 
z moich obowiązków, których zakres był teraz olbrzymi. 
O sobie nie miałem czasu myśleć, poza tym nie byłem 
typem samotnika. Dlatego postanowiłem przyspieszyć 
mój ślub z panną Joanną Paul z Poznania, liczącą 23 
lata. Znaliśmy się już od kilku lat. Pojechałem więc 
niezwłocznie po dokument urodzenia i świadectwo chrztu 
do Inowrocławia, gdzie urodziłem się 16 grudnia 1895 r. 
i gdzie spędziłem z rodzicami pierwsze lata dziecięce. 
Ojciec mój był zecerem i pracował wtenczas w „Dzienniku 
Kujawskim”, a matka, z domu Tasiemska,prowadziła dom, 
wychowywała czworo dzieci, uczyła nas mowy ojczystej 
i początków pisowni polskiej. W Inowrocławiu zwiedziłem 
miłe memu sercu zakątki, jak dom, w którym się urodziłem; 
szkołę, do której uczęszczałem w pierwszych moich 
dziecięcych latach, i cmentarz, na którym spoczywają 
mój pięcioletni brat Władysław oraz stara Marchlewska, 
czyli niezapomniana „babula”, która pomagała matce 
w gospodarstwie domowym, a z nami dziećmi chodziła 
na spacery do nieistniejącej dziś strzelnicy, rybnika 
lub nad staw w pobliżu saliny, czyli kopalni soli. 
 O moim postanowieniu nikomu w Kępnie nie mówiłem. 
nie chciałem zbyt wcześnie rozczarowywać tych obywateli, 
którzy chętnie widzieliby mnie w charakterze zięcia. 
Dopiero dwa dni przed ślubem zwierzyłem się p. Godzinie 
z mojego zamiaru. Dnia 20 listopada 1928 r.z rana 
pojechałem do Poznania, gdzie o godz. 10:00 w urzędzie 
stanu cywilnego wziąłem ślub cywilny, a wieczorem udałem 
się pociągiem z moją narzeczoną, jej bratem Stefanem, 
moim bratem Włodzimierzem jako świadkami oraz z moją 
siostrą Eleonorą do Częstochowy, gdzie nazajutrz o godz. 
9:00 w kaplicy przed cudownym obrazem Matki Boskiej 
ojciec Augustyn Jędrzejczyk pobłogosławił nasz związek 

małżeński. W drodze do Częstochowy nie zmrużyliśmy oka, 
gdyż nasi dwaj świadkowie już a conto dnia następnego 
nie żałowali sobie przekąsek, zakrapianych koniakiem 
i całą noc wesoło gwarzyli, opowiadając sobie różne 
anegdoty i dowcipy. Ja z narzeczoną pościliśmy, nie 
byliśmy bowiem pewni, czy przed ślubem nie będziemy 
musieli się jeszcze raz spowiadać i przyjąć komunię. 

Okazało się jednak, że przezorność nasza była 
zbyteczna. Po ślubie zjedliśmy obiad, zwiedziliśmy 
Częstochowę, a wieczorem po uroczystej kolacji 
ruszyliśmy w drogę powrotną do Kępna. na stacji 
w Kępnie pożegnaliśmy naszych miłych i drogich gości, 
którzy pojechali do Poznania, a my udaliśmy się do 
mojego skromnego pokoiku przy drukarni. nad drzwiami, 
udekorowanymi girlandami, widniał napis: „Serdecznie 
witamy”. następnego dnia rano przyszedł ks. Janiszewski 
i złożył nam życzenia. Odtąd nie byłem już sam.
 Starosta powiatu kępińskiego nicefor Dąbrowiecki, 
jakkolwiek postarał się dla mnie o Srebrny Krzyż 
Zasługi – jak ogłosił w „Orędowniku Powiatowym” – za 
wybitną działalność dziennikarską, nie szczędził mi 
konfiskat i nie był do naszego pisma tak liberalnie 
usposobiony jak w stosunku do niemieckiego wydawcy 
„Kempener Wochenblatt”. Dąbrowiecki, o prawdziwym 
nazwisku Sowa, był dawnym legionistą Piłsudskiego 
o proniemieckich poglądach politycznych. Toteż często 
widniały w „Przyjacielu” białe, a później czarne plamy, 
świadczące o konfiskacie tych ustępów; natomiast 
„Kempener Wochenblatt” rzadko kiedy ulegał konfiskacie. 
W wypadku zatwierdzenia konfiskaty przez Sąd Okręgowy 
w Ostrowie prokurator wytaczał mi skargę, w wyniku 
której skazywany zostawałem na areszt. Więzienie 
szczęśliwie omijałem. 
 Zdarzył się jednak wypadek, który mógł mnie 
zaprowadzić za kratki. Otóż przy rynku kępińskim 
mieszkały bliżej mi nieznane panny Góździołówny. Były 
to biedne dziewczęta, ale zadziwiają co eleganckie. 
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Jedna z nich jeździła często do niemiec, gdzie podobno 
występowała w cyrku. Utrzymywała ona przyjazne stosunki 
z pewnym młodym oficerem z krotoszyńskiego pułku 
piechoty, który pewnego dnia popełnił samobójstwo. 
Tragedia tego młodego i przystojnego oficera okryta 
była głęboką tajemnicą. Krążyły pogłoski, że był on 
wraz z Góździołówną wmieszany w aferę szpiegowską. 
Byłem wówczas z żoną na urlopie nad morzem, a w redakcji 
zastępował mnie Józef Parzonka, sekretarz Wydziału 
Powiatowego, który nieco o tej aferze napisał 
do „Przyjaciela”. Gdy wróciłem, przyszła do mnie 
Góździołówna i zażądała sprostowania notatki, gdyż 
– jak twierdziła – nie miała nic wspólnego z aferą. 
Ponieważ odmówiła mi bliższego uzasadnienia swego 
żądania, sprostowania nie umieściłem, a Góździołówna 
oddała sprawę do sądu. Teraz dopiero zaczęły piętrzyć 
się trudności. Wiedziałem, że chcąc wyjść zwycięsko 
z tej sprawy, będę musiał w sądzie dowieść prawdy.

Zacząłem więc dochodzić właściwego przebiegu 
tajemniczej afery. Gdziekolwiek jednak uderzyłem, 
zastałem niejako drzwi zamknięte. Ani ja, ani mój 
obrońca adwokat Włodzimierz Zakrzewski z Kępna oraz 
sekretarz Parzonka nie mogliśmy niczego konkretnego 
ustalić. Zbliżył się termin rozprawy, na którą 
zjechał Sąd Okręgowy z Ostrowa, gdyż sprawy prasowe 
rozpatrywały sądy okręgowe. Sędzia Sawojski w rozmowie 
z moim obrońcą zaproponował polubowne załatwienie 
sprawy, na co chętnie sięzgodziliśmy. Wiedzieliśmy 
bowiem, że nie możemy niczego udowodnić i sprawa 
mogłaby się dla mnie źle skończyć. Przy stwierdzaniu 
personaliów okazało się jednak, że Góździołówna jest 
nieobecna na sali rozpraw. Zgłosił się za to jej brat, 
który oświadczył, że siostra jest chora i nie mogłasię 
stawić osobiście, ale nie przedłożył on stosownego 
świadectwa lekarskiego. Wobec takiego stanu rzeczy 
sąd po krótkiej naradzie umorzył całą sprawę. W ten 
sposób owa przykra dla mnie historia skończyła się 
szczęśliwie. 

 Jak już poprzednio wspomniałem, ludzie byli 
zawsze czuli na krytykę prasową. O ile każde pochlebne 
zdanie przyjmowali z dużym zadowoleniem, o tyle 
nawet najskromniejsze słowo krytyki kwitowali dużym 
oburzeniem, groźbami, sądem i bojkotem. Oto kilka 
przykładów.
 W 1934 r.podczas Święta Ludowego w Doruchowie 
doszło do utarczki słownej między ludowcami a tamtejszym 
ks. proboszczem Kasprzakiem, pochodzącym z Opatowa 
w powiecie kępińskim, który po nabożeństwie na zebraniu 
w Domu Katolickim zaatakował Stronnictwo Ludowe za jego 
rzekomo wrogie stanowisko względem Kościoła i księży 
oraz potępił skrajno-lewicowe nastawienie niektórych 
członków Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, takich jak 
Drzewiecki, były nauczyciel Szkoły Rolniczej w Kępnie, 
i Jan Pepliński z Torzeńca. naturalnie zaatakowani nie 
pozostali ks. Kasprzakowi dłużni i dali mu odpowiedź 
tak dosadną, że ks. Kasprzak uważał za stosowne opuścić 
zebranie. Gdy zamieściłem o tym zajściu krótką notatkę 
w „Przyjacielu”, na łamach rozgorzała tak gwałtowna 
polemika, pełna wzajemnych oskarżeń, że w końcu 
musiałem ją przerwać. 
 Innym razem napisałem tylko kilka wierszy o tym, 
że jeden z posiedzicieli ziemskich w byłym powiecie 
ostrzeszowskim, człowiek wielce zasłużony, zalega 
służbie swojej z wypłatą wynagrodzenia za kilka 
miesięcy, podczas gdy nigdy nie brakowało mu pieniędzy 
na okazałe przyjęcia różnych dyrektorów z Ostrowa. 
notatka ta wywołała taką burzę wśród ziemiaństwa 
kępińskiego, że Związek Ziemian uchwalił bojkot 
„Przyjaciela” i drukarni. Odtąd nie otrzymywaliśmy od 
nich żadnych zamówień na druki. 
 Podobnie postąpił właściciel cegielni w Kępnie 
Jan Morek, człowiek bardzo bogaty. W „Przyjacielu” 
napisałem, że wyzyskuje on swoich robotników 
cegielnianych, płacąc im wprost głodowe wynagrodzenie 
za pracę, które daleko odbiega od obowiązujących stawek. 
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Morek, nie mogąc temu zaprzeczyć, zemścił się na mnie 
i odtąd nie dał naszej drukarni ani jednego zlecenia na 
wykonanie druków potrzebnych mu w cegielni. Z Morkiem 
miałem zresztą jeszcze i inne kłopoty. Otóż – jak 
już wspomniałem –był on człowiekiem zamożnym. Kupował 
domy w Kępnie, młyny kępińskie, a później majątek 
Mikorzyn, cegielnię w Zacharzewie pod Ostrowem i hotel 
w Ostrowie, ale podatków płacić nie mógł. W jaki 
sposób się bogacił, nikt nie potrafił zrozumieć, nawet 
Izba Skarbowa w Poznaniu, która przysłała do Kępna 
specjalnego urzędnika z poleceniem przeprowadzenia 
odpowiednich dochodzeń i obserwacji. Ludzie mieszkający 
w pobliżu willi Morka przy ul. Poznańskiej twierdzili 
złośliwie, że Morek chodził o północy na skrzyżowanie 
dróg przy Krążkowach, gdzie umawiał się z diabłem, 
któremu sprzedał duszę w zamian za złoto. Tym rzekomym 
diabłem okazał się później brat Morka z Osin, który 
przyszedł do mnie z żądaniem wydrukowania ulotek, 
ponieważ chciał się rozprawić ze swoim bogatym bratem 
i rozliczyć go z jakichś nieczystych interesów, m.in. 
z handlu narkotykami. Jan Morek był chytrzejszy od 
swojego brata z Osin; powodziło mu się lepiej i szybciej 
się bogacił. To doprowadziło do nieporozumień i chęci 
zemsty. naturalnie odmówiłem druku tych ulotek, nie 
chcąc wdawać się w sprawy, których wiarygodności nie 
mogłem sprawdzić i które napawały mnie wstrętem. I na 
co to wszystko się zdało? Jan Morek po wojnie wiele 
stracił, bardzo też cierpiał fizycznie. Zmarł i dziś 
przytłacza go na cmentarzu kępińskim ciężka płyta 
z czarnego marmuru. Tyle po nim zostało.
 A teraz inna, nie mniej ciekawa historyjka, 
której jednym z bohaterów był niejaki Stankiewicz. 
Przed wojną istniały w Kępnie szajki, trudniące się 
fikcyjną sprzedażą gospodarstw wiejskich i domów 
mieszkalnych. Ogłaszały one w różnych pismach, 
szczególnie w „Przewodniku Katolickim”, że mają na 
sprzedaż na dogodnych warunkach spłaty większe lub 

mniejsze gospodarstwa i domy. Zainteresowani zjeżdżali 
się z różnych stron Polski. Oszuści pokazywali im 
podstawione gospodarstwa, wystawione rzekomo na 
sprzedaż, i pobierali za nie wpłaty. Dopiero później, 
gdy miano zawrzeć umowę kupna, łatwowierni kupcy 
spostrzegali, że padli ofiarą oszustów. Podobnym 
procederem trudnił się właśnie Stankiewicz. Gdy 
napisałem o nim w „Przyjacielu”, przyszedł do redakcji, 
zaczął się awanturować i odgrażać grubą laską, żądając 
sprostowania notatki. Oczywiście odmówiłem, na skutek 
czego Stankiewicz zaczął wymachiwać laską, chcąc mnie 
uderzyć. Wyjąłem więc z biurka browning, który w takim 
celu tam trzymałem, a następnie podszedłem do dzwonka 
alarmowego i nacisnąłem guzik. W tym momencie powstał 
na schodach i korytarzu ogromny ruch. Do biura wpadli 
pracownicy drukarni, jeden z dużym wilczurem, drugi 
z żelazną sztabą, trzeci z siekierą, czwarty z kawałkiem 
złomu itd. Wszyscy ustawili się w szeregu, oczekując 
dalszych moich dyspozycji. Stankiewicz zdumiał się 
i zaniemówił. 

– niech pan teraz spróbuje mnie ruszyć – oznajmiłem.

Stankiewicz nie rzekł ani słowa, wyszedł z biura 
i więcej się nie pokazał. Ten umówiony między mną 
a pracownikami sposób poskramiania zbyt agresywnych 
„klientów” nigdy nie zawodził. 
 Dając upust wspomnieniom z okresu międzywojennego, 
zastanawiałem się często nad tym, czy człowiek 
materialnie dobrze usytuowany lub zajmujący wyższe 
stanowisko w hierarchii społecznej lub państwowej 
może zawsze zdobyć się na równi z człowiekiem biednym, 
ciężko pracującym na kawałek chleba, na bezinteresowną 
i ofiarną pracę dla dobra kraju i społeczeństwa. Czy 
do jego duszy mają dostęp piękne i wzniosłe hasła, 
wymagające bezinteresownego poświęcenia choćby tylko 
cząstki własnego szczęścia dla dobra ogółu? nie 
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zawsze. W zasadzie tylko jednostki uczciwe i sumienne, 
niezarażone bakcylem „złego runa”, mogą się zdobyć 
na czyny heroiczne. Ci drudzy bowiem niczego nie 
czynią zupełnie bezinteresownie. Pragną oni zawsze, 
i o ile nadarzy się do tego okazja, wychylić na równi 
z pierwszymi kielich ofiarny na cześć wzniosłych 
idei, wsypując równocześnie do niego swoją chciwą 
ręką ów czarujący złoty pyłek, mający nasycić ich 
niepohamowaną żądzę dobrobytu, czyli tocząc walkę 
o urzeczywistnienie głoszonych przez siebie haseł, 
nie zapominają o własnym szczęściu, które stawiają 
często na pierwszym miejscu. 
 Do tych ludzi możnaby zaliczyć niektórych 
polskich kupców kępińskich, którzy głosili znane przed 
wojną hasła: „nie kupujcie u żyda” lub „Swój do swego 
i po swoje”, a sami nocami zwozili towar kupowany 
u żydowskich hurtowników. niejednego z tych „szabesgojów” 
napiętnował poznański „Szabeskurier”. Jakoś niedobrze 
było z moralnością niektórych kępińskich patriotów 
i narodowców. 
 Pewne wydarzenie, lecz trochę w odmiennym stylu, 
dotyczące mojej osoby, miało miejsce w okresie wyborczym 
do sejmu i senatu w 1928 r. W okręgu wyborczym nr 37, 
tj. ostrowskim, obejmującym również powiat kępiński, 
zgłoszono siedem list, a mianowicie: listę nr 25 
Polskiego Bloku Katolickiego (Polskiego Stronnictwa 
Ludowego „Piast” i Chrześcijańskiej Demokracji), listę 
nr 7 narodowej Partii Robotniczej, listę nr 24 Katolicko-
narodową, listę nr 2 Polskiej Partii Socjalistycznej, 
listę nr 18 Bloku Mniejszości narodowych w Polsce, 
listę nr 21 narodowo-Państwowego Bloku Pracy i listę 
nr 30 Katolickiej Unii Ziem Zachodnich. Ponieważ przed 
1926 r., tj. przed moim osiedleniem się w Kępnie, 
byłem w Poznaniu aktywnym działaczem Chrześcijańskiej 
Demokracji, zarząd wojewódzki tego stronnictwa wystawił 
mnie w okręgu ostrowskim na drugim miejscu swojej 
listy wyborczej. na pierwszym miejscu stał Wojciech 

Korfanty, który kandydował również na Śląsku i dzięki 
któremu Chrześcijańska Demokracja miała zapewnione 
jedno miejsce w okręgu ostrowskim. A że Korfanty miał 
wejść do sejmu z wyborów w jednym z okręgów śląskich, 
byłbym zajął jego miejsce w okręgu ostrowskim i został 
posłem.
 W tym czasie przyszedł do redakcji starosta Feliks 
Kasprzak i zażądał, abym na pierwszej stronie „nowego 
Przyjaciela Ludu” zamieścił jego prorządową odezwę 
wyborczą. Gdy odmówiłem, tłumacząc się bezpartyjnym 
charakterem pisma, i zaproponowałem wydrukowanie jego 
odezwy w formie ulotki lub plakatu, rzucił kilka 
cierpkich słów i podał w wątpliwość naszą przyszłą 
współpracę. A ponieważ drukowano u nas również 
„Orędownik Powiatowy” oraz wykonywano wszelkie inne 
druki dla starostwa, Wydziału Powiatowego i Komunalnej 
Kasy Oszczędności, byłem od niegow pewnej mierze 
zależny. nie chcąc doprowadzić do rozdźwięku między 
Kasprzakiem a mną i wyczuwając, że moja kandydatura na 
posła krzyżuje jego plany wyborcze, zaproponowałem mu 
następujące rozwiązanie sprawy: 

– Panie starosto – powiedziałem – pragnę za wszelką 
cenę utrzymać bezpartyjny charakter pisma. W tym celu 
dziś jeszcze zrzeknę się kandydatury poselskiej, a pan 
starosta zrezygnuje z zamieszczania swoich odezw 
wyborczych na łamach naszego pisma i uszanuje jego 
bezpartyjny charakter.

Starosta Kasprzak, nie namyślając się długo, 
zgodził się na moją propozycję, a nawet był z niej 
zadowolony. Jeszcze tego samego dnia przesłałem do 
zarządu wojewódzkiego Chrześcijańskiej Demokracji 
w Poznaniu moją rezygnację z kandydatury poselskiej 
i wydrukowałem odezwę wyborczą starosty Kasprzaka 
w formie afisza.
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 Starosta Kasprzak, przedwojenny dziennikarz 
„Dziennika Berlińskiego”, był zwolennikiem sanacji, 
pragnącym zaskarbić sobie wzięcie i wpływy w ówczesnych 
sferach rządzących. najlepszym tego dowodem był wydany 
przez niego urzędnikom starostwa i Wydziału Powiatowego 
zakaz należenia do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
które zostało zdominowane przez narodową Demokrację, 
czyli endecję, będącą w silnej opozycji do sanacji, 
czyli do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 
Kasprzak szukał poparcia w kołach ziemiańskich 
i miejskiej burżuazji poprzez Klub Kulturalno-
Towarzyski, którego był jednym z założycieli. natomiast 
losy chłopa i robotnika, jeżeli nie w zupełności mu 
obojętne, to jednak małogo absorbowały, znał on dobrze 
drogi wiodące do rozbicia ruchu ludowego w powiecie 
kępińskim. Próbował przecież tych dróg razem ze swoim 
zaufanym mecenasem Bolesławem Zawadzkim, który przy 
pomocy chłopa zrzeszonego w Stronnictwie Ludowym 
„Piast” chciał koniecznie zostać posłem i dostać się do 
sejmu, aby potem przejść do sanacji. Starosta Kasprzak 
w osiąganiu zamierzonych celów był nieustępliwy 
i bezkompromisowy, stąd też na ogół go nie lubiano, 
a już wprost wrogo była do niego nastawiona ludność 
w dawnej części śląskiej powiatu.
 na moje miejsce wszedł do sejmu Szlachciński, 
kierownik techniczny ostrowskiej Fabryki „Wagon”, który 
został posłem. niestety kadencja trwała zaledwie pół 
roku, gdyż Piłsudski rozwiązał ów sejm, a Szlachciński 
po wygaśnięciu mandatu poselskiego stał się bezrobotny. 
Fabryka „Wagon” nie przyjęła go bowiem z powrotem do 
pracy, ponieważ kandydował z wrogiej rządowi liście. 
W ten sposób okazało się, że „nie ma tego złego, 
co by nie wyszło na dobre”. Dzięki mojej rezygnacji 
uratowałem własną posadę.
 Różne drogi obierała kępińska sanacja w celu 
ugruntowania swoich wpływów w społeczeństwie. Jedną 
z nich był Klub Kulturalno-Towarzyski, założony 

w latach 1928–1929 z inicjatywy starosty Kasprzaka. 
Organizacja ta miała za cel zgłębianie bieżących 
zagadnień polityczno-społecznych oraz techniczno-
naukowych poprzez referaty i wieczory dyskusyjne oraz 
pielęgnowanie życia towarzyskiego wśród miejscowej 
inteligencji. Klub zrzeszał inteligencję miejską 
i wiejską, a więc wyższych urzędników władz powiatowych, 
adwokatów, lekarzy, nauczycieli z miejscowego 
gimnazjum, przemysłowców i inne wybitniejsze jednostki 
z miasta i powiatu. 
 na zebraniach i wieczorach dyskusyjnych poruszano 
w pierwszym rzędzie takie tematy i zagadnienia, 
które należało rozwiązywać w skali powiatowej lub 
miejskiej po linii prorządowej. Podejmowano uchwały, 
nakreślające drogi i środki, przy pomocy których miano 
forsować i przeprowadzać zamierzenia władz państwowych 
i samorządowych w duchu i zgodnie z poleceniami 
sanacyjnych reprezentantów władzy. nie było to trudne 
w realizacji, jeżeli się zważy, że przewodniczącym 
klubu był starosta Feliks Kasprzak, a sekretarzem 
– naczelnik sądu Feliks Łączewski, aresztowany  
w 1937 r. w Koźminie pod zarzutem podrabiania dokumentów 
i krzywoprzysięstwa. 
 Właściwe cele i zadania klubu były pieczołowicie 
ukrywane przed społeczeństwem oraz przed większością 
członków podzewnętrznym pozorem rzekomego pielęgnowania 
życia towarzyskiego, o czym wiedziała tylko garstka 
zaufanych przyjaciół i zwolenników starosty Kasprzaka. 
Większość wstępowała do klubu w przekonaniu,  
że znajdzie tam okazję do wymiany zdań na różne tematy, 
np. naukowe lub dotyczące wydarzeńna arenie światowej, 
krajowej i powiatowej oraz spraw polityczno-społecznych 
i gospodarczych, którymi w danej chwili interesowały 
się szerokie koła obywateli, a przy okazji spędzi 
czasna miłej i niekrępującej towarzyskiej pogawędce. 
Tymczasem nie trwało zbyt długo, aż członkowie 
spostrzegli, że ulegli złudzeniu i że zamiast godziwej 



203

W drukarni spółkowej i redakcji 
„nowego Przyjaciela Ludu” w Kępnie

202

W drukarni spółkowej i redakcji 
„nowego Przyjaciela Ludu” w Kępnie

rozrywki znaleźli się w sytuacji daleko odbiegającej od 
norm towarzyskich tego rodzaju kół i klubów w większych 
ośrodkach kulturalnych oraz że ich przynależność 
chciano wykorzystać w celach politycznych, nie zawsze 
zgodnych z ich osobistymi przekonaniami. 
 O odwrót było trudno. Mało kto nie był 
w większym lub mniejszym stopniu zależny od starosty 
i przewodniczącego klubu. Jednym chodziło o stanowiska, 
drugim – o zaszczyty, a jeszcze innym – o korzyści 
materialne, jak dostawy, kredyty itd. Trzeba bowiem 
pamiętać, że urzędnicy, przemysłowcy i ziemianie byli 
pod pewnymi względami uzależnieni od władz powiatowych. 
 Sekretarzem klubu – jak już wspomniałem – był 
naczelnik sądu powiatowego Łączewski. Mężczyzna wysoki, 
elegancki, o trochę semickim wyrazie twarzy, nadzwyczaj 
elokwentny, jak prawie każdy prawnik, i niezwykle 
ugrzeczniony, szczególnie w stosunku do pięknych 
pań. Dzięki wrodzonemu sprytowi umysł jego pracował 
i reagował szybko i konsekwentnie. Stąd też mówiono 
o nim, że był z pochodzenia żydem, a prawdopodobnie 
przechrztą. 
 Pierwszą siedzibą klubu był lokal Walentego 
Lesińskiego na rogu ul. Sienkiewicza i Kilińskiego, 
znany ze świetnie przyrządzanych flaków i dobrze 
pielęgnowanego piwa. Później przeniesiono się do 
cukierni „nowy Świat”, gdzie zbierano się w jednym 
z tylnych pokoików. W przednich lokalach grano w bilard 
lub w karty, a w pierwszym największym lokalu od 
strony rynku schodziło się codziennie w godzinach 
popołudniowych i wieczornych obywatelstwo miasta 
i powiatu oraz młodzi ludzie obojga płci na dobrą 
kawę z ciastkami. W pewnych okresach, szczególnie 
zimowych, koncertował w kawiarni na pianinie Janek 
Hącia, późniejszy współpracownik „nowego Przyjaciela 
Ludu”.
 Krępowało to członków klubu. Ciekawskich, którzy 
chcieli wiedzieć, nad czym dyskutowali członkowie, 

nie brakowało. Dlatego postanowiono przenieść 
siedzibę do prywatnego parterowego mieszkania wdowy 
po lekarzu Tadeuszu Kasprowiczu w budynku miejskim 
przy ul. Staszica 10, zamieszkałym na pierwszym 
piętrze przez burmistrza Kępna Wacława Kokocińskiego, 
który nie należał do klubu. Maria Kasprowiczowa bez 
porozumienia się z miastem wynajęła klubowi dwa pokoje 
oraz zgodziła się prowadzić i zaopatrywać bufet 
podręczny z przekąskami i napojami. na tym tle doszło 
do nieporozumienia między miastem a Kasprowiczową. 
Miasto zastrzegło sobie bowiem każdorazową zgodę na 
ewentualny podnajem części mieszkania. A takiej zgody 
Kasprowiczowa nie miała, gdyż zarząd miejski, czyli 
magistrat, nie godził się na odstąpienie przez nią 
części mieszkania klubowi. Poza tym wspomniane rzekomo 
towarzyskie zebrania przeradzały się często w głośne 
zabawy, w czasie których karty i alkohol odgrywały 
dominującą rolę i które nierzadko przeciągały się 
do białego rana, co oczywiście zakłócało ciszę nocną 
i płoszyło sen pragnącym spokoju mieszkańcom I piętra. 
nadmienić należy, że Kasprowiczową popierał w tej 
sprawie starosta nicefor Dąbrowiecki, który przyszedł 
do Kępna w 1932 r. na miejsce Kasprzaka, przeniesionego 
do innego powiatu.
 nie pomogły interwencje starosty Dąbrowieckiego. 
Magistrat był nieugięty w swym postanowieniu. Gdy więc 
zagroził skargą sądową, Kasprowiczowa wypowiedziła 
dzierżawę klubowi, który wrócił do „nowego Światu” 
i pozostał tam do wybuchu drugiej wojny światowej.
 Jak już wspomniałem, do klubu należała z małymi 
wyjątkami cała kępińska inteligencja oraz ziemiaństwo. 
Członkami nie zostali zaś ci, którzy obawiali się,  
że musieliby przez to ulegać wpływom i prądom 
politycznym, nie zawsze zgodnym z ich osobistymi 
przekonaniami. Jedną z takich osób, oprócz burmistrza 
Kokocińskiego, dyrektora Banku Ludowego Juliana 
Wyderkowskiego i innych, byłem również ja. Bałem 



205

W drukarni spółkowej i redakcji 
„nowego Przyjaciela Ludu” w Kępnie

204

W drukarni spółkowej i redakcji 
„nowego Przyjaciela Ludu” w Kępnie

się, że jako redaktor miejscowego pisma mógłbym 
łatwo stać się pod wpływem pewnych osób narzędziem 
do obmyślania planów, które stałyby w sprzeczności 
z moimi przekonaniami politycznymi i które godziłyby 
w bezpartyjny charakter pisma. Z tych przyczyn nie 
należałem do klubu i nie skorzystałem z zaproszenia na 
poświęcenie nowej siedziby w mieszkaniu Kasprowiczowej. 
Moje stanowisko było oceniane pozytywnie przez średnie 
i uboższe warstwy społeczeństwa kępińskiego. A właśnie 
na opinii tych warstw bardzo mi zależało.
 Zostawmy teraz Kępno, a zajrzyjmy do sąsiednego 
Baranowa, które w 1934 r. miało swoją rzadką i niebywałą 
sensację. Podobnie jak co roku na kępińskim targowisku 
rozłożyła się obozem w Baranowie większa grupa Cyganów. 
W pewnym młodym i przystojnym Cyganie zakochała się 
mieszkanka tej wioski, 22-letnia Jadwiga Matuszakówna, 
która postanowiła opuścić dom matki i pójść w świat za 
ukochanym. Pod koniec marca tego roku ostatnia rodzina 
cygańska opuszczała wioskę, a wraz z nią Jadwiga, 
przebrana w strój cygański. Żegnała ją matka, która nie 
tylko zgodziła się na romantyczną wyprawę córki, lecz 
także dała jej skromną wyprawę, jak pościel i bieliznę. 
To rzadkie i niecodzienne wydarzenie postawiło na nogi 
wszystkich mieszkańców wsi, którzy przyszli po raz 
ostatni zobaczyć cygańską narzeczoną. niestety nie 
ujrzeli wiele, gdyż młodzi opuścili wioskę jako pierwsi 
bocznymi drogami, aby uniknąć zbiegowiska. Jak długo 
trwał pobyt Jadwigi w cygańskim obozie u boku pięknego 
Cygana, trudno powiedzieć. Jego ojciec oświadczył 
przed wyjazdem:

– Wyleje ona jeszcze niejedną łzę za domem, gdyż 
życie cygańskie, choć piękne, jest wcale niełatwe.

 Dwa lata później, bo w 1936 r., miały Mnichowice 
w powiecie kępińskim również swoją sensację. Otóż 
młody mieszkaniec tej wioski Antoni Gabriel zbudował 
samolot, którym przeleciał kilka kilometrów. 

 Gabriel po powrocie z wojska podjął się naprawy 
wirówek, rowerów, motorów itp., które – jak twierdził 
– po zejściu z jego „stołu operacyjnego” chodziły jak 
nowe. Pewnego dnia postanowił skonstruować samolot. 
W stodole, w najbardziej prymitywnych warunkach, przy 
pomocy najprostszych narzędzi, budował dwa lata swoją 
maszynę, do której wmontował silnik motocyklowy. 
Oglądając jego dzieło, wprost wierzyć się nie chciało, 
że zbudował je człowiek, który nigdy nie pracował 
w warsztatach budowy samolotów.
 Wreszcie nadszedł dzień, w którym mnichowicki 
Ikar z bijącym sercem wzniósł się w powietrze. Mimo 
że stary silnik motocyklowy pracował dynamicznie, 
samolot przeleciał kilka kilometrów w kierunku Kępna 
i szczęśliwie wylądował. O tym fantastycznym wydarzeniu 
rozpisywała się cała prasa.
 W niedzielę 8 lipca 1936 r. odbyło się pod 
protektoratem starosty Dąbrowieckiego uroczyste 
poświęcenie samolotu. Do Mnichowic zjechały władze 
powiatowe, delegacje różnych organizacji i towarzystw ze 
sztandarami, zaproszeni goście oraz liczni gapie z Kępna 
i powiatu. Po uroczystym nabożeństwie i poświęceniu 
samolotu odbyła się akademia, a wieczorem bawiono się 
wesoło w obu miejscowych salach. Jako wstęp na miejsce 
uroczystości pobierano 50 gr, które przeznaczono na 
cele związane z dalszą pracą i kształceniem młodego 
konstruktora. 
 Gabriel promieniał z radości. nie był jednak 
szczęśliwy, gdyż jak mówił:

– Praca moja nie przyniosła ojczyźnie żadnych 
korzyści, władze bowiem uznały mój samolot jako 
nienadający się do normalnego użytku i zabroniły mi 
na nim latać.

Pilotem nie chciał jednak zostać. Twierdził, 
że nie miał odpowiednich zdolności. Marzył o tym, 
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by pracować w warsztatach budowy samolotów, gdzie 
mógłby skonstruować samolot według własnego pomysłu. 
Pragnieniu jego stało się zadość, gdyż zajął się 
nim Zarząd Poznańskiego Okręgu LOPP i ulokował go 
w warsztatach lotniczych, a później umożliwił mu 
kształcenie w budowie samolotów. 
 Wróćmy teraz do drukarni i zajrzyjmy do maszynerii. 
Otóż w miarę wzrostu liczby czytelników i rozszerzania 
objętości pisma trzeba było usprawnić tok produkcji oraz 
zaangażować wytrawnego i doświadczonego maszynistę. 
Tutaj zaczynały się trudności, spędzające mi często 
sen z oczu, gdyż o maszynistów drukarskich było na 
prowincji bardzo trudno. A jeżeli znalazł się w Poznaniu 
jakiś bezrobotny maszynista, to nie było łatwo go 
nakłonić do wyjazdu z miasta. Otóż dowiedziałem się 
o pewnym poszukującym pracy maszyniście, zamieszkałym 
w Poznaniu przy Placu Wolności. Odszukałem go 
i nakłoniłem do wyjazdu do Kępna, ofiarowując mu 
uposażenie o 20% wyższe od obowiązującej taryfowej 
stawki płac. Zgodził się. Zanim jednak zdołałem dojść 
do domu moich rodziców na Jeżycach, przysłał pismo, 
w którym donosił, że rozważył całą sprawę i postanowił 
do Kępna nie przyjeżdżać, gdyż w tak małym mieście nie 
potrafiłby żyć. 
 nie namyślając się długo, pojechałem do Bydgoszczy, 
gdyż i tam był jakiś bezrobotny maszynista. Odszukałem 
go i zaangażowałem na bardzo dogodnych dla niego 
warunkach. Był to człowiek w średnim wieku z długoletnią 
praktyką. Po kilku dniach przyjechał do Kępna i stanął 
do pracy. Przygotowywał właśnie „Przyjaciela” do druku. 
W pewnej chwili rozległ się w całym zakładzie olbrzymi 
huk. Pobiegłem do maszynerii. Oniemiałem z przerażenia. 
Maszyna stała, a obok niej i pod nią leżały na posadzce 
rozsypane tysiące liter, linii i sztegów. Okazało się, 
że nowy maszynista włożył do maszyny cztery strony 
gazety, lecz zapomniał przykręcić ramy, na skutek czego 
przy puszczeniu maszyny w ruch wszystkie cztery strony 

gazety wypadły z maszyny i rozsypały się w proch.  
na dodatek maszyna została poważnie uszkodzona i dopiero 
specjalny monter Fertykowski, po którego pojechałem 
do Poznania, zdołał ją naprawić. 
 Przez ten czas nasi czytelnicy byli pozbawieni 
gazety. Drukarnia miała wówczas tylko jedną maszynę 
pośpieszną, na której można było drukować. Winowajcę 
zwolniłem z miejsca z pracy, gdyż takiemu staremu 
fachowcowi nie powinno się nic podobnego zdarzyć. 
Oczywiście rozpocząłem poszukiwania nowego maszynisty. 
 W tym celu dałem ogłoszenie do „Wiadomości 
Graficznych”, będących organem Korporacji Zakładów 
Graficznych w województwie poznańskim, a zakład nasz 
był jej członkiem. Odpowiedział na nie niejaki Michał 
Geller z nowego Tomyśla. Był to człowiek po trzydziestce, 
zrównoważony i – jak się później okazało – dobry 
fachowiec, nadzwyczaj pracowity. Chodził do naszego 
kościoła z p. Marią Kupczykówną z zecerni, którą – o czym 
ogólnie mówiono – darzył dużą sympatią. W maszynerii 
powiesił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który 
kupił z własnych funduszy. Sam poprosił ks. proboszcza 
Janiszewskiego o poświęcenie obrazu. Wszystko układało 
się więc jak najlepiej. Z maszynerią nie miałem odtąd 
żadnych kłopotów. 
 Mniej więcej po roku znalazłem się w Hotelu Polskim 
w gronie kilku radnych miejskich, którzy po posiedzeniu 
zeszli się tam na szklankę piwa. Wtenczas posiedzenia 
odbywały się wieczorami po zamknięciu sklepów, 
a radni piastowali swój zaszczytny urząd honorowo, 
bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Większość w radzie 
kępińskiej w latach 30. miało Stronnictwo narodowe, 
czyli endecja, a na drugim miejscu stała narodowa 
Partia Robotnicza, która była w mniejszości. Z obowiązku 
dziennikarskiego chodziłem na te posiedzenia, z których 
pisałem sprawozdania do „Przyjaciela”. Zajmowałem miejsce 
przy osobnym stoliku, ustawionym na podium, obok stołu 
prezydialnego. Długoletnim przewodniczącym rady był 
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kupiec Julian Bogucki, członek Stronnictwa narodowego. 
Uzgadniał on program posiedzeń i przygotowywał uchwały 
w porozumieniu z burmistrzem Kokocińskim, dzięki 
czemu tylko ważniejsze sprawy wywoływały dłuższą 
dyskusję. Po każdym prawie posiedzeniu panowie radni 
szli do „ojca”, czyli do właściciela Hotelu Polskiego, 
Orsztynowicza, na piwo. Pewnego razu byłem tam razem 
z nimi w towarzystwie burmistrza Kokocińskiego, 
z którym się przyjaźniłem. W trakcie rozmowy jeden 
z radnych, właściciel rozlewni piwa i twardy endek 
Kwaczewski, zauważył, że w drukarni pracuje rzekomo 
żyd. Powiedzeniem tym się nie przejąłem, gdyż znałem 
moich pracowników i dałbym głowę, że nie ma wśród nich 
żyda. Wkrótce zapomniałem o tej rozmowie.
 Aż tu pewnego dnia popołudniu po skończonej pracy 
przyszedł do mnie Geller i oświadczył, że pragnąłby ze 
mną w pewnej sprawie pomówić. Wydawał mi się trochę 
zaaferowany i nieśmiały. 

 – Proszę, niech pan mówi, panie Geller – 
odpowiedziałem.
 – no tak – rzekł z miną skazańca – ale jest 
to sprawa, która sprawi panu, panie redaktorze, nowe 
kłopoty, sprawa, o jakiej pan nigdy nie pomyślał 
i niczego podobnego nigdy nie przypuszczał.
 – nic nie rozumiem.niech pan powie, co panu dolega, 
i nie wystawia mnie na różne domysły – zauważyłem, 
trochę zaniepokojony. 
 – Zaraz panu powiem, ale niech pan najpierw 
usiądzie. 
 – Dobrze! Już siedzę i słucham! 
 – Panie redaktorze – wycedził Geller cicho przez 
zęby. – Ja jestem żydem! 
 W tej chwili zdawało mi się, jakoby sufit, 
ściany i w ogóle wszystko, co znajdowało się w pokoju 
redakcyjnym, zwaliło mi się na głowę. na moment 
ogarnęły mnie ciemności, a bicie serca prawie ustało, 
że zdołałem zaledwie powiedzieć: 

 – Panie Geller,pan jest żydem?
 – Tak, jestem żydem – potwierdził Geller. 
 W tej chwili uprzytomniłem sobie znaczenie słów 
radnego Kwaczewskiego, który twierdził, że w drukarni 
pracuje żyd.
 Odezwałem się więc:

– Panie Geller, powoli zaczynam niejedno rozumieć, 
ale opowiedz mi pan, jak to się stało, że w pańskich 
papierach jest podana religia katolicka, że pan chodzi 
do kościoła katolickiego, a nie do bożnicy i że pan 
wszędzie występował jako katolik.
 – Jeżeli pan redaktor pozwoli, to opowiem wszystko 
od początku,tj. od mojego urodzenia. 
 – no proszę, słucham.
 – Mój ojciec – rozpoczął Geller – był szewcem 
i mieszkał na wsi pod Krakowem. W domu była bieda, 
gdyż było nas sześcioro dzieci. Gdy skończyłem 14 lat, 
ojciec zawołał mnie do siebie i rzekł: „Słuchaj, synku, 
skończyłeś 14 lat, ja was wszystkich wyżywić nie mogę, 
idź więc do miasta i poszukaj sobie jakiejś pracy, abyś 
mógł na siebie zarobić”. nie było rady. Zrobiło mi się 
smutno, że musiałem opuścić dom rodziców i pójść do 
obcych ludzi na niepewny los. następnego dnia udałem 
się więc w drogę do Krakowa. Matka, żegnając mnie ze 
łzami, dała mi węzełek z chlebem i serem.
 Gdy znalazłem się w Krakowie, w pierwszej chwili 
nie wiedziałem, co ze sobą począć. Byłem świadom jednak 
tego, że muszę gdzieś spać i z czegoś żyć. Rozpocząłem 
więc wędrówkę od sklepu do sklepu, dopytując się 
o miejsce dla chłopca do posyłek. Wszędzie jednak 
odprawiano mnie z niczym. Trudno było wówczas o pracę. 
Idąc dalej, spostrzegłem nad jednym z większych sklepów 
napis „Drukarnia i Księgarnia”. nie namyślając się 
długo, wszedłem do sklepu. Za ladą siedział jakiś 
starszy pan, który z uwagą wysłuchał mojej prośby. Po 
chwili namysłu i dokładnym przyjrzeniu się mnie przyjął 
mnie do pracy jako chłopca do posyłek, oczywiście 
z mieszkaniem i utrzymaniem.
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 Po roku mój szef, który był również żydem, 
zaproponował mi przejście z chłopca do posyłek na 
ucznia maszynisty drukarskiego. Propozycja ta bardzo 
mnie ucieszyła i niebawem rozpocząłem 4-letnią naukę. 
Dobrego miałem szefa, nie mogłem na niego narzekać 
i bardzo wiele się u niego nauczyłem. 
 Gdy wybuchła wojna w 1914 r., kończyłem naukę. Kilka 
miesięcy później, zaciągnięty do armii austriackiej, 
wyćwiczony i wysłany na front, zostałem ranny. Będąc 
w szpitalu, zniszczyłem moje papiery. Wystawiono 
mi nowe, w których podałem, że jestem katolikiem, 
a to dlatego, że żydzi w armii austriackiej nie byli 
lubiani, a często nawet wyszydzani. nie chciałem być 
żydem. Odtąd uchodziłem za katolika.
 Po wojnie wróciłem w rodzinne strony, ożeniłem się 
i miałem dwoje dzieci. nie czułem się jednak szczęśliwy 
ani w roli żyda, ani w małżeństwie. Opuściłem więc 
rodzinę i przeniosłem się do Wielkopolski – najpierw do 
nowego Tomyśla, a stamtąd do Kępna. Mieszkam u stolarza 
Baranowskiego przy ul. Mickiewicza. Są to bardzo 
dobrzy ludzie, którzy od dłuższego czasu uczą mnie 
katechizmu, gdyż postanowiłem przejść na katolicyzm. 
Proszę, niech pan redaktor pomówi z ks. proboszczem 
Janiszewskim, możeby mnie przygotował ostatecznie do 
przyjęcia chrztu. 
 – nie wiem, panie Geller – przerwałem mu – czy 
ks. Janiszewski zechce to uczynić. Uważam, że powinien 
tym się zająć. Jest mi pana serdecznie żal, gdyż byłem 
i jestem z pana bardzo zadowolony, ale pan rozumie, 
że w zakładzie katolickim i w takim małym mieście jak 
Kępno, o nastawieniu antyżydowskim, jest niemożliwe, 
abym mógł pana nadal zatrudniać. Proszę jednak, niech 
mi pan powie jeszcze, jak to się stało, że niektórzy 
ludzie w Kępnie wiedzieli, że jest pan żydem. 
 – Otóż było to tak – zwierzał się Geller. – 
Pewnej soboty po wypłacie, chcąc kupić sobie ubranie 
na raty, udałem się do sklepu żyda Wolfa. Wybrałem 

ubranie, wpłaciłem zaliczkę, a resztę zobowiązałem 
się spłacać w ratach dwutygodniowych. Wolf zapisał 
sobie moje personalia, tj. nazwisko, miejsce urodzenia 
i mojego wcześniejszego pobytu oraz miejsce pracy. 
Odtąd odwiedzałem go regularnie co drugi tydzień, 
wpłacając należną ratę. Razu pewnego poprosił mnie 
do swego kantorku i oświadczył, że znał mojego ojca 
i wie, że ja również jestem żydem. Jeżeli chcę jednak 
zachować to w tajemnicy, muszę mu przyrzec, iż od czasu 
do czasu pójdę z nim do bożnicy. Co miałem robić – 
zgodziłem się na ten warunek. nie chciałem stracić pracy 
i miałem nadzieję, że uda mi się niebawem przejść na 
katolicyzm, po czym zerwę ostatecznie ze społecznością 
żydowską. O ile sobie przypominam, byłem dwa czy trzy 
razy z nim w bożnicy na Kamczatce. Wiadomo było, że 
w tej ubogiej i starej dzielnicy Kępna, dość gęsto 
zaludnionej i częściowo zamieszkałej przez uboższych 
żydów, ludzie wszystkim się interesowali, wszystko 
wiedzieli i wszystko widzieli. Stąd gdy zobaczyli mnie 
idącego z Wolfem do bożnicy, nabrali przekonania, że 
jestem żydem, a wiedząc, iż pracuję w redakcji – jak 
nazywano w Kępnie drukarnię – rozgłosili po mieście, 
że pracuje tam żyd. I te oto pogłoski dotarły do 
Kwaczewskiego.
 Gdy to wszystko usłyszałem, pomyślałem sobie: 
„Teraz bigos gotowy, Kępno będzie miało nową sensację”.
 
 – Trudno, panie Geller, stało się – powiedziałem. 
– Mam teraz podwójny kłopot: jeden to pański chrzest, 
a drugi to nowy maszynista, którego muszę natychmiast 
szukać. Wprowadził mnie pan w błąd, za co musi pan 
ponieść konsekwencje. Jutro przyjdzie ks. Janiszewski, 
to całą tę sprawę z nim omówię. 

 nazajutrz Gellera nie było na stanowisku. Około 
południa przyszedł ks. Janiszewski. Gdy mu opowiedziałem 
całą historię, oświadczył stanowczym głosem: 
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 – nie,panie redaktorze, ja już nigdy nie będę 
żyda chrzcił!
 – A dlaczego? – zapytałem.
 – Otóż, proszę, niech pan posłucha. Gdy 
byłem w Morawinie przy kościele filialnym parafii 
wyszanowskiej, przyszła do mnie młoda para. On był 
żydem, a ona – katoliczką. Chcieli się pobrać. Prosili 
mnie, abym go przygotował do przyjęcia chrztu św. 
i pierwszej komunii, a później udzielił ślubu. Zgodziłem 
się. Po kilku tygodniach ochrzciłem go i młodej parze 
udzieliłem ślubu. nie minęło sześć tygodni, jak młody 
małżonek przyszedł powtórnie do mnie i oświadczył: 
„Eure Hochwürden, ich kehre zu meinem Vaterglauben 
zurück”, tzn.: „Wasza wielebność, wracam do wiary moich 
ojców”. Gdy to usłyszałem, przegnałem go, a sobie 
przysiągłem, że już nigdy w życiu żyda nie ochrzczę. 
Teraz pan rozumie, dlaczego nie mogę zadośćuczynić 
pańskiej prośbie. Ale niech pan poprosi o to ks. 
dziekana nowackiego. Może on się zgodzi.

 niestety również ks. dziekan nowacki, któremu 
przedstawiłem całą sprawę, odparł, że nie będzie 
chrzcił żyda. Dlaczego? nie powiedział, a ja go o to 
nie pytałem. Miałem żal zarówno do ks. Janiszewskiego, 
jak i do ks. nowackiego, że nie chcieli zjednać 
Kościołowi nowego wyznawcy. Uważałem to za ich święty 
obowiązek, tym bardziej że Geller był już w dużej 
mierze przygotowany do przyjęcia katolicyzmu. Później 
dopiero miałem się przekonać, że obaj księża mieli 
rację i że żyd pozostanie zawsze żydem42.
 na razie więc Gellerowi nie pozostało nic innego 
jak opuścić Kępno, co niebawem uczynił. Wyjechał 
rzekomo do Krotoszyna czy Gostynia, gdzie u braci 
zakonnych chciał uzupełnić swoje wiadomości o wierze 
katolickiej i przygotować się do przyjęcia chrztu.

42  Opinie Autora pokazuję w tym fragmencie mentalność środowiska, w którym pracował 
i które nie akceptowało Żydów w swoim otoczeniu.

 I znowu pozostałem bez maszynisty. nieraz 
żałowałem, że sam nie miałem takiej praktyki, nie 
byłbym wówczas tak zależny od panów maszynistów. Ale 
wszystkiego nie można się było nauczyć; nie starczyłoby 
życia na to, aby człowiek posiadł wszystkie dziedziny 
wiedzy i techniki. Poza tym nie powinno być wojen, 
które wydarły nam najpiękniejsze lata młodości. Mimo 
to musiałem sobie jakoś radzić. Pewien zecer, który 
uczył się w jednej z małych ostrowskich drukarń, 
miał niewielkie pojęcie o pracy przy maszynach. Przy 
jego pomocy, wspólnymi siłami, drukowaliśmy gazetę. 
W międzyczasie pracowało w drukarni przejściowo dwóch 
obcych młodych maszynistów, z których jeden – odchodząc 
– ze złośliwości rozregulował maszynę do tego stopnia, 
że jego następca nie mógł sobie z nią dać rady. Musiałem 
go więc przy pomocy policji sprowadzić do drukarni, 
aby naprawił maszynę. ów niesumienny człowiek, ubrany 
w biały letni garnitur, naprawił pod bacznym okiem 
władzy bezpieczeństwa uszkodzoną maszynę.
 Minęło kilka miesięcy, aż tu pewnego wiosennego 
dnia zupełnie niespodziewanie odwiedził mnie Geller. 
Przyjechał do Kępna, aby ze swoimi opiekunami 
Baranowskimi udać się do Bolesławca w byłej Kongresówce, 
gdzie miał być ochrzcony.Z takiego obrotu sprawy byłem 
bardzo zadowolony, gdyż po dokonanym chrzcie mogłem 
Gellera przyjąć z powrotem, na czym mu oczywiście 
również bardzo zależało. Chrzest odbył się bardzo 
uroczyście, a przebieg tej rzadkiej uroczystości 
opisałem obszernie w „Przyjacielu”. niebawem Geller 
wrócił do pracy w drukarni, gdzie pracował z takim 
samym zapałem jak dawniej. nikt nie miał ani do mnie, 
ani do niego żadnych pretensji. 
 Przyszły Zielone Świątki. Pojechałem z żoną do 
Poznania. Gdy wróciłem, nie zastałem Gellera przy pracy. 
nikt nie umiał mi powiedzieć, co się z nim stało. Dopiero 
następnego dnia dowiedziałem się, że w pierwszy dzień 
świąt był na obiedzie w Hotelu Centralnym z jakimś 
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młodym człowiekiem, prawdopodobnie bratem, z którym 
nazajutrz wyjechał w niewiadomym kierunku. Dwa dni 
później otrzymałem telegram z Krakowa, w którym Geller 
prosił mnie o przysłanie reszty zarobku, gdyż został 
przez brata uprowadzony do Krakowa i nie ma pieniędzy 
na podróż powrotną do Kępna. należne mu pieniądze 
wysłałem sześć tygodni później, a drugi telegram 
i kolejne dwa listy pozostawiłem bez odpowiedzi. 
 nie mogłem mu przebaczyć, że bez słowa 
wytłumaczenia pozostawił mnie na łasce losu i tym 
samym zawiódł moje zaufanie. Miałem dla niego wiele 
sentymentu i życzliwości; nigdy nie przypuszczałem, 
że taki będzie koniec naszej współpracy. Geller był 
i pozostał żydem! Księża nowacki i Janiszewski się nie 
pomylili. Mieli słuszność!
 Mniej więcej po pół roku Geller przyjechał 
do Kępna i usiłował jeszcze raz nawiązać ze mną 
kontakt. Koniecznie chciał ze mną mówić. Widziałem go 
przechadzającego się pod oknami redakcji i czekającego 
na moją decyzję. nie przyjąłem go, gdyż mu już nie 
wierzyłem. 
 Wiosną 1935 r. śmierć Piłsudskiego wywołała 
w szeregach sanacji duży niepokój o dalsze losy obozu, 
na czele którego stał zmarły marszałek. Zastanawiano 
się, czy legioniści znajdą godnego następcę i czy 
zdołają utrzymać się przy władzy. Wśród przeciwników 
obozu można było zauważyć wielką aktywność, szczególnie 
w łonie Stronnictwa narodowego, które rozpoczęło 
wprost szaloną agitację na rzecz swojego programu 
politycznego. Tak w miasteczkach, jak i po wsiach 
zakładano nowe koła. W Kępnie aż wrzało od gorączkowej 
agitacji i działalności miejscowego koła endecji, do 
którego należeli poza częścią inteligencji nieomal 
wszyscy kupcy i rzemieślnicy. Również na wsi werbowano 
nowych członków i zakładano kolejne koła. Wstępowali 
do nich nie tylko zasobniejsi chłopi, lecz także 
małorolni oraz robotnicy folwarczni. 

 Młodzi narodowcy, czyli członkowie Obozu 
Wielkiej Polski, z mieczykami Chrobrego, które 
nosili podobnie jak wszelkiego rodzaju odznaki na 
marynarkach, wystawiali przed żydowskimi sklepami 
pikiety, zabraniające klienteli chrześcijańskiej 
wchodzenia i robienia tam zakupów; na zebraniach, 
w prasie, a nawet na ulicach wykrzykiwali hasło: „Swój 
do swego po swoje”, terroryzowali żydów, a nierzadko 
nawet innych swoich przeciwników politycznych. Od 
czasu do czasu władze osadzały w areszcie jakiegoś 
młodego agitatora, który zbyt jaskrawymi wybrykami 
zakłócał spokój publiczny. Po kilku dniach wypuszczany 
na wolność, witany był u bram aresztu – jak to miało 
np. miejsce w przypadku niejakiego Kużaja – przez 
młodych i starszych działaczy Stronnictwa narodowego 
kwiatami i okrzykami „niech żyje!”. Ani spostrzegły 
się inne stronnictwa, jak Stronnictwo Ludowe „Piast” 
i narodowa Partia Robotnicza, że szeregi ich topniały, 
tracąc członków na korzyść Stronnictwa narodowego.
 nie pochwalałem tych akcji terrorystycznych 
wobec żydów. Przeciwnie, piętnowałem wszelkie 
tego rodzaju wybryki. Dawałem temu wyraz na łamach 
„Przyjaciela”. Stałem na stanowisku, że polskie 
kupiectwo drogą oszczędności, solidności, redukcji 
swoich wymagań życiowych i wreszcie obniżki cen 
może skutecznie konkurować z handlarzami żydowskimi. 
Dowodem słuszności mojego stanowiska była firma Helena 
Grun w rynku, która skutecznie konkurowała z żydem 
Szwarcem, prowadzącym kilka domów dalej podobny sklep 
materiałów i manufaktury. Właściciel firmy Grun Jan 
Tomczak, znany na terenie miasta działacz „Sokoli”, 
potrafił mimo swego bogatego i obrotnego sąsiada 
rozwinąć własny interes i kupić drugi dom przy rynku. 
Ale nie wszyscy polscy kupcy umieli konkurowali ze 
sklepami żydowskimi. Byli i tacy, którzy na skutek 
braku kapitału obrotowego, nieumiejętności kupieckich 
i nierzadko życia ponad stan musieli zamykać swoje 
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interesy. nie potrafili pogodzić rozchodu z dochodem 
i wyrzec się przyjemności, które nie mieściły się 
w ich budżecie handlowym i domowym.
 Pewnego dnia zjawiło się u mnie w redakcji trzech 
młodych działaczy z Obozu Wielkiej Polski na czele 
z Tomaszem Godziną junioremi zażądało przeistoczenia 
„nowego Przyjaciela Ludu” w organ Stronnictwa 
narodowego. Oczywiście na coś podobnego nie mogłem 
się zgodzić. „nowy Przyjaciel Ludu” był bowiem pismem 
bezpartyjnym, które miało za zadanie krzewienie 
polskości w powiecie kępińskim i w sąsiednich powiatach. 
nie mogło wobec tego stać się narzędziem walki tego 
lub owego stronnictwa politycznego, a raczej miało 
obowiązek walczenia z antypolską propagandą szerzoną 
przez „Kempener Wochenblatt”. Odmowa moja wywołała 
odruch niezadowolenia u kępińskich narodowców, do 
których należeli prawie wszyscy moi znajomi, nawet ci, 
z którymi utrzymywałem bliższe stosunki towarzyskie. 
Wszyscy odwrócili się odemnie i albo mnie nie 
dostrzegali, albo pomijali. nawet mój dobry znajomy, 
wyżej wspomniany kupiec Jan Tomczak, który objął po 
mnie prezesurę „Sokoła”, a właściwie zwyciężył ze mną 
w sporze o miejsce,w którym miała stanąć sokolnia, 
nie tylko odwrócił się odemnie, lecz także prowadził 
ze mną na łamach „Przyjaciela” ostrą polemikę na temat 
„Sokoła” i sokolni, a plakaty dla miejscowego gniazda 
sokolego kazał drukować w drukarni ostrowskiej. Wierny 
mi pozostał tylko burmistrz Kokociński. Mało tego, grono 
aktywistów spośród kępińskich narodowców zaczęło przy 
pomocy kapitałów zebranych od zamożniejszych członków 
wydawać nową gazetę pt. „Gazeta Południowa”, drukowaną 
w Żninie i o połowę tańszą od „Przyjaciela”. nowe pismo 
rozrzucali nie tylko w Kępnie, ale przede wszystkim 
na wsi, aby w ten sposób podciąć byt „Przyjaciela” 
i w końcu pozbawić mnie posady. I pewnie osiągnęliby 
swój cel, gdyby nie wielki, powiatowy zjazd Stronnictwa 
narodowego, który odbył się latem tegoż roku w Kępnie. 

 W przeddzień zjazdu kazali mi powiedzieć, abym 
nazajutrz, czyli w dzień zjazdu, nie ważył się pokazywać 
na ulicach Kępna, gdyż mogłoby się zdarzyć, że policzonoby 
mi kości. Mieszkałem wtenczas z rodziną, tj. z żoną 
i trojgiem dziećmi: Lidą, Haliną i Janiną, przy rynku 
pod nr 27 w domu Szafarkiewiczów na I piętrze. Mogliśmy 
więc obserwować pochód zjazdowy z okien mieszkania. 
Stałem z żoną za firankami i przyglądaliśmy się blisko 
4 tys. ludzi, kroczącym w zwartych szeregach przez 
rynek na czele z władzami stronnictwa i wybitniejszymi 
jego działaczami, wywodzącymi się z miejscowej 
inteligencji i kupiectwa. Pochód poprzedzała grupka 
dzieci na czele z chłopcami, ubranymi w mundurki 
oficerskie wojska polskiego. Za nimi kroczyły długie 
szeregi mieszczan, chłopów i robotników folwarcznych, 
czyli nowo upieczonych członków kół wiejskich. Cała 
postawa organizatorów i uczestników zjazdu wskazywała 
na to, że narodowa Demokracja uznała, iż nadeszła 
chwila do przejęcia władzy w państwie.
 Patrząc na ten żywiołowy, olbrzymi pochód na 
czele z dawnymi znajomymi i przyjaciółmi, poczułem 
się zrazu zgnębiony. Wydawało mi się, że znalazłem się 
u progu katastrofy. Liczba prenumeratorów „Przyjaciela” 
spadała gwałtownie. Zdawałem sobie sprawę z tego, 
że jeżeli teraz się poddam, będę zgubiony. „nie! – 
powiedziałem sobie. – Do tego nie wolno mi dopuścić”. 
Byłem młody i miałem dość siły i energii, aby podjąć 
walkę i doprowadzić ją do zwycięskiego zakończenia. 
Jeszcze tego samego dnia napisałem artykuł na temat 
celów i zadań Stronnictwa Ludowego „Piast”, który 
zamieściłem nazajutrz w „Przyjacielu” na czołowym 
miejscu. O zjeździe narodowców napisałem tylko krótką 
wzmiankę. niezwłocznie nawiązałem bliższy kontakt 
z zarządem powiatowym Stronnictwa Ludowego „Piast”, 
który zobowiązał się zwoływać co niedzielę po kilka 
zebrań kół w powiecie, na które miałem wysyłać swoich 
korespondentów. Sprawozdania z tych zebrań miały się 
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ukazywać nazajutrz w „Przyjacielu”. W zamian za to władze 
stronnictwa zobowiązały się propagować „Przyjaciela” 
jako pismo ludowe i go popierać. Obie strony wywiązały 
się sumiennie z podjętych zobowiązań.
 W ten sposób uratowałem moje pismo. Liczba 
prenumeratorów zaczęła znowu rosnąć, a „Gazeta 
Południowa” po kilku miesiącach przestała się ukazywać, 
do czego przyczyniła się również w pewnej mierze niechęć 
miejscowego kupiectwa do jej ciągłego subwencjonowania 
oraz stale postępująca stabilizacja władzy sanacyjnej 
w kraju. 
 Odtąd datuje się moja ściślejsza współpraca 
z ruchem ludowym w powiecie kępińskim. Jakkolwiek 
nie byłem członkiem Stronnictwa Ludowego „Piast”, to 
jednak współpracowałem z ludowcami, którym pisywałem 
i drukowałem bezinteresownie odezwy wyborcze, 
ogłaszałem zebrania kół i zjazdy w „nowym Przyjacielu 
Ludu” oraz zamieszczałem sprawozdania z tych spotkań, 
czyli w miarę moich możliwości popierałem ruch ludowy 
w powiecie. 
 Jak wspomniałem już w jednym z poprzednich 
podrozdziałów, w Kępnie wychodziła od 1864 r. niemiecka 
gazeta pt. „Kempener Wochenblatt”, której redaktorem 
był hakatysta i polakożerca Adolf Kietzmann. Władał 
on dobrze językiem polskim i żył dostatnio dzięki 
subwencjom, płynącym z urzędowych źródeł niemieckich. 
Kietzmann nienawidził Polaków i wszystkiego, co 
polskie. nie utrzymywałem z nim żadnych bliższych 
stosunków koleżeńskich. Sprzedawałem mu jedynie od 
czasu do czasu z magazynu drukarni mniejsze ilości 
papieru gazetowego, licząc ceny ustalone według kosztów 
własnych, czyli bez jakiegokolwiek zarobku. W miarę 
upływu czasu rosła buta szowinistycznego niemca. 
Świadczy o tym następujące wydarzenie, które miało 
miejsce 23 sierpnia 1930 r. 
 W tym dniu odbyło się zebranie gminy ewangelickiej, 
na które przyszedł również Kietzmann. Kiedy jeden 

z obecnych wystąpił przeciw niemu z zarzutami,  
że w brzydki sposób zaczepił w swej gazecie miejscowego 
pastora Klawittera, wtedy Kietzmann wyciągnął odezwę 
w sprawie uczczenia 10-lecia wskrzeszenia Państwa 
Polskiego, pod którą umieszczono także podpis 
Klawittera, splunął na nią trzykrotnie i krzyknął:

– Fuj!!! Oto prawdziwa „Deutsche Kultur”!
na marginesie tego antypolskiego wystąpienia 

Kietzmanna należy zaznaczyć, że powiatowy komitet 
uroczystości 10-lecia wskrzeszenia Państwa Polskiego 
umieścił pod odezwą wśród nazwisk znaczniejszych 
osobistości również nazwisko pastora Klawittera, 
gdyż podlegała mu wówczas niemała liczba polskich 
ewangelików, zamieszkałych w Kępnie i powiecie 
kępińskim.
 niedługo po tym zajściu Klawitter został 
przeniesiony w stan spoczynku oraz miał wyjechać 
do dzieci do Wrocławia. Obawiając się jednak 
następstw wydanej przez Kietzmanna władzom niemieckim 
nieprzychylnej o nim opinii, popełnił samobójstwo 
strzałem z rewolweru w serce. 
 Kietzmanna aresztowano początkowo jako 
domniemanego sprawcę tragicznej śmierci Klawittera, 
później jednak zwolniono go z powodu braku dowodów. 
W oczach społeczeństwa polskiego i uczciwych niemców 
jeżeli nie faktycznym to moralnym sprawcą śmierci 
superintendenta Klawittera był i pozostał Adolf 
Kietzmann. 
 W następnych latach Kietzmann potęgował swoje 
antypolskie wystąpienia na łamach „Kempener Wochenblatt” 
oraz na zebraniach różnych niemieckich organizacji 
i towarzystw. Mimo to władze polskie odnosiły się 
do niego z dużym pobłażaniem, szczególnie za czasów 
urzędowania starosty Dąbrowieckiego (1932–1939). „nowy 
Przyjaciel Ludu” był dość często konfiskowany i narażany 
na procesy sądowe, podczas gdy polakożerczy „Kempener 
Wochenblatt” wychodził bez przerwy i bez białych plam. 
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Jedno uderzenie Kietzmanna pięścią w stół – jak sam 
się przed mną chwalił – wystarczyło, aby pan starosta 
umilkł wobec butnego niemca i – jak się później okazało 
– szpiega na rzecz hitlerowskich niemiec. 
 Bywały sprawy, często tak powikłane i niejasne, 
że spędzały mi sen z oczu. Były one szczególnie przykre 
i pracochłonne dla redakcji, gdyż redaktor poza swoimi 
normalnymi zajęciami musiał się bawić w detektywa 
i prowadzić dochodzenia na wszelkie możliwe strony,  
aby wreszcie dobrnąć do źródła prawdy. Jedną z takich 
nigdy niewyjaśnionych zagadek była sprawa dra Eugeniusza 
Kowalewskiego, lekarza kolejowego w Kępnie, któremu 
zarzucano, że nie był lekarzem, gdyż nie mógł się 
wykazać dyplomem lekarskim.
 Pod koniec 1937 r. krążyły w mieście, szczególnie 
wśród inteligencji, pogłoski,że dr Kowalewski nie ma 
dyplomu lekarskiego i że bezprawnie wykonuje zawód 
lekarza. Początkowo nie bardzo wierzyłem tym doniesieniom, 
które mogły mieć swoje źródło w złośliwości ludzkiej. 
Wiedziałem, że Kowalewski miał wśród miejscowego 
społeczeństwa wielu wrogów, choćby z tego względu, że 
wystąpił z Kościoła katolickiego. Ponieważ Kowalewski 
nie chciał zapłacić zaległego podatku kościelnego, 
komornik zafantował mu leżankę, przez co Kowalewski 
zgłosił ks. proboszczowi nowackiemu swoje wystąpienie 
z Kościoła. Poza tym jego rubaszny stosunek do 
pacjentów mógł również stać się przyczyną tych plotek. 
Dopiero gdy dowiedziałem od starosty Dąbrowieckiego, 
że Kowalewski rzeczywiście mimo kilkukrotnych upomnień 
nie przedłożył Wojewódzkiemu Wydziałowi Zdrowia 
dyplomu lekarskiego i że na skutek tego otrzymał 
zwolnienie ze stanowiska lekarza kolejowego i lekarza 
zaufania w Ubezpieczalni Społecznej, umieściłem na 
ten temat dłuższą notatkę w „nowym Przyjacielu Ludu”. 
Podchwyciły ją inne pisma, m.in. „Kurier Poznański”, 
który zamieścił nawet fotografię Kowalewskiego.

 Gdy odmówiłem Kowalewskiemu sprostowania 
wspomnianej notatki, wytoczył mi proces o zniesławienie, 
a prokurator wszczął dochodzenie karne przeciw 
Kowalewskiemu za bezprawne wykonywanie praktyki 
lekarskiej. Kowalewski twierdził, że studiował 
i złożył egzaminy lekarskie w Carskiej Wojennej 
Akademii Medycznej w Petersburgu, czyli Leningradzie43, 
i że otrzymywał stypendium za kształcenie. Wskutek 
zawieruchy wojennej nie zdołał go spłacić, przez co 
nie otrzymał dyplomu, a jedynie tymczasowe świadectwo, 
które złożył w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia. Wielkie 
poszukiwanie dyplomu Kowalewskiego, podjęte przez 
redakcję poprzez ambasadę polską w Moskwie, nie 
przyniosło żadnych rezultatów. Wydało się jednak, że 
w książeczce wojskowej Kowalewskiego figurował stopień 
wojskowy szeregowca i że data jego urodzenia była inna 
od tej w urzędzie stanu cywilnego. A jeżeli Kowalewski 
– jak twierdził – ukończył Carską Wojenną Akademię 
Medyczną, to powinien mieć stopień oficera, a nie 
szeregowca. 
 W toku dalszych uciążliwych dochodzeń 
dowiedziałem się, że w Warszawie ma swą siedzibę 
Związek Byłych Absolwentów Wojennych Akademii 
Medycznej w Petersburgu. Podkreślić należy, że ówczesne 
społeczeństwo nie tolerowało oszustów i różnego rodzaju 
„niebieskich ptaszków”, którzy zamierzali żerować na 
ludzkiej uczciwości, a szczególnie na małomiejskiej 
łatwowierności. Stąd dzień w dzień otrzymywałem z różnych 
stron Polski listy od ludzi, którzy często bardzo 
nieprawdopodobnymi informacjami chcieli przyczynić 
się do ułatwienia śledztwa i wykrycia prawdy. Tak 
np. dzięki jednemu księdzu z powiatu leszczyńskiego 
poznałem nazwisko i adres prezesa wspomnianego Związku 
Byłych Absolwentów Akademii Medycznej w Leningradzie. 
Był nim pewien pułkownik, którego nazwiska sobie nie 
przypominam, a któremu opisałem całą sprawę. W odpowiedzi 

43  Nazwa miasta z Petersburg na Leningrad została zmieniona w 1924 r.
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otrzymałem zapewnienie, że we wspomnianej akademii był 
rzeczywiście student Eugeniusz Kowalewski. Był to jego 
serdeczny przyjaciel, którego fotografię ma w albumie 
absolwentów petersburskiej Akademii Medycznej i który 
nie może mieć nic wspólnego z kępińskim Kowalewskim, 
gdyż zginął w zawierusze pierwszej wojny światowej na 
Morzu Czarnym. Kowalewski zamieszkały w Kępnie – pisał 
dalej ów pułkownik – mógł być co najwyżej sanitariuszem, 
gdyż zna ówczesnych profesorów akademii, ale nie 
zna sposobów ich podchodzenia do pewnych zagadnień 
naukowych. nie jest nawet wykluczone, że nasz Kowalewski 
przywłaszczył sobie w jakiś bliżej nieznany sposób 
część papierów zaginionego Kowalewskiego. nadmienić 
należy, że Kowalewski był w Warszawie u prezesa 
wspomnianego związku i prosił go o zaświadczenie, że 
studiował na Akademii Petersburskiej. Dokumentu takiego 
nie otrzymał, gdyż prawdziwy Kowalewski, którego 
fotografię – jak wspomniałem – miał przewodniczący 
związku w albumie absolwentów akademii, nie był wcale 
podobny do naszego Kowalewskiego. 
 Cała sprawa zaczęła się wikłać i ciągnąć 
w nieskończoność. Kowalewski wyprowadził się 
w międzyczasie z Kępna, a kilka rozpraw przed Sądem 
Okręgowym w Ostrowie nie wyjaśniło tej tajemniczej 
zagadki. Wreszcie nadszedł 1939 r. i cała sprawa 
utonęła w pożodze wojennej. 
 W drukarni pracowali prawie wyłącznie młodzi 
ludzie, mężczyźni i dziewczęta, poza robotnikiem Janem 
Siwkiem, który był już przy założeniu „Przyjaciela” 
jednym z pierwszych jego kolporterów i dzisiaj jest 
już starszym mężczyzną. Różnie to bywało z tymi młodymi 
pracownikami. Miałem z nimi kłopoty, chociaż na ogół 
byli uczciwi i sumienni i na zawsze ich zachowam w miłej 
pamięci. Starszym maszynistą był w ostatnich latach 
przedwojennych mój brat Włodzimierz Depczyński. Lubił 
– jak to drukarz – od czasu do czasu sobie pofolgować. 
Czasami chorował, był dobrym fachowcem i grał pięknie 

na skrzypcach. Mało pracował w zawodzie. Długie lata, 
mając własną orkiestrę, grywał w pierwszorzędnych 
poznańskich lokalach rozrywkowych, jak np. w „nowym 
Świecie” przy ul. Kantaka. Zarabiał wtenczas bardzo 
dobrze, toteż młodych i pięknych adoratorek mu nie 
brakowało. Począwszy od 1935 r., pracowała w drukarni 
również moja żona. Była zatrudniona w ekspedycji gazet, 
pomagała przy czytaniu korekt oraz przy wyszukiwaniu 
i przerabianiu starych francuskich powieści, drukowanych 
w „Przyjacielu”. W okresie przedgwiazdkowym pomagała 
mi przy zestawianiu kalendarza książkowego lub innego 
dziełka, jak „Dobra gospodyni”, „Zbiór powinszowań”, 
które załączaliśmy bezpłatnie do naszego pisma jako 
premie gwiazdkowe. 
 niemałe kłopoty miałem z personelem, szczególnie 
biurowym, który potrafił płatać mi różne figle. Były 
to przeważnie młode panienki w wieku od 18 do 24 
lat. Było to mniej więcej w czasie od 1930 do 1936 
r. Księgową była wówczas młoda kępnianka, przystojna 
brunetka, która po ukończeniu szkoły powszechnej 
roznosiła „Przyjaciela”, a później pracowała jako siła 
biurowa, aż wreszcie dzięki wrodzonym zdolnościom 
objęła stanowisko księgowej. Ojciec jej nie żył, a matka 
ciężko pracowała po domach jako praczka. Dzięki swej 
urodzie, miłemu taktownemu odnoszeniu się do ludzi 
panienka ta była na ogół przez wszystkich lubiana, 
a szczególnie przez mężczyzn. Miała w biurze rywalkę, 
polującą na jej posadę. Gdy więc zdarzyło się, że trochę 
lekkomyślnej księgowej uzbierało się w kasie drukarni 
niewielkie manko, które w krótkim czasie pokryła, owa 
rywalka napisała anonim do księdza biskupa Adamskiego, 
głównego udziałowca naszej spółki, w którym oskarżyła 
mnie o to, że zatrudniam złodziei. Ksiądz biskup 
przesłał anonim dyrektorowi Ziółkowskiemu, który mi go 
pokazał i następnie zniszczył. Specyficzny charakter 
pisma zdradził autorkę tego donosu. Zresztą sama się do 
niego przyznała. Wypłaciłem jej więc kwartalną pensję 
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i poleciłem szukać szczęścia w innym zakładzie pracy. 
Zawsze byłem wrogiem wszelkiego donosicielstwa.
 Inne zdarzenie miało tragiczniejsze następstwa 
dla naszej księgowej. Była ona młoda, miała wiele 
temperamentu i wdzięku dziewczyny z Południa. nie 
potrafiła niestety opanować swojej pałającej miłosnym 
żarem natury i... w jej łonie zbudziło się nowe życie. 
A gdy legła na łożu boleści, jej bezradna matka posłała 
po mnie. Byłem zaskoczony tym, co zobaczyłem. Pomóc jej 
nie mogłem. Sprowadziłem więc znajomego lekarza, który 
zajął się chorą, ona zaś w skutek swej lekkomyślności 
wzięła na swoje sumienie budzące się do życia ludzkie 
istnienie. Ojcem dziecka był jeden z profesorów 
kępińskiego gimnazjum, który niebawem zmarł. Tuż przed 
śmiercią poprosił swego przyjaciela, również profesora 
gimnazjum, aby zajął się jego niedoszłą małżonką i – 
o ile serce mu na to pozwoli – pojął ją jako dozgonną 
towarzyszkę życia. Kilka miesięcy później byłem na ich 
ślubie. Tak oto życie – aczkolwiek krętymi ciernistymi 
ścieszkami – wyniosło moją księgową z roznosicielki 
gazet na żonę profesora, a później dyrektora jednego 
z pomorskich gimnazjów. 
 Młody małżonek, którego dziś jeszcze mile 
wspominam, był wzorem rzadko spotykanej wierności 
przyjacielskiej. Mimo że ze swoim zmarłym przyjacielem 
bynajmniej – jak mówi przysłowie – nie zjadł beczki 
soli, to dotrzymał słowa i pojął jego narzeczoną za 
żonę, w której notabene także się sam kochał.
 Romantyczna ta historia wywołała huczek niemały. 
Po mieście krążyły najbardziej fantastyczne i mijające 
się z prawdą plotki. Kogo tam nie posądzano o ojcostwo! 
niejeden obywatel padł ofiarą tych plotek, nie 
wykluczając oczywiście najbliższych współpracowników 
dziewczyny, czyli Tomasza Godziny seniora i naturalnie 
mnie, tym bardziej gdy się rozniosło, że to ja 
sprowadziłem lekarza. Zresztą wcale się z tym nie 
kryłem. Prawdziwy ojciec pozostawał w ukryciu, gdyż 

jego nazwiska nie chciała niedoszła matka zdradzić. 
Dopiero kilka miesięcy później zwierzyła mi się, kim 
był ojciec. 
 najwięcej psioczyli i wskazywali palcem na 
nieszczęsną dziewczynę ci, którzy chcieli uchodzić za 
moralistów i wychowawców młodzieży. nie przeczuwali 
wówczas, że podobny los może spotkać ich dzieci. 
Zapomnieli, że wszystko złe, co czynimy swoim bliźnim, 
prędzej czy później na nas się zemści. Byli oczywiście 
mężczyźni, którzy bronili jej przed jadowitymi 
językami. Tych była większość! 
 Ostatnią księgową przed wojną była również młoda 
dziewczyna Michalina Machowska, którą zwaliśmy panną 
Miśką. Jej matka, wdowa, popadła na skutek nieuczciwości 
ludzkiej w trudności finansowe, z powodu których 
Miśka musiała przerwać naukę w gimnazjum i pójść do 
pracy. Zaczęła od opiekinad naszymi dziećmi, które ją 
bardzo polubiły. Była również sumienna i pracowita, 
nam i dzieciom oddana. Gdy więc nadarzyła się okazja, 
wziąłem ją do biura jako siłę początkującą. A że była 
pilna i z łatwością przyswajała sobie wszelkie prace 
biurowe, szybko awansowała na księgową. Była miła, 
uczynna i cieszyła się moim całkowitym zaufaniem. Mimo 
młodego wieku potrafiła być samodzielna.
 Tymczasem życie katolickie w Kępnie w okresie 
międzywojennym wprost kwitło. Było to niewątpliwą 
zasługą ks. dziekana Ignacego nowackiego. Mimo 
przekroczonej sześćdziesiątki nie było komitetu, 
w którymby nie zasiadał. Aczkolwiek zdarzało się, 
że podczas toczących się często nudnych obrad ucinał 
sobie drzemkę, to jednak z chwilą ocknięcia się brał na 
nowo żywy udział w dyskusji. Szczególną opieką otaczał 
Towarzystwo Śpiewu, którego dyrygentem był organista 
Szmidt. Co roku parafia organizowała z okazji święta 
Chrystusa Króla uroczystą akademię, na której wygłaszali 
referaty wybitniejsi parafianie, aks. dziekan zaliczył 
do nich widocznie również moją skromną osobę, gdyż na 
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jednej z tych uroczystych akademii miałem zaszczyt 
wygłosić programowe przemówienie. 
 Zawsze jednak odnosiłem wrażenie, że ks. dziekan 
nowacki niezupełnie był ze mnie zadowolony jako 
parafianina. Pewnego razu bowiem, po zebraniu w salce 
Rady Miejskiej, zaczepił mnie na korytarzu i zasugerował 
uczęszczanie na nieszpory, co mnie trochę zaskoczyło, 
gdyż nigdy nie lubiłem tego robić. Gdy mu odpowiedziałem, 
że mamy w Kępnie kilka wybitnych osobistości, które 
rzadko chodzą do kościoła, jak np. adwokat Zawadzki, 
a mimo to cieszą się szacunkiem i poważaniem władz 
kościelnych, ks. dziekan odpowiedział:

– no tak, widzi pan, ale on lubi w tygodniu wejść 
do kościoła na kilka chwil i w ciszy się pomodlić.

„Acha! – pomyślałem sobie. – Dla mnie według ks. 
dziekana nie wystarczy wysłuchanie w niedzielę mszy 
świętej; potrzebne mi są jeszcze nieszpory, a panu 
mecenasowi Zawadzkiemu wystarczy kilka minut cichej 
modlitwy. Ale pan Zawadzki ma wyższe wykształcenie, 
a ja tylko średnie, co w oczach ks. dziekana mnie 
do pewnego stopnia dyskwalifikowało jako pełnego 
inteligenta i pozbawiało specjalnych przywilejów”. 
Skądinąd był ks. dziekan nowacki dla mnie pełen szacunku 
i uznania, cenił moją pracę, a w niektórych sprawach 
parafialnych radził się mnie i co roku zapraszał mnie 
na świniobicie, które urządzał tradycyjnie w trakcie 
karnawału dla parafialnej inteligencji. Taki już raz 
był! 
 niezapomnianym wydarzeniem w dziejach parafii 
kępińskiej był XII Zjazd Katolicki, który odbył się 
pod protektoratem Prymasa Polski ks. kardynała Augusta 
Hlonda w Kępnie w dniach 2 i 3 lipca 1932 r. Z tej okazji 
ukazał się specjalny 8-stronicowy numer „Przyjaciela” 
poświęcony temu wydarzeniu. Zawierał on szereg 
ciekawych artykułów i ilustracji z życia regionu,np. 

artykuł Antoniego Małyszczaka pt. „Z przeszłości 
Kępna”, artykuły „Powiat kępiński”, „Kościoły i parafie 
powiatu kępińskiego”, „Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej w Kępnie” i inne. Program zjazdu 
obejmował m.in. plenarne zebranie, na którym wygłosił 
przemówienie ks. kardynał Hlond. Dalsze obrady toczyły 
się w sekcjach: duszpasterskiej, akcji katolickiej, 
młodzieżowej i robotników. 
 We wszystkich zebraniach zjazdu i sekcji musiałem 
oczywiście uczestniczyć. Miałem bowiem obowiązek 
wysyłać co dzień sprawozdanie do Katolickiej Agencji 
Prasowej w Warszawie oraz przygotować opis przebiegu 
zjazdu do „Przyjaciela”. Stąd redakcja była czynna 
przez cały czas zjazdu bez przerwy od rana do późnego 
wieczora. Uczestniczyłem również w raucie, wydanym 
przez starostę Dąbrowieckiego, i w obiedzie u ks. 
dziekana nowackiego, który podejmował na probostwie 
ściślejsze grono gości na czele z ks. kardynałem 
Hlondem. 
 Ciężko mieli w okresie międzywojennym ludzie, 
którzy stracili pracę. Byli wśród nich tacy, którzy 
sami się do tego przyczynili, tacy, którzy nie chcieli 
pracować, ale również i tacy, którzy mimo dobrych 
chęci niestety nie mogli znaleźć żadnej posady. 
Zapomoga z Funduszu Bezrobocia, Komitetu do spraw 
Bezrobocia i pomoc w formie datków, odzieży i żywności 
organizowana przez Towarzystwo św. Wincentego a Paulo 
okazywały się niewystarczające do tego, by skromnie 
utrzymać często liczną rodzinę bezrobotnego, mimo że 
ceny artykułów żywnościowych jak na owe czasy nie były 
wcale wygórowane. W 1932 r.np. na targu kępińskim 
funt masła (1/2 kg) kosztował 1,60–1,70 zł, mendel 
jaj 1,60–1,70 zł, kilogram twarogu 40–60 gr, kury 
1,20–2,50 zł, kaczki 2,20–3,50 zł, gęsi 4,00–5,50 zł, 
cetnar kartofli 1,80–2 zł, główka kapusty 10–25 gr, 
wiązka marchwi 7 gr. 
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 Często przyjeżdżały do Kępna zespoły artystyczne, 
np. Szczerbowskiego i Wojciechowskiego z Poznania, 
w nadziei zasilenia kasy teatralnej i ulżenia biedocie 
aktorskiej. niestety nie zawsze im się to udawało. 
Wpływy kasowe zdołały zaledwie pokryć wydatki. 
Były też i mniejsze zupełnie obce zespoły, które 
po deficytowym przedstawieniu cichaczem opuszczały 
miasto, pozostawiając na pamiątkę nieuregulowane 
rachunki za salę, reklamę i inne należności. Dziś 
jeszcze mam przed oczyma dwuosobowy zespół, złożony 
ze starszego małżeństwa i tańczący na scenie „Sokoła”. 
Aż litość brała, patrząc na tych dwoje zabiedzonych 
ludzi, którzy kiedyś być może byli gorąco oklaskiwanymi 
ulubieńcami publiczności, a teraz resztkami sił 
chcieli koniecznie zadowolić siedzących w pierwszych 
dwóch rzędach widzów, reszta bowiem sali świeciła 
przerażającą pustką. Mieszkańcy małych miasteczek, 
jakim było Kępno, wtenczas niezbyt często chodzili 
na przedstawienia teatralne. Małowartościowe zespoły 
teatralne, którym zdawało się, że prowincjonalną 
publiczność zadowolić można najzwyklejszą szmirą, 
wystawioną poniżej wszelkiej krytyki, nie przyciągały 
ludzi do teatru. Inni, nie znajdując w sztuce scenicznej 
żadnego upodobania, omijali scenę zawodową, zadowalając 
się przedstawieniem amatorskim, a jeszcze kolejni 
nie mieli pieniędzy na kupno biletu. Stąd pustki na 
spektaklach organizowanych przez przyjeżdżające do 
miasta zespoły teatralne. 
 nierzadko przychodzili do drukarni bezrobotni 
drukarze i redaktorzy w poszukiwaniu pracy. W czerwcu 
1938 r.pojawił się u nas niejaki Henryk Głowania, liczący 
42 lata, żonaty, z zawodu redaktor, pochodzący podobno 
z Kielc. Jeździł od miasta do miasta w poszukiwaniu 
posady. W ten sposób znalazł się w Kępnie. Zamieszkał 
w Hotelu Polskim przy rynku. Zaszedł również do naszej 
drukarni i prosił o jakąkolwiek pracę w redakcji. 
Życzeniu jego nie mogłem niestety zadośćuczynić i to 

z tej prostej przyczyny, że wszystkie stanowiska 
mieliśmy zajęte i nie było na razie widoków na 
powiększenie personelu. Biedny człowiek wrócił więc 
do hotelu i pod wpływem rozstroju nerwowego pozbawił 
się życia wystrzałem z rewolweru. Stracił nadzieję na 
znalezienie pracy. Stało się to 29 czerwca 1938 r. 
Pochowany został na cmentarzu kępińskim na miejscu 
niepoświęconym, co trochę za złe brałem ks. dziekanowi 
nowackiemu. Byłem bowiem przekonany, że człowiek ów 
popełnił tak szaleńczy czyn w stanie rozpaczy i zupełnej 
depresji, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co 
w danej chwili czynił. Ostatecznie i to niepoświęcone 
miejsce na cmentarzu jest drobną cząstką matki Ziemi, 
która z czasem wszystkich nas do siebie przygarnie. 
Długo nie mogłem tego biedaka zapomnieć, a gdy jestem 
na cmentarzu kępińskim, nigdy nie omijam jego grobu 
i poświęcam chwilę jego pamięci. 
 I w Kępnie było kilkuset bezrobotnych. W 1933 r. 
było ich 411, a w 1934 r.– 500. W 1936 r. z powodu wyjazdu 
na prace do Gdyni, na Śląsk i do Centralnego Okręgu 
Przemysłowego ich liczba spadła do 237 osób. Pomoc 
państwa, miasta i różnych organizacji charytatywnych 
przynosiła tylko częściową ulgę rodzinom bezrobotnych. 
Mieli oni swój komitet, na czele którego stał Józef 
Krzak. Komitet ten często odwiedzał redakcję i zasięgał 
u mnie rady w różnych interesujących go sprawach. 
Tak jak mogłem i potrafiłem, radziłem tym biedakom. 
Materialnie niewiele mogłem im pomóc. Cieszyło mnie 
jednak, że przychodzili do mnie i mieli do mnie zaufanie. 
Zresztą wiedzieli o tym, że i ja kiedyś zakosztowałem 
owego „raju” bezrobotnego i strajkującego pracownika.
 Bywało, iż cierpliwość tych ludzi się wyczerpywała. 
Wtenczas dochodziło do demonstracji. Widziałem, jak 
pewnego razu duża grupa bezrobotnych nacierała na 
rynku od strony ratusza w kierunku ul. Mickiewicza 
na grupkę policji, obrzucając ją kamieniami. Dobrze,  
że skończyło się na zwykłej demonstracji i że nie polała 
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się krew. Bieda zdolna bowiem jest do wszystkiego. 
 Tak, dla niektórych ludzi były to rzeczywiście 
bardzo trudne lata!
 W 1934 r. w dniach 12–15 sierpnia odbyła się 
w Ostrzeszowie pod protektoratem wojewody poznańskiego 
Rogera Adama Raczyńskiego Regionalna Wystawa Rolniczo-
Przemysłowa powiatu kępińskiego. Z tej przyczyny 
wzrosło w drukarni nasilenie pracy. Musieliśmy bowiem 
nie tylko wykonać cały szereg druków propagandowych, 
blisko 50-stronicową jednodniówkę formatu A4, lecz 
także podjęliśmysię wybudowania na terenie wystawy 
własnego stoiska, propagującego wykonywanie różnego 
rodzaju druków. Specjalny dział poświęcono „nowemu 
Przyjacielowi Ludu”. Wystawa miała duże powodzenie.
 Trud nasz nie był daremny, gdyż Komitet Wystawowy, 
składający się ze starosty nicefora Dąbrowieckiego, 
ziemianina Władysława Krzywoszyńskiego, Marii hr. 
Szembekowej i pułk. rez. Stanisława Thiela, przyznał 
drukarni Medal Srebrny Duży w dziale drukarskim 
i wydawnictw za chlubne wyniki pracy, a redakcji 
„nowego Przyjaciela Ludu” – List Pochwalny w dziale 
kultury, sztuki i sztuki ludowej, również za chlubne 
wyniki pracy.
 Wystawy, zjazdy i wybory były w redakcji zawsze 
okresami gorączkowej pracy. nie sprawiało mi to zbyt 
wielkiego trudu. Przeciwnie,im większy ruch panował 
w redakcji i drukarni, tym lepiej się czułem. Musiałem 
jednak tak umiejętnie postępować, aby każdy klient, 
prywatny czy urzędowy, obojętnie w czyim imieniu 
działał, tego lub owego towarzystwa, tej lub owej 
organizacji lub partii, miał wrażenie, że jest 
u siebie, w swoim zakładzie i że mam dla niego i dla 
jego organizacji wiele sympatii i życzliwości. Stąd 
zdarzyło się, że podczas jednych wyborów do rady 
miejskiej pisały w drukarni równocześnie swoje odezwy 
dwa stronnictwa, jedno w jednym miejscu, a drugie – 
w drugim, oczywiście nie wiedząc o sobie nawzajem. 

Jednym i drugim pomagałem, o czym przeciwnicy również 
nie wiedzieli. 
 Pewnego razu składano w zecerni odezwę wyborczą 
Stronnictwa narodowego. W tym czasie przyszedł do 
drukarni starosta Dąbrowiecki w sprawie jakiegoś 
ogłoszenia wyborczego dla BBWR, którego pilnie 
potrzebował. Widząc, że jestem zajęty, sam poszedł do 
zecerni, by się dowiedzieć, kiedy będzie mógł dostać tę 
odezwę. Przy okazji zdołał odczytać częściowo z ołowiu, 
a częściowo z rękopisu treść składającej się odezwy 
Stronnictwa narodowego. Starając się zachować w pamięci 
główne myśli przewodnie odezwy, pobiegł do starostwa, 
napisał odpowiedź na odezwę narodowców i przysłał do 
drukarni z prośbą o natychmiastowe oddanie do druku. Co 
miałem zrobić? Musiałem jego życzeniu zadośćuczynić. 
Miał do tego takie samo prawo jak narodowcy. W Kępnie 
była tylko jedna polska drukarnia. W ten sposób obie 
odezwy ukazały się równocześnie, z czego narodowcy 
byli oczywiście bardzo niezadowoleni. Sugerowali mi 
nawet niedyskrecję, twierdząc, że ktoś nie bardzo im 
życzliwy z personelu pokazał staroście Dąbrowieckiemu 
ich rękopis lub jedną z pierwszych odbitek mającej 
iść do druku odezwy, z czego Dąbrowiecki oczywiście 
skwapliwie skorzystał dla celów BBWR. Jak właściwie 
sprawa się miała, nikomu nie zdradziłem, a personelowi 
nakazałem milczenie. Różnymi drogami chodził starosta 
Dąbrowiecki i nie przebierał w środkach, aby dopiąć 
zamierzonego celu.
 na przełomie 1936 i 1937 r. w obawie przed 
zdelegalizowaną w Polsce Partią Komunistyczną i agentami 
moskiewskimi, przerzucanymi rzekomo do Polski w celu 
szerzenia ideologii komunistycznej, organizowano na 
polecenie władz centralnych we wszystkich powiatach tzw. 
komitety antykomunistyczne. Taki komitet zorganizował 
również starosta Dąbrowiecki, który zwołał do salki 
Sejmiku Powiatowego zebranie, na które zaprosił 
wszystkich prezesów, kierowników szkół i wybitniejsze 
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osobistości z miasta i powiatu. W przemówieniu 
programowym, w którym omówił cele i zadania komitetu, 
starosta Dąbrowiecki – wskazując w kierunku obecnego na 
sali prezesa zarządu powiatowego Stronnictwa Ludowego 
Raczyńskiego – powiedział:

– Szczególnie wy, panowie z SL, bądźcie czujni, 
macie bowiem w swoim zarządzie wtyczkę komunistyczną.

nie wymienił jednak żadnego nazwiska. Stąd 
zaraz po zebraniu podszedł do niego prezes Raczyński 
i zapytał, kogo miał na myśli. na to odpowiedział 
starosta Dąbrowiecki:

– Waszego sekretarza Peplińskiego.
– To niemożliwe – odparł Raczyński.
– A jednak tak jest z całą pewnością – ciągnął 

starosta Dąbrowiecki.– I powinniście jak najprędzej 
się go pozbyć. 

 W zarządzie SL wiedziano, że Pepliński pochodził 
z Wyszanowa, gdzie ojciec jego Jan na skutek swoich 
radykalnych poglądów społecznych był w ciągłym 
konflikcie z ówczesnym proboszczem Wyszanowa ks. 
Gramlewiczem i że był w Belgii i Francji, skąd 
wrócił do kraju. Był wzorowym członkiem stronnictwa, 
pracowitym i obowiązkowym członkiem zarządu powiatowego 
SL oraz dobrym kolegą. Był również korespondentem 
„nowego Przyjaciela Ludu” do spraw stronnictwa. Stąd 
zarząd nie mógł pogodzić się z twierdzeniem starosty 
Dąbrowieckiego i postanowił udowodnić mu, że się myli 
lub że ma fałszywe i nieścisłe informacje o Peplińskim. 
Zwrócił się więc do mnie o pomoc. 
 Po rozważeniu sprawy zwróciłem się w imieniu 
redakcji „Przyjaciela” do poselstwa polskiego w Brukseli 
z prośbą o podanie szczegółów działalności Peplińskiego 
w Belgii. Po dwóch mniej więcej tygodniach nadeszła 
odpowiedź. Wynikało z niej, że Pepliński pracował 
w Belgii i został za działalność komunistyczną przez 

rząd belgijski wydalony z granic państwa. Stamtąd 
pojechał prawdopodobnie do Francji. 
 Po takiej odpowiedzi zarząd postanowił przemilczeć 
całą sprawę. Peplińskiego jednak przestrzegł, a ze 
względu na jego owocną pracę dla dobra stronnictwa 
pozostawił go na stanowisku członka zarządu, czyli 
sekretarza. Starosta Dąbrowiecki jednak interweniował 
prawdopodobnie poprzez województwo w zarządzie 
wojewódzkim SL, który mimo sprzeciwu zarządu powiatowego 
w Kępnie zdjął Peplińskiego z tego stanowiska. 
 Tak skończyła się sprawa Peplińskiego, która 
przez kilka tygodni pasjonowała szeregi kępińskich 
ludowców. Powołany do życia komitet antykomunistyczny 
poza wyborem komitetu wykonawczego i jednym zebraniem 
nie wykazał żadnej działalności i w miarę upływu czasu 
przestał istnieć. Zresztą istnienie jego na terenie 
powiatu kępińskiego wydawało się bezcelowe, gdyż zarówno 
w mieście, jak i w powiecie, poza kilkoma radykałami 
niemającymi wiele wspólnego z ideologią komunistyczną, 
nie było zorganizowanych kół i komórek komunistycznych. 
Również Polska Partia Socjalistyczna nie miała tutaj 
ani jednego koła. Za najradykalniejsze ugrupowanie 
polityczne w Kępnie i powiecie uchodziło Stronnictwo 
Ludowe „Piast”. Jakim cudem zostałem członkiem komitetu 
wykonawczego, dzisiaj po przeszło 20 latach powiedzieć 
nie mogę. Mogę jednak z całą pewnością stwierdzić,  
że nie zostałem na niego wybrany. Być może dokooptował 
mnie do niego starosta Dąbrowiecki jako przedstawiciela 
prasy. nie przypuszczałem wtenczas, że kiedyś po 
długich latach ten krótki okres istnienia w Kępnie 
komitetu antykomunistycznego, moje członkowstwo 
w komitecie wykonawczym oraz sprawa Peplińskiego 
staną się przyczyną moich trudności życiowych, które 
spowodują u mnie chorobę nerwową i pobyt w sanatorium 
dla nerwowochorych w Kościanie pod Poznaniem. 
 Z biegiem lat powstało w Wielkopolsce wiele nowych 
pism prowincjonalnych, stanowiących niebezpieczną 
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konkurencję dla „nowego Przyjaciela Ludu”. Wspomnę 
choćby tylko wychodzącą w Żninie „Gazetę Powszechną”. 
Było to tanie pismo, bardzo obszerne i dobrze redagowane, 
które zyskiwało sobie coraz większą poczytność również 
w powiecie kępińskim. nie chcąc dopuścić do spadku 
liczby abonentów „Przyjaciela”, musiałem jego łamy oraz 
objętość rozszerzyć, wprowadzić ilustracje i urozmaicić 
treść. W tym celu spółka zdecydowała się w 1938 r. 
kupić linotyp, dzięki któremu można było wydawać we 
wtorki i czwartki 8 stron gazety, a w soboty – 10 i 12 
stron. Koszt linotypu wynosił około 20 tys. zł. Ustawił 
go mój dobry znajomy z Poznania i towarzysz broni 
z powstania wielkopolskiego oraz kampanii wojennej 
1919/1920 r. Antoni nowakowski, który przy okazji 
powołał do życia oddział Związku Zawodowego Drukarzy 
w naszym zakładzie. Dotąd bowiem pracownicy drukarni 
nie należeli do żadnego związku zawodowego. Odtąd miała 
drukarnia prócz tyglówek i maszyn introligatorskich 
dwie maszyny pospieszne dużego formatu, linotyp 
i stereotypię. Było to nowoczesne wyposażenie średniej 
drukarni. 
 Personel trzeba było również powiększyć. 
najstarszego zecera Müllera wysłałem na kilka tygodni 
na koszt zakładu do „Dziennika Poznańskiego” w Poznaniu 
celem przyuczenia go w składaniu na linotypie. 
Utworzyłem kilka agencji „Przyjaciela”: w Ostrzeszowie, 
Grabowie, Mikstacie i Wieluniu. Dla Wielunia montowałem 
specjalne wydanie z kroniką miejscową. Redaktorem 
wydania wieluńskiego był Edmund Zalewski. Stanowisko 
korektora całości objął jeden z młodszych zecerów 
Marian Gomółka. Zakres moich zajęć powiększał się 
z każdym dniem. Pomagał mi wydatnie ojciec, który 
przyjeżdżał do mnie zwykle na kilka tygodni i odciążał 
mnie w czytaniu korekt gazety i przerabianiu powieści 
drukowanych w „Przyjacielu”. Również żona moja, którą 
spółka zaangażowała na stanowisko pracownicy umysłowej, 
pomagała nam w ekspedycji gazet przez zapisywanie 

abonentów i wydawanie gazet, a w redakcji przy czytaniu 
korekt i wyszukiwaniu powieści dla „Przyjaciela” 
w starych warszawskich tygodnikach i rocznikach, które 
skupowałem okazyjnie lub w antykwariatach. Dzięki 
wytężonej pracy całego zespołu liczba abonentów 
podniosła się do blisko 5 tys.
 Prócz różnych dołączanych do „Przyjaciela” premii 
książkowych i obrazkowych, jak drzeworyt Antoniego 
Serbeńskiego z Ostrzeszowa przedstawiający Matkę Boską 
na Pólku, redakcja wprowadziła dział porad prawnych. 
Codziennie przychodzili o wyznaczonej godzinie 
interesanci, szukający u nas rady i pomocy. Ciekawe, 
z czym ci ludzie się do nas zgłaszali. najczęściej 
prosili o radę w sprawach waloryzacyjnych dotyczących 
przedwojennych kapitałów, spadków, nieszczęsnych 
„wycugów”, sporów granicznych itp. Były też inne sprawy. 
Otóż pewnego razu przyszło do mnie dwoje młodych ludzi. 
On wysoki silny mężczyzna, a ona młoda i nawet ładna 
kobieta. Mieszkali w Mroczeniu. On był żonaty, lecz 
niezbyt dobrze żył z żoną, dużo lat starszą od niego, 
z którą związał się ze względu na jej gospodarstwo. 
Ona była panną i pracowała u niego w gospodarstwie 
jako robotnica. Przyszli się dowiedzieć, czy przy 
zbliżającej się spowiedzi wielkanocnej mogą liczyć na 
rozgrzeszenie przez kapłana. 

 – A dlaczego? – zapytałem. – Przecież to,  
że pracujecie razem w jednym gospodarstwie, nie może 
być przyczyną, dla której kapłan miałby odmówić wam 
rozgrzeszenia.
 – no tak – odpowiedział z pewnym zażenowaniem 
mężczyzna. – Ale moja żona, z którą się pogniewałem, 
odeszła ode mnie, a ona – mówił, wskazując na swoją 
młodą towarzyszkę – mieszka razem ze mną w jednej 
izbie. 
 – A może sypiacie razem w jednym łóżku? – wyrwało 
mi się mimowoli z ust.
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– Tak jest – odrzekł młody gospodarz. – Ale nic 
nas nie łączy. Śpimy odwróceni od siebie, ja w stronę 
izby, a ona w stronę ściany. 
 – Tylko przestańcie z takim gadaniem – odparłem. 
– Głupi nie uwierzyłby w takie bzdury, a wy chcecie, 
abym ja w nie uwierzył. Wpierw musicie się rozejść 
i każde musi pójść swoją drogą. Wasza prawowita żona 
musi wrócić pod swój dach, a wtenczas dopiero możecie 
mieć nadzieję na otrzymanie rozgrzeszenia.
 – A widzisz, mówiłam ci, że musimy się rozejść 
– rzekł przystojny młody człowiek do pięknej Marychy, 
która czerwona z złości, odparła:

– Ani mi się śni, zostanę przy tobie aż do śmierci. 
Tak mi jest dobrze. 
 – Macie czas do namysłu – urwałem rozmowę. – 
Idźcie do waszego proboszcza w Baranowie i pogadajcie 
z nim. 
 Przy okazji opowiedziałem proboszczowi w Baranowie 
ks. Hundtowi o tych niezwykłych interesantach.

– no niech tylko przyjdą – odpowiedział. – Już 
ja z nimi porozmawiam po polsku tak, że prędzej pójdą, 
jak przyszli.

 Minęło lato i nastała jesień.
 Po poradę przyszła stara, zniszczona życiem i pracą 
kobieta. Skoro tylko usiadła, zaczęła opowiadać, że ma 
młodszego męża, który wygnał ją z domu, gdyż chciał 
żyć z młodą dziewczyną o imieniu Maria.

– Po pewnym czasie – zwierzała się kobieta – mąż 
przyszedł do mnie i prosił, abym do niego wróciła, gdyż 
Marycha go opuściła. Pomyślałam i wróciłam. Przyszły 
Zielone Świątki. napiekłam placka. Cały pierwszy dzień 
świąt mąż chodził jakoś dziwnie zadumany. Aż wreszcie 
w drugi dzień świąt przedpołudniem rzekł do mnie: „Tak 
nam teraz dobrze, żyjemy po bożemu, należałoby tylko 
jeszcze pogodzić się z Marychą, aby przy dzisiejszym 

pięknym święcie nie było obrazy Bożej. Mamy się 
przecież wzajemnie miłować. Jak myślisz? Pójdę zaprosić 
ją na kawę”. Zgodziłam się, na moje nieszczęście. 
Marycha przyszła i na zgodę pocałowała mnie w rękę. 
Przy kawie popiliśmy sobie trochę. Było nam we troje 
bardzo wesoło. A gdy wódki zabrakło, na propozycję 
męża poszliśmy do karczmy. Po którymś tam kieliszku 
zamroczyło mnie. nie wiem dokładnie, co się dalej ze 
mną działo. Przypominam sobie tylko tyle, że tańczyłam 
z mężem, który był dla mnie bardzo dobry, i że w nagrodę 
za tę dobroć coś mu podpisałam. nazajutrz rano mąż 
pokazał mi weksle, które podczas zabawy w karczmie 
na jego prośbę podpisałam. Wystawione były na sumę 
zbliżoną do wartości mojego gospodarstwa, w które mąż 
się u mnie wżenił. Przecież on podstępnie wymusił na 
mnie te podpisy i powiedział następnie, że mam weksle 
wykupić lub oddać mu gospodarkę i się wynieść, gdyż on 
sprowadza na powrót do domu Marychę. Jestem oszukana 
i zmarnowana! Co teraz począć?

Sprawa pachniała prokuratorem, a w każdym razie 
musiała zostać rozstrzygnięta na drodze sądowej. 
Posłałem więc biedną i lekkomyślną kobiecinę do 
adwokata Zakrzewskiego. Oczywiście w obu wypadkach 
występowali jedni i ci sami młodzi ludzie. Jakie 
było zakończenie tej niecodziennej historii, nie 
dowiedziałem się, gdyż kilka tygodni później wybuchła 
druga wojna światowa. Prawdopodobnie sprawa utonęła 
w pożodze wojennej i w niepamięci, jak wiele innych 
podobnych przestępstw.
 Szczególnie wiele spraw dotyczyło tzw. wycugów 
(czyli dożywotniego utrzymania przez dzieci lub 
krewnych po przepisaniu na nich własnego gospodarstwa). 
Ileż to łez wylali starzy rodzice, wygnani ze swego 
domu lub ziemi przez wyrodną córkę lub niewdzięcznego 
syna albo złego zięcia. Dlatego byłem zdecydowanym 
przeciwnikiem wycugów oraz odradzałem ludziom zbyt 
wczesne przepisywanie gospodarstwa na dzieci.
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– W ostatniej godzinie będzie na to dość czasu – 
mówiłem.

 Kępno było w latach 30. typowym małym 
miasteczkiem wielkopolskim. Wtłoczone w południowy 
zaułek województwa, żyło swoim własnym życiem. 
Gospodarczo i administracyjnie ciążyło ku Poznaniowi. 
nie miało prawie wcale przemysłu, a raczej stanowiło 
centrum powiatu o strukturze rolniczej. Mimo to było 
miasteczkiem ruchliwym. Mieszkańcy, przeważnie kupcy, 
rzemieślnicy, rolnicy i robotnicy, ciężko pracowali 
i dorabiali się. nie bogacili się jednak tak szybko jak 
po drugiej wojnie światowej, kiedy to młody rzemieślnik 
po kilku latach pracy stawiał sobie piękny domek, 
a niedługo potem kupował samochód. Wówczas chcąc na 
starość móc skłonić głowę we własnym domku z ogródkiem 
lub warsztacie, należało całe życie pilnie pracować 
i oszczędzać. 
 Często się twierdzi, że wówczas panowała bieda 
w kraju, więc było trudno się dorobić. Śmiem twierdzić, 
że z tą biedą nie było znowu tak źle, jeżeli się 
zważy, że w Kępnie funkcjonowało np. w 1936 r. sklepów 
z branży kolonialno-spożywczej – 24 i bławatnej – 5, 
z artykułami męskimi i galanterii – 16, z konfekcją 
damską – 2, z branży żelaznej – 2, ze sprzętami kuchennymi 
i porcelaną – 7, z branży drogeryjnej – 4, księgarskiej 
i introligatorskiej – 4, zbożowej – 6, z artykułami 
opałowymi – 5, z obuwiem – 6, a akcesoriami skórzanymi 
i przyborami obuwniczymi – 4, z owocami i delikatesami 
– 1. Warsztatów rzemieślniczych było: blacharskich 
– 3, bednarskich – 1, zakładów fotograficznych – 3, 
fryzjerskich – 9, kołodziejskich – 3, koszykarskich 
– 1, kowalskich – 7, krawieckich – 11, malarskich – 
8, piekarskich – 18, rzeźnickich – 12, siodlarskich 
– 2, stolarskich – 7, szewskich – 26, ślusarskich – 
9, szklarskich – 5, tokarskich – 1, zduńskich – 2, 
zegarmistrzowskich – 4, murarsko-ciesielskich – 2. 

Wszyscy właściciele tych przedsiębiorstw i warsztatów 
pracowali i powoli się dorabiali.
 Stąd życie towarzyskie i zawodowe rozwijało się 
i kwitło. Poza cechami rzemieślniczymi istniało w Kępnie 
wiele organizacji i towarzystw, z których należałoby 
wymienić: Związek Oficerów Rezerwy, Związek Weteranów 
Powstań narodowych, Towarzystwo Powstańców i Wojaków, 
Bractwo Kurkowe, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
Towarzystwo Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Towarzystwo 
Kupców, Towarzystwo Przemysłowców, Towarzystwo 
Czytelni Ludowych, Towarzystwo Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, Ochotnicza Straż Pożarna i inne. Byłem 
członkiem wielu z nich i pracowałem tam w zarządach. 
Były to stanowiska często trudne i niewdzięczne, dające 
jednak wiele rozrywek umysłowych i fizycznych, jak np. 
ciekawe referaty i dyskusje na zebraniach, wycieczki, 
wieczorki i zabawy w czasie karnawałowym i letnim.
 Karnawał! Jakże wdzięcznie brzmiało to słowo 
w naszych uszach. Byliśmy wszyscy wtenczas jeszcze tak 
młodzi! A zabaw było co nie miara. Zdarzało się, że 
w czasie karnawału w jednym dniu szło się na dwie lub 
trzy zabawy. Wszędzie należało się pojawić. nie było 
można ryzykować i nie pójść. Zresztą dlaczego by nie 
pójść? Spędzić noc beztrosko w miłym, dobranym gronie 
przyjaciół i znajomych to niezapomniana rozrywka 
i przygoda. 
 Żywo tkwią mi jeszcze w pamięci bale akademickie 
w auli gimnazjalnej, bale królewskie Bractwa Kurkowego 
w Strzelnicy u Durnioka, bale maskowe „Sokoła” w Hotelu 
Centralnym przy ul. Sienkiewicza u Plewińskiego, 
a później w nowo wybudowanej „Sokolni” i wreszcie 
bale Towarzystwa Kupców. Ileż dyskusji i przygotowań 
poprzedzało te piękne zabawy! Każda pani, młodsza 
czy starsza, chciała mieć najpiękniejszą toaletę lub 
najefektowniejszy kostium maskaradowy. Jeżeli było 
trzeba, panowie kupcy sprowadzali najnowsze materiały 
sukienkowe z Poznania w rekordowym terminie trzech 
dni, aby zadowolić każdą panią wybierającą się na bal. 
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 Szczególnie uroczysty charakter miało 
zielonoświąteczne strzelanie Bractwa Kurkowego, do 
którego należeli przeważnie kupcy, przemysłowcy, 
samodzielni rzemieślnicy oraz miłośnicy strzelania 
do tarczy spośród miejscowej inteligencji. Duszą 
kępińskiego Bractwa Kurkowego był jego długoletni 
prezes, znany w mieście kupiec i przewodniczący 
rady miejskiej Julian Bogucki. Ostatnie królewskie 
strzelanie odbyło się w Zielone Świątki w 1939 
r. W drugi dzień świąt o godz. 14:00 zebrała się 
brać strzelecka w swoich zgniłozielonych mundurach 
i kapeluszach z piórkami przed mieszkaniem prezesa przy 
rynku, skąd w pochodzie na czele ze sztandarem udała 
się ulicami miasta przy dźwiękach orkiestry wojskowej 
z Ostrowa do strzelnicy, gdzie po zaprzysiężeniu 
obsługi tarczy, co roku sporządzanej i ozdabianej 
herbem miasta przez długoletniego sekretarza bractwa 
Leopolda Rabiegę, rozpoczęło się strzelanie o godność 
króla oraz pierwszego i drugiego rycerza. Każdy z braci 
miał obowiązek oddać pierwszego dnia potrzy strzały, 
a drugiego – po dwa. 
 Zwykle już pod wieczór pierwszego dnia wiedziano 
mniej więcej na podstawie wyników strzelania, kto 
nazajutrz ogłoszony zostanie królem. Oczywiście 
zdarzało się, że drugi dzień przynosił rewelacyjne 
niespodzianki. Znaleźli się lepsi strzelcy. Wtenczas 
rzedły miny niedoszłemu królowi i rycerzom, na których 
cześć już poprzedniego dnia wychylono tradycyjną liczbę 
kielichów.
 Po zakończeniu strzelania odprowadzono 
w pochodzie sztandar do mieszkania prezesa, po czym 
bracia kończyli pracowity dzień w restauracji Hotelu 
Polskiego przyrynku, czyli u „ojca” Orsztynowicza, 
wspólną kolacją, poprzedzaną kilkoma kuflami piwa, 
fundowanymi przez prezesa. O godz. 22:00 rozchodzono 
się, aby następnego dnia od rana kontynuować strzelanie. 
O godz. 13:00 kończono strzelać, a specjalna komisja, 
również zaprzysiężona, stwierdzała jego wyniki. 

 W 1939 r. w trzeci dzień Zielonych Świątek 
o godz. 15:00 rozpoczęły się, podobnie jak w latach 
poprzednich, główne uroczystości. Bracia kurkowi zebrani 
w ogrodzie strzelnicy stanęli na komendę kapitana 
bractwa Franciszka Tyca w dwuszeregu, po czym prezes 
bractwa w obecności władz powiatowych i miejskich, 
rządcy parafii kępińskiej ks. dziekana nowackiego 
i innych zaproszonych gości proklamował na nowego 
króla kupca Jana Pawlaka, na pierwszego rycerza – moją 
skromną osobę, a na drugiego rycerza – prezesa Juliana 
Boguckiego. Wszystkim trzem zawieszono na szyi piękne, 
misternie wykonane srebrne łańcuchy, symbolizujące 
wywalczone dobrymi strzałami godności strzeleckie. 
Poza tym przepasano naswieńcami z zieleni i kwiatów. 
Po tej uroczystej ceremonii udano się w pochodzie 
przed domy, w których zamieszkiwali zwycięzcy, celem 
zakomunikowania radosnej nowiny naszym małżonkom.
 na przodzie pochodu, za orkiestrą, niesiono 
sztandar bractwa oraz tarczę królewską z herbem miasta, 
malowaną przez sekretarza bractwa i mistrza malarskiego 
Leopolda Rabiegę. następnie szły trzy panienki w białych 
sukniach, które obsypywały kwiatami kroczących za nimi 
zwycięzców. Wreszcie szły władze bractwa, zaproszeni 
goście oraz liczne szeregi braci. Przy dźwiękach 
orkiestry udano się najpierw przed mieszkanie króla. Po 
dotarciu na miejsce bracia ustawili się w dwuszeregu, 
frontem do okien mieszkania. W chwili gdy małżonka 
króla ukazała się w oknie, bracia wznieśli na jej cześć 
trzykrotny okrzyk „niech żyje!”, a specjalna delegacja 
udała się do mieszkania króla, gdzie składała gratulacje 
pani małżonce, a ta w podzięce podejmowała delegację 
lampką wina. W tym czasie dzieci króla, a szczególnie 
córeczki, obdarowywały kwiatami stojących na ulicy 
braci. Po powrocie delegacji do szeregu udawano się 
do mieszkania pierwszego i drugiego rycerza, gdzie 
powtarzano tę ceremonię. 
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 Wreszcie wrócono do strzelnicy, gdzie w pięknie 
przyozdobionej sali i przy bogato zastawionych stołach 
rozpoczęła się uczta królewska, wydana częściowo na 
koszt nowego króla i rycerzy. Przy stole zasiedli 
król i rycerze, władze bractwa oraz zaproszeni goście. 
Pierwszy toast wzniósł starosta Zenkteler na cześć 
bractwa, króla i rycerzy, po czym przemówił prezes 
Bogucki, wznosząc okrzyk na cześć Rzeczypospolitej 
Polskiej. niebawem stało się gwarno przy stole 
biesiadnym. Wśród ucztujących krążyły pełne wonnego 
wina puchary królewskie, z których pito po kolei na 
znak solidarności braterskiej. Gospodarzem uczty był 
zwykle jeden z braci-restauratorów, który przygotował 
potrawy i trunki. Ostatnim był Feliks Hanisch, 
właściciel restauracji w rynku.
 Gdy uczta dobiegła końca, rozchodzono się do 
domów, aby cokolwiek odpocząć i przygotować się wraz 
z małżonkami na wieczorny bal królewski, na który 
zwożono braci specjalnie wynajętymi lub wypożyczonymi 
powózkami. Zdarzało się, że któryś z braci nie mógł się 
doczekać powózki. niewykluczone, że o nim zapomniano 
lub nie zdążono po niego pojechać. W takim wypadku 
strapionemu bratu i jego zagniewanej małżonce nie 
pozostawało nic innego jak pójść pieszo na bal. Gdy 
była pogoda, nie było tak źle, gorzej było w razie 
niepogody z długą powłóczystą suknią pięknej pani. 
Samochodów wtenczas w Kępnie jeszcze nie było, a powózkę 
trzeba było naprzód zamawiać.
 na balu tańczono wiele. Wśród modnych wówczas 
fokstrotów i tanga oraz żywych polek i melodyjnych 
walców nie mogło zabraknąć mazura i poloneza, przy którym 
obdarowywano panie kwiatami i różnymi upominkami, jak 
lampiony, czapki itd. Podczas gdy bracia tańczyli lub 
gasili pragnienie przy bufecie, przy stole królewskim 
gwarzono wesoło i nie żałowano sobie wybornego węgrzyna 
lub tokaja. Panie chętnie sięgały po słodycze i ciasta, 
które im odpowiadały do likierów i wyśmienitej kawy, 

której aromat podniecał do snucia różnych miłych 
wspomnień, szczególnie miłosnych, i ułatwiał ploteczce 
rozgoszczenie się przy stole biesiadnym. 
 Ta ploteczka i mnie nie oszczędziła. Zrodziła 
bowiem wersję, według której miałem z pewną panią, 
którą wyróżniałem w tańcu, nagle zniknąć z sali balowej 
i to na dłuższy czas. Dokąd, ploteczka nie mówiła, ale 
podobno pogoda tej nocy majowej miała być przecudna. 
Przy tym szczęście mi sprzyjało, gdyż żona moja nie 
hołdowała uczuciu zwanemu zazdrością. Zresztą będąc 
wtenczas młodą kobietą o zgrabnej sylwetce i miłej 
powierzchowności, nie mogła narzekać na brak powodzenia 
u panów. A że prawie stale tańczyła, nie miała zbyt 
wiele czasu na interesowanie się plotką. 
 Gdy na posadzce posuwały się przy dźwiękach 
Straussowskiego walca trochę już zmęczone pary 
tancerzy, a przy stolikach kończyli gawędy towarzyskie 
i dyskusje polityczne trochę już senni starsi panowie, 
przez okna zajrzał świt, zapowiadający koniec zabawy 
i początek nowego dnia pracy. Zamilkły ostatnie takty 
tanga, sala opustoszała, a po pięknym balu pozostały 
tylko wspomnienia. nikt wtenczas nie przypuszczał, 
że był to ostatni bal królewski Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Kępnie.
 niemniej wesoły przebieg, tryskający młodością, 
humorem i beztroską radością życia, miały bale 
maskowe „Sokoła”, odbywające się co roku pod koniec 
karnawału w sokolni przy Alejach Marcinkowskiego nr 5. 
Organizatorem tych dzisiaj jeszcze mile wspominanych 
imprez był niestrudzony prezes gniazda kępińskiego Jan 
Tomczak. Ostatni bal maskowy „Sokoła” podczas karnawału 
w 1939 r. zgromadził w obszernej sali sokolni nie 
tylko druhów i druhny oraz młodzież sokolą, lecz także 
licznych gości z miasta i powiatu, reprezentujących 
wszystkie warstwy społeczeństwa. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że „Sokół” skupiał w miastach przeważnie 
młodzież rzemieślniczą i robotniczą, a na wsiach – 
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gospodarską i folwarczną. Starsi działacze sokoli, 
zasiadający w zarządach gniazd i okręgów, wywodzili 
się częściowo z kupiectwa i samodzielnego rzemiosła, 
a częściowo z pracującej inteligencji, oraz skłaniali 
się pod względem politycznym ku narodowej Demokracji, 
czyli endecji, będącej w opozycji do sanacji spod 
znaku Piłsudskiego, która rządziła krajem. 
 Ale powróćmy na salę zabaw. na balu dominowała 
oczywiście młodzież prześcigająca się w pomysłowości 
prezentowanych kostiumów i masek, będących często 
pretekstem do różnych zabawnych igraszek i romantycznych 
przygód. O północy następowało zdemaskowanie, 
wywołujące dużo śmiechu i wiele miłych niespodzianek, 
a nierzadko rozczarowań. Pod sceną mieściła się tzw. 
„smocza jama”, bogato zaopatrzona w wina, likiery 
i koniaki oraz smaczne przekąski, z których chętnie 
korzystali panowie, schodzący się do smoczego królestwa 
na pogawędkę. Panie natomiast raczyły się dobrą kawą 
i wybornym ciastem, nie gardząc oczywiście kieliszkiem 
likieru. Również młodzież obojga płci chętnie zaglądała 
do „smoczej jamy”, aby w przytulnym kąciku i przy małym 
stole, niepodglądana przez nikogo, wesoło pogawędzić 
i trochę poflirtować. Lecz nie na długo, gdyż na 
sali czekały na swoje córeczki zaniepokojone mamusie 
i podejrzliwi ojcowie. Szybko minął czas na ostatnim 
balu sokolim i zanim się spostrzeżono, zawitał świt. 
W wyśmienitych humorach wracano do domów. Wtenczas to 
zdarzyło się, że pan burmistrz miał wracać z panią 
redaktorową, a pan redaktor z panią aptekarzową. Którą 
z pań odprowadzał pan aptekarz, nie dowiedziano się. 
 Wydarzenia ostatnich lat przedwojną nie 
pozostawały bez wpływu na moje dalsze losy. W 1936 
r. przejąłem od ks. biskupa Stanisława Adamskiego 
udział Drukarni Spółkowej w Kępnie. Połowę kwoty 
11200 zł, którą musiałem zapłacić przy przepisaniu 
umowy, uzbierałem dzięki długoletnim oszczędnościom 
oraz pożyczce zaciągniętej u ojca, który otrzymał te 

pieniądze w formie zwrotu wpłaconych składek do Kasy 
Oszczędnościowo-Pożyczkowej Drukarni i Księgarni św. 
Wojciecha w Poznaniu oraz w formie daru jubileuszowego 
od Związku Zawodowego Drukarzy, otrzymanego z okazji 
przejścia na rentę i 50-letniej przynależności do 
związku. Wkład oszczędnościowy do Kasy Oszczędnościowej 
Drukarni św. Wojciecha wynosił 2% pensji. Połowę wpłacał 
pracownik, a resztę – zakład. W ten sposób ojciec 
zebrał ładną sumkę kilkunastu tysięcy złotych, którą 
mi pożyczył, w zamian za co zobowiązałem się rodzicom 
pomagać finansowo aż do ich śmierci, oczywiście poza 
spłaceniem zaciągniętej pożyczki. Drugą połowę tej 
kwoty, również 11200 zł, zobowiązałem się spłacić 
w ciągu sześciu lat, tj. do 1942 r. Dla zabezpieczenia 
tej należności musiałem zastawić swój udział na rzecz 
ks. biskupa, tak aby pełnoprawnym właścicielem stać się 
dopiero w 1942 r., tj. po uiszczeniu reszty należności.
 Drugim ważnym wydarzeniem były narodziny mojego 
syna Zdzisława w grudniu 1937 r., a trzecim – śmierć 
mojego ojca, Franciszka Depczyńskiego, w kwietniu 
1938 r. Śmierć ojca była bolesną stratą nie tylko 
dla całej rodziny, lecz także dla „nowego Przyjaciela 
Ludu”. Ojciec mój spędzał bowiem większość wolnego 
czasu u mnie w Kępnie, pomagając mi przy czytaniu 
korekt i przerabianiu starych francuskich powieści 
drukowanych przeze mnie w gazecie. Lubił spokój i dlatego 
mieszkał sam w „małym” domku przy drukarni, gdzie na 
pierwszym piętrze miał swój pokój. Współpraca z naszym 
wydawnictwem dawała mu duże zadowolenie i wypełniała 
ostatnie lata jego pracowitego życia. 
 W tym okresie moja współpraca z drugim członkiem 
zarządu spółki, Tomaszem Godziną, nie zawsze układała 
się harmonijnie. Były między nami drobne różnice zdań 
na tle warunków pracy w drukarni, których przyczyn 
należało szukać również w nabyciu przeze mnie udziału 
ks. biskupa Adamskiego. Udział ten zamierzał nabyć 
Godzina dla swego zięcia, drogerzysty Tomczaka z Kępna, 
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który uchodził za fanatycznego narodowca. Gdyby Tomczak 
stał się właścicielem tego udziału, na pewno zażądałby 
redagowania „Przyjaciela” w duchu prawicowo-narodowym, 
czyli po linii endecji, na co nigdy nie mógłbym się 
zgodzić i co w konsekwencji mogłoby pozbawić mnie 
posady. Zapewne zdawał sobie z tego sprawę również 
ks. biskup Adamski, który powiedział – według relacji 
dyrektora Ziółkowskiego – że: „Godzina jest dość 
bogatym człowiekiem, dlatego udział mój oddam temu 
młodemu i biednemu człowiekowi; niech się również 
dorabia”, mając mnie na myśli. Stosunek Godziny do mnie 
pogorszył fakt, że dyrektor Ziółkowski przeprowadził 
całą tę transakcję bez jego wiedzy, radząc również 
i mnie, bym zachował to w tajemnicy. Prawdopodobnie 
obawiał się interwencji Godziny u biskupa Adamskiego 
i u innych udziałowców. 
 Poza tym miałem dla Godziny wiele szacunku za jego 
uczynność, uczciwość, pracowitość i prawy charakter. 
Jeżeli było potrzeba, pomagał każdemu. Był seniorem 
miasta Kępna. Zmarł 30 listopada 1936 r. w wieku 70 lat 
i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kępnie. 
Jeszcze pół godziny przed jego śmiercią byłem u niego 
pożegnać się z nim na wieki. Pozostawił żonę, dwie 
zamężne córki oraz syna i pokaźny majątek, którego 
dorobił się w czasie długiego i pracowitego życia. 
 Wspomnieć również wypada, że od 1935 r. pracowała 
w administracji wydawnictwa moja żona, która poza 
przyjmowaniem abonamentu „Przyjaciela” wydawała go 
miejscowym abonentom, pomagała przy czytaniu korekt 
i poszukiwaniu nadających się do druku powieści. 
Większość jej czasu pracy przypadała na godziny 
wieczorne. Rzadko bowiem kiedy kończyłem pracę w ciągu 
dnia. 
 Miejscowi obywatele żywo interesowali się 
drukarnią i pismem. Duże grono znajomych i przyjaciół 
przy każdej nadającej się okazji chętnie mnie 
odwiedzało oraz służyło mi informacjami, które mogły 

mnie zainteresować. A już stałymi moimi gośćmi byli 
burmistrz Kępna Wacław Kokociński i dr Mieczysław 
Marszałek, którzy prawie codziennie u mnie bywali 
w godzinach popołudniowych. Głównym tematem naszych 
rozmów, poza plotkami i wydarzeniami miejscowymi, była 
pogarszająca się z każdym dniem sytuacja polityczna 
w Europie.
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 Wiosną 1939 r. na ogół wierzono w możliwość 
wybuchu wojny. natomiast u schyłku lata przestano. 
Przeciągająca się propaganda wojenna z jednej i drugiej 
strony granicy polsko-niemieckiej uśpiła czujność 
społeczeństwa, które zaczęło powątpiewać, aby niemcy 
o rzekomo słabo wyposażonej armii i „tekturowych” 
czołgach –jak pisały gazety – mogły zagrażać naszej 
„mocarstwowości”, o której codziennie czytaliśmy 
w prasie i słyszeliśmy w radiu. Mimo to nerwowy nastrój 
i niepewność o najbliższą przyszłość nie ustępowały.
 W miastach, miasteczkach i wsiach powstawały 
organizacje o charakterze wojskowym lub mające na 
celu wzmocnienie obronności kraju. W akcji tej Kępno 
nie pozostawało na uboczu. Przy Powiatowej Komendzie 
Przysposobienia Wojskowego w Kępnie utworzono 
dla niestowarzyszonej młodzieży żeńskiej oddział 
przysposobienia wojskowego. Przyjmowano tam dziewczęta, 
które ukończyły 15 lat. Powiatową komendantką była 
mgr Maria Jankiewiczówna. Kępiński obwód powiatowy 
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Ligi Obrony Powietrznej Państwa utworzył przy rynku 
sklepik propagandowy, w którym można było nabyć 
maseczki zastępcze z roztworem do nasycenia i aktualne 
broszurki. Sklepik był równocześnie ośrodkiem 
propagandy Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, którą 
– jak wykazało ostateczne obliczenie – w powiecie 
kępińskim subskrybowało 7 tys. osób na sumę 517 tys. 
zł. Tym samym dał powiat kępiński państwu przyrzeczone 
0,5 mln zł. Wreszcie utworzono z inicjatywy Związku 
Oficerów Rezerwy Reczypospolitej z koła w Kępnie Komitet 
Pogotowia Obywatelskiego, którego zadania streszczały 
się w następujących punktach: a) utrzymanie kontaktu 
między armią a społeczeństwem; b) organizowanie zbiórki 
na Fundusz Obrony narodowej; c) przygotowanie obronności 
powiatu i państwa; d) informowanie społeczeństwa 
o sytuacji. Poza tym miał komitet roztoczyć opiekę nad 
rodzinami rezerwistów, powołanych w szeregi armii. 
W skład wybranego komitetu wykonawczego weszli: red. 
Depczyński, prof. Jankiewiczówna, sekretarz Związku 
Robotników Rolnychi Leśnych Józefiak, właściciel 
drogerii Zygmunt Kiełmiński, ks. dziekan nowacki, inż. 
Osiński (prezes Związku Oficerów Rezerwy), burmistrz 
Seydak, dyrektor Sokołowski i inni44.
 Okres napięcia umysłów i potęgowania się 
nastrojów antyniemieckich wśród społeczeństwa 
polskiego wykorzystywali niemcy do akcji propagandowo-
dywersyjnej. Tak jak w latach 1934–1935 pastor Katscher 
nathanael w Taborze Wielkim organizował Czechów 
i niemców w niemieckie zrzeszenia, w ramach których na 
tajnych lekcjach uczył młodzież języka niemieckiego, 
tak obecnie działał na terenie powiatu jako nauczyciel 
wędrowny Paul Hirsch z Ostrzeszowa. Współpracowali 
z nim jako siły pomocnicze opłacane przez Deutsche 
Volkspartei: Ilse Weber – Kępno, Anastazja Schlese – 
Laski, Klemens Orszulok – Trębaczów, Oskar Hetmanek 
– Czermin, Emma Smolny – Mąkoszyce, Gertrud Pelka –

44  „Nowy Przyjaciel Ludu” 1939, nr 61.

Pisarzowice i inni45. Jak wskazują niektóre z tych 
nazwisk, w powiecie kępińskim nie brakowało pseudo-
Polaków o przekonaniach proniemieckich, uprawiających 
nie tylko cichą propagandę na rzecz hitlerowskich 
niemiec wśród polskiej ludności, szczególnie w byłej 
części śląskiej powiatu, lecz także trudniących się 
szpiegostwem na rzecz niemieckiego sąsiada. 
 Kierownicy oddziałów SA (Sturmabteilung) 
w pogranicznych miejscowościach niemiec kontaktowali 
się z niemcami zamieszkałymi po stronie polskiej 
i wydawali im polecenia, by zaklejali polskie nazwy 
miejscowości na tablicach, drogowskazach itp. nazwami 
niemieckimi, wywieszali oraz malowali swastyki i napisy 
zapowiadające wkroczenie do Polski wojsk niemieckich 
lub przybycie Hitlera. Stąd niektórzy mieszkańcy 
wiosek nadgranicznych w byłej części śląskiej powiatu, 
choć modlili się i rozmawiali po polsku, wieczorami 
wychodzili za wieś i tęsknym wzrokiem spoglądali 
w stronę gorejących świateł Sycowa, leżącego po 
stronie niemieckiej. Działo się tak nie tylko na 
skutek niemieckiej propagandy, lecz także z winy władz 
polskich, które nie miały właściwego podejścia do tej 
ludności, częściowo zapomnianej i uważanej niejako za 
półniemiecką.
 Również niemiecka akcja szpiegowska natrafiła 
tu i ówdzie na podatny grunt. Tajne akta Posterunku 
Policji Państwowej w Kępnie z 1939 r. notują następujący 
wypadek. W 1938 r. opuścił potajemnie Mroczeń i udał 
się do niemiec robotnik Jan Wolniak i od czasu do 
czasu przyjeżdżał samochodem nad granicę polską 
i przekraczał ją nielegalnie, udając się do swoich 
teściów Ciupińskich w Ignacówce III. Krążyły wieści, 
że Wolniak był na usługach wywiadu niemieckiego. 
W nocy z 18 na 19 czerwca 1939 r.jego żona pozostawiła 
cały dobytek w Mroczeniu, zabrała czworo swoich dzieci 
i również przekroczyła granicę niemiecką. Wolniakowa 

45  Tajne akta Posterunku Polskiego Państwa w Kępnie – 1939 r.
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miała nieślubną córkę Stanisławę Ciupińską, którą 
pozostawiła w Polsce u swego brata,sierżanta, pełniącego 
służbę wojskową w Krakowie. Zachodziło podejrzenie, 
że Stanisława Ciupińska, która miała narzeczonego, 
podoficera, również w Krakowie, była łącznikiem 
między swoim ojczymem w niemczech a wujkiem w Krakowie 
i narzeczonym, prowadzących wywiad na rzecz niemiec. 
Akcję szpiegowską podejrzanych przerwała wojna.
 W piątek 21 lipca o godz. 5:00 rano przekroczyło 
granicę polską na odcinku Miechów pod Bralinem dwóch 
niemców: 19-letni Wilhelm z Düsseldorfu i 21-letni 
Józef Hoffmann z Kolonii. Obaj twierdzili, że zbiegli 
z obozu Schleise koło Sycowa, gdyż nie mogli podołać 
15-godzinnej dziennej pracy przy niedostatecznym 
wyżywieniu, składającym się z czarnej kawy, suchego 
chleba i 100 g mięsa na dwa dni. Wynagrodzenie dzienne 
wynosiło 25 fenigów. Zbiegowie byli zatrudnieni przy 
budowie umocnień granicznych i żyli rzekomo w tak 
fatalnych warunkach, że postanowili uciec do Polski. 
W Kępnie dano im dobre utrzymanie w restauracji Hanischa 
przy rynku i otoczono ich troskliwą opieką. Podobno 
później okazało się, że byli niemieckimi szpiegami, 
a historię o ciężkich warunkach pracy zmyślili. Zawsze 
byliśmy zbyt łatwowierni. 
 Miejscowi niemcy, zorganizowani w Jungdeutsche 
Partei i Deutsche Vereinigung, maskowali na wszelki 
możliwy sposób swoją przynależność partyjną, co ułatwiało 
im działalność dywersyjną i nie ściągało na nich 
podejrzeń polskich władz bezpieczeństwa. Tak np. według 
wiadomości, otrzymywanych przez Starostwo Powiatowe 
w Kępnie, na liście członków nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei,oddział w Koźminie w powiecie 
Krotoszyn, figurowali następujący mieszkańcy Kępna: 
Konrad Sommer – ul. nowa 9, Adolf Schubert – ul. 
Baranowska 10, Alwine Kant i Helmut Peschel. 
 Liczne procesy o obrazę polskich władz 
państwowych, tajne zebrania i knowania niemców oraz 

fantastyczne wieści o koncentracji polskich jednostek 
wojskowych w lasach przygranicznych, np. rychtalskich, 
albo o powoływaniu rezerwistów do wojska skłaniały 
ludność do ciągłej czujności i przygotowań na wszelkie 
ewentualności, które mogły nastąpić na wypadek wybuchu 
wojny.
 Rozpoczęło się od gromadzenia zapasów żywności. 
Ludzie, mający jeszcze w pamięci trudności aprowizacyjne 
w czasie pierwszej wojny światowej, skupowali, co 
tylko mogli, chcąc zabezpieczyć sobie i swej rodzinie 
wyżywienie w pierwszych dniach wojny. Różnego 
rodzaju szkodnicy społeczni i paskarze wycofywali 
z obiegu monety 2,5- i 10-złotowe, których dotkliwy 
brak odczuwano coraz bardziej. Propaganda obrony 
przeciwlotniczej przybierała z każdym dniem na sile. 
Budowano i przysposabiano piwnice na schrony, których 
okna okopywano na zewnątrz, a wewnątrz zabezpieczano 
kocami lub specjalnymi obiciami. Miały one uniemożliwić 
dostanie się gazu do środka; oprócz tego znoszono tam 
ważniejsze części dobytku, jak pościel i garderobę. 
W podwórzach i ogrodach kopano głębokie rowy, w których 
możnaby się schować na wypadek bombardowania. 
 Za parkiem miejskim, na wyżynach w pobliżu 
ówczesnego Kopca Piłsudskiego, z rozległym widokiem 
na niziny sięgające aż pod Grębanin, ekipy robocze 
złożone zewszystkich warstw miejscowego społeczeństwa, 
nie wyłączając ludzi starszych i inteligencji, a nawet 
przedstawicieli władz, kopały codziennie popołudniu 
rowy strzeleckie, mające stanowić punkty oparcia dla 
ewentualnie cofających się z pogranicza oddziałów 
obrony narodowej, straży granicznej oraz oddziałów 
wojskowych, które na wypadek zagrożenia miasta miały mu 
pośpieszyć z pomocą. Był to duży wysiłek, szczególnie 
dla ludzi nieprzyzwyczajonych do ciężkiej pracy 
fizycznej. Dni były upalne; słońce niemiłosiernie 
prażyło. Pot ściekał pracującym strumieniami z czoła, 
a woda sodowa i lemoniada miały niebywały zbyt. Był to 



255

Przed Drugą Wojną Światową

254

Przed Drugą Wojną Światową

niejako zadatek trudów, jakie nas czekały w niedalekiej 
przyszłości. 
 Stacjonujący w Bralinie baon obrony narodowej 
składał się w większości z byłych wojskowych z Kępna 
i powiatu. Działo się tam nie najlepiej. Brak rygoru 
wojskowego i chęć użycia nie sprzyjały podnoszeniu 
obronności kraju i gotowości do walki z wrogiem. nie można 
było tym stosunkom bardzo się dziwić, gdyż o rodzinach 
tych żołnierzy nikt nie pamiętał. Pozostawione własnemu 
losowi, nie otrzymywały przeważnie żadnego zasiłku 
albo dostawały zaledwie 50 gr dziennie. Dowódcą baonu 
był major Romuald Jüngst z Łodzi, a dowódcą I korpusu 
– Jan Karpiak.

Polacy mieszkający w Kępnie entuzjastycznie 
witali stacjonującą w powiecie małą jednostkę 
pancerną, która pod koniec sierpnia defilowała na 
miejscowym rynku, w byłej „Sokolni” natomiast odbywało 
się w tym czasie uroczyste zaprzysiężenie baonu obrony 
narodowej, którego dowódcą był major Jüngst, a jego 
adiutantem – por. Witold Prusinkiewicz. Do żołnierzy 
i licznie zebranej ludności przemówił w imieniu byłych 
powstańców wielkopolskich Wiktor Zieliński, zwany 
popularnie Generałem. Przydomek ów nadali mu jego 
liczni koledzy, dlatego że pewnej letniej nocy, będąc 
„pod dobrą datą”, przedstawił się przejeżdżającemu 
przez Kępno dygnitarzowi warszawskiemu, dopytującemu 
się o dalszą drogę, jako gen. Zieliński. Uroczystość 
zakończono defiladą na rynku, w czasie której 
rozentuzjazmowane tłumy wznosiły okrzyki na cześć 
wojska polskiego, a maszerujących żołnierzy obrzucały 
kwiatami. Manifestacja ta była dowodem niezłomnej wiary 
miejscowego społeczeństwa polskiego w siłę obronną 
naszej armii, wzbudziła w ludziach większą pewność 
jutra i mimo woli zredukowała obawy przed wybuchem 
konfliktu zbrojnego z niemcami.

Gdy jednak nazajutrz władze polskie przystąpiły 
do rekwirowania samochodów, a nawet rowerów, za które 

„miał płacić Urząd Skarbowy”, i gdy coraz więcej 
rezerwistów otrzymywało powołanie do wojska, widmo wojny 
zaczęło od nowa niepokoić umysły ludzkie. A niemcy, 
skonsolidowani i przyczajeni, świadomi wypadków, 
jakie w dniach najbliższych miały nastąpić, z ukrytym 
ironicznym uśmiechem przyglądali się zza węgła naszym 
manifestacjom i poczynaniom naszych władz. Wierzyli 
bowiem, że za kilka dni Hitler ruszy ze swą armią 
ku polskim granicom i przyniesie im wyzwolenie spod 
rzekomego „jarzma” polskiego. 
 W przedostatnią niedzielę sierpnia pojechałem do 
Poznania po naszą córeczkę Halę, która od kilku dni 
bawiła u mojej matki, czyli swojej babci, zamieszkałej 
przy ul. Lipowej w Dębcu. Chciałem w tych niepewnych 
czasach mieć całą rodzinę przy sobie w Kępnie. 
W Poznaniu panował spokój. Mówiono co prawda wiele 
o wojnie i o powoływaniach do wojska, ale na ogół 
nie odczuwało się żadnego zdenerwowania. nazajutrz 
odwiedziłem dyrektora Ziółkowskiego. Chciałem się go 
poradzić, jak należałoby postąpić z drukarnią w razie 
wybuchu wojny. niestety, sam bardzo zakłopotany, 
rozłożył tylko ręce i powiedział:

– Panie Depczyński, w takiej sytuacji będzie 
musiał pan sobie sam radzić; my wysyłamy część naszych 
maszyn do Lublina.

Po około pół godzinie pożegnałem go, nie 
przypuszczając, że była to nasza ostatnia rozmowa. 
 W drodze powrotnej do Kępna uderzał mnie panujący 
nieomal na wszystkich stacjach kolejowych niebywały 
ruch. Perony i poczekalnie dworcowe przepełnione były 
rezerwistami powołanymi do wojska. W Ostrowie na dworcu 
spotkałem kilku moich współpracowników, jak Ziębę, 
Franciszka Müllera i Stefana Kuloka, którzy podczas 
mojej nieobecności otrzymali wezwanie do wojska. 
Żegnając się z nimi, zapewniłem ich, że po wojnie mogą 
wrócić do pracy na dotychczas zajmowane stanowiska. 
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 Ponieważ w społeczeństwie polskim zaczęły się 
ujawniać nastroje antyniemieckie, a w niektórych 
miejscowościach powiatu, jak również i w samym Kępnie, 
miały miejsce drobne wystąpienia antyniemieckie, 
starosta powiatowy Zenkteler wydał tajne pismo okólne 
do policji, w którym wypowiadał się za bezwzględnym 
ukróceniem wszelkiego rodzaju swawoli, jak wybijanie 
szyb, niszczenie szyldów, malowanie różnych napisów 
oraz terroru w stosunku do niemieckiej mniejszości 
narodowej, i czynił osobiście odpowiedzialnymi 
burmistrzów i wójtów za spokój na ich terenach46. Stąd 
nie notowano w Kępnie i powiecie większych wystąpień 
antyniemieckich. należy zresztą stwierdzić, że na 
ogół współżycie Polaków i niemców w Kępnie cechowały 
wzajemny szacunek i życzliwość, a w niektórych 
wypadkach nawet koleżeńskość i przyjaźń, niestety – 
jak później się okazało – nie zawsze szczera. Ja 
również pomagałem często właścicielowi niemieckiej 
drukarni i wydawcy „Kempener Wochenblatt” Adolfowi 
Kietzmannowi, sprzedając mu papier gazetowy po cenach 
zakupu, bez doliczania podatku obrotowego, za co się 
„odwdzięczył” wydaniem mnie w ręce gestapo. 
 Ostatniej sierpniowej niedzieli pojechałem do 
Ostrowa, by odwiedzić powołanego w szeregi armii brata, 
Włodzimierza. nie zastałem go niestety w koszarach, 
gdyż w tym czasie pełnił wartę na jednym z podmiejskich 
posterunków. Wstąpiłem więc do pobliskiej kawiarni przy 
ul. Kolejowej. Lokal był prawie pusty. Tylko w rogu 
przy stoliku jakiś pułkownik spędzał beztrosko czas 
w towarzystwie młodej eleganckiej kobiety o wyzywającym 
wyrazie twarzy. A w koszarach po drugiej stronie ulicy 
wojsko czyniło ostatnie przygotowania do wymarszu. 
Ekwipunkiem żołnierzy nie byłem zbudowany. nieład 
w koszarach, złe umundurowanie i beztroska oficera 
siedzącego w kawiarni zrobiły na mnie trochę przykre 
wrażenie. W drodze powrotnej jechałem z bliżej mi 

46  Tajne akta Posterunku Policji Państwowej w Kępnie – 1939 r.

nieznanym młodym człowiekiem, który opowiadał, że wraca 
z pewnej nadgranicznej miejscowości, w której mówiono, 
że po drugiej stronie granicy niemcy koncentrują 
wojska, piechotę, artylerię i czołgi, co wskazywałoby 
na bliski wybuch wojny. Opowiadanie to bardzo mnie 
zaniepokoiło i byłem rad, gdy znalazłem się znowu 
w domu.
 następne dwa dni upłynęły względnie spokojnie. 
Jedynie chaotyczne zebranie, zwołane we wtorek 
28 sierpnia w godzinach wieczornych do sali rady 
miejskiej w celu utworzenia tzw. Straży Obywatelskiej, 
roznieciło w naszych umysłach nowy niepokój. Spotkanie 
zagaił starosta Zenkteller, który zdał przewodnictwo 
burmistrzowi Seydakowi, gdyż rzekomo z powodu braku 
czasu musiał opuścić zebranie. Jako pierwszy krótko 
przemówił nieznany nam gość z Ostrowa w mundurze 
porucznika Przysposobienia Wojskowego z czerwoną opaską 
na rękawie i laską, któremu również bardzo się spieszyło 
i który niebawem odjechał samochodem. W toku obrad 
postanowiono stworzyć Komitet Obywatelski, który miał 
wyłonić ze swego łona Straż Obywatelską, by czuwała nad 
obiektami wojskowymi w powiecie. Służba w straży miała 
być honorowa, a wyżywienie miała otrzymywać z komitetu. 
W końcu po krótkiej dyskusji, toczącej się w nerwowej 
atmosferze, wybrano komitet wykonawczy, w skład którego 
weszli: aptekarzowa Teodozja Karłowska, budowniczy 
Wilaszek i burmistrz Seydak. niestety komitet ten ani 
w chwili jego powołania, ani w dniach następnych nie 
wykazał żadnej działalności. Dalsze wypadki potoczyły 
się tak szybko, że nie miał na to czasu.
 następnego dnia w środę 29 sierpnia o godz. 15:30 
przyszedł do mnie jako specjalny goniec były dyrektor 
Komunalnej Kasy Oszczędności w Kępnie Wacław Cierpik 
i wręczył mi na polecenie Starostwa Powiatowego dużą 
żółtą kopertę za pokwitowaniem, w której znalazłem 
rozkaz mobilizacyjny. Pierwszym dniem mobilizacji był 
czwartek, 30 sierpnia. W myśl tego rozkazu musiałem 
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natychmiast rozpocząć składanie specjalnego wydania 
„nowego Przyjaciela Ludu”. Monterzy, którzy pracowali 
w tej chwili nad przyłączeniem motoru elektrycznego 
przy linotypie do sieci elektrycznej, gdy dowiedzieli 
się o mobilizacji, momentalnie przestali pracować. 
Jeden z nich, zajęty na zewnątrz budynku podłączaniem 
urządzeń elektrycznych, jak strzała zjechał z drabiny, 
spakował swoje rzeczy i udał się do domu, gdyż nazajutrz 
musiał stawić się do wojska. Tymczasem w zecerni trwało 
gorączkowe składanie ogłoszenia mobilizacyjnego. 
 Chcąc dowiedzieć się bliższych szczegółów 
o mobilizacji, a szczególnie czy i mnie obowiązuje 
zgłoszenie się do wojska, udałem się do starostwa, 
gdzie przywitał mnie starosta Zenkteler pamiętnymi 
słowami:

– Witam pana, panie redaktorze, w tej dziejowej 
chwili.

naturalnie niczego konkretnego się nie 
dowiedziałem. nadal zastanawiałem się, czy jechać 
do pułku w Ostrowie, czy pozostać na dotychczas 
zajmowanym stanowisku. Rozkaz mobilizacyjny był pod 
tym względem na tyle niejasny, że niebawem znalazło 
się w starostwie więcej takich jak ja interesantów, 
a wśród nich moi dobrzy znajomi: adwokat Włodzimierz 
Zakrzewski i kupiec Jan Pawlak. Udaliśmy się po radę do 
wicestarosty Dziedzica i referenta do spraw wojskowych 
Suchockiego. niestety i oni nie potrafili nam powiedzieć 
niczego konkretnego. Wicestarosta Dziedzic polecił 
więc referentowi Suchockiemu zadzwonić do Rejonowej 
Komendy Uzupełnień w Ostrowie i zapytać, co robić. 
Dopiero późnym wieczorem nadeszła wiadomość, że nie 
należy przyjeżdżać.
 nie przypuszczałem wówczas, że niebawem otrzymam 
polecenie zmiany rozkazu mobilizacyjnego na „pogotowie 
wojenne”, a później nawet zakaz ogłaszania jakichkolwiek 

wiadomości o mobilizacji lub pogotowiu wojennym. 
Starostwo, nie mając pewności, czy otrzymany rozkaz 
wstrzymania ogłoszenia mobilizacji jeszcze obowiązuje, 
kazało połączyć się telefonicznie z województwem, co 
nie było sprawą wcale łatwą, gdyż tak jak wszędzie 
panował tam niebywały chaos, podobny do burzy. 
Dopiero po kilku godzinach, wieczorem, zgłosił się 
w województwie urzędujący tam starszy pan radca, który 
rozkazał niczego nie ogłaszać.
 Po zakończeniu pracy zażywałem odpoczynku na 
balkonie naszego mieszkania przy ul. Kilińskiego 5. 
W pewnej chwili spostrzegłem na ulicy wicedyrektora 
Banku Ludowego Adama Pankowskiego, działacza 
Katolickiego Towarzystwa Młodzieży Polskiej, ubranego 
w mundur podporucznika. Szedł nerwowym krokiem, a gdy 
mnie spostrzegł, zawołał:

– Idę do państwa!

Za chwilę był już na górze i witając się, 
oświadczył, że przyszedł się pożegnać, gdyż nazajutrz 
rano musi być w Warszawie. W toku dalszej krótkiej 
rozmowy, zwracając się do mnie, powiedział cichym, ale 
stanowczym głosem:

– Ja moją żonę z dziećmi wysłałem do krewnych 
w Środzie i będąc panem, nie pozostawiałbym żony z tak 
małymi dziećmi tutaj w bliskości granicy. nie brałbym 
tego na swoje sumienie. Dlatego radzę panu, niech 
pan jak najprędzej wyśle swoją rodzinę do krewnych 
w Poznaniu.

Jeszcze tego samego wieczoru postanowiliśmy,  
że nazajutrz przedpołudniem żona z dziećmi pojedzie do 
Poznania. Czy rada życzliwego i ogólnie szanowanego pana 
Adama wyszła nam na dobre, miała pokazać przyszłość.
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 następnego dnia, czyli w czwartek, podniecenie 
nie pozwoliło nam długo spać. Szczególnie żona nie 
mogła dospać. Czekała ją bowiem podróż do Poznania. 
Pociąg odchodził o godz. 13:30. O powózce nie było 
mowy. Wszystko, co miało kółka, rekwirowane było przez 
wojsko. Drukarni zabrano trzy rowery, które służyły 
korespondentom do wyjazdów w powiat. Pożyczyłem więc 
czterokołowy wózek, którym moi uczniowie zawieźli bagaż 
na dworzec, a żona wraz z dziećmi udała się bocznymi 
ulicami pieszo na stację, gdzie mieli ją oczekiwać 
chłopcy z bagażem. Pociąg odszedł z półtoragodzinnym 
opóźnieniem. Obliczyłem, że powinien być w Poznaniu 
o godz. 22:00. Było to dla tych małych dzieci, np. dla 
Zdzicha, który miał zaledwie rok i 8 miesięcy, trochę 
późno. Ale innej rady niestety nie było.
 Popołudniu spotkałem Pawlaka. Był w Ostrowie 
w Rejonowej Komendzie Uzupełnień. Gdy na podwórzu 
koszarowym zgłosił urzędującemu podporucznikowi 
swoje stawiennictwo do wojska, doradzono mu, aby czym 
prędzej wracał do domu, jeżeli nie chce się narazić 
na aresztowanie. W dodatku widząc wszędzie chaos, 
niezaradność i zdenerwowanie, nie pytał o nic więcej, 
tylko pośpieszył na dworzec, by złapać najbliższy 
pociąg do Kępna. 
 Pod wieczór zarządzono w mieście próbny alarm 
przeciwlotniczy. Duże puste mieszkanie robiło na mnie 
jakieś niesamowite i przygnębiające wrażenie. Czułem 
się osamotniony. nic nie jadłem, nawet kolacji, którą 
ofiarowała się przyrządzić moja księgowa, panna Miśka. 
Położyłem się spać i zmęczony, zaraz zasnąłem.

DRUGA WOJnA ŚWIATOWA

 nazajutrz, tj. 1 września 1939 r. o godz. 
4:30, zbudził mnie warkot motorów przelatujących nad 
miastem bombowców. Ponieważ nie słyszałem wycia syren, 
oznaczającego alarm przeciwlotniczy, byłem przekonany, 
że to lecą polskie bombowce. nie przeczuwając więc 
niczego złego, znowu zasnąłem i zbudziłem się dopiero 
o godz. 7:15, tj. po dzienniku radiowym. Byłem bardzo 
z siebie niezadowolony, gdyż nie słyszałem najświeższych 
wiadomości i tym samym nie miałem żadnego pojęcia 
o tym, co w tej chwili działo się na świecie. Ubrałem 
się szybko i pobiegłem do biura drukarni, gdzie mówiono 
o rzekomym wybuchu wojny, o tym, że niemcy przeszli 
granicę pod Trębaczowem i idą na Bralin, że szkoła przy 
ul. Sienkiewicza pełna jest uciekinierów z Rychtala 
i pozostałych nadgranicznych miejscowości,i inne 
podobne historie. nie bardzo tym hiobowym wieściom 
wierzyłem. Gdy jednak nie otrzymałem żadnej poczty, 
która zwykle przychodziła rano, zacząłem się trochę 
niepokoić i postanowiłem na wszelki wypadek spakować 
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plecak. Udałem się więc do mieszkania, które zastałem 
zamknięte, gdyż posługaczka Marysia, która poszła 
rzekomo na targ, nie wracała, a moje klucze pozostawiłem 
w pośpiechu w mieszkaniu. nie było zatem innej rady, 
jak po drabinie wejść na balkon i przez uchylone drzwi 
balkonowe dostać się do środka. Tej trochę karkołomnej 
sztuki dokonało kilku młodych moich pracowników, jak 
Mikulski, Lewandowski i inni. Drzwi zostały otwarte. 
Szybko spakowałem plecak. Włożyłem do niego kawałek 
chleba, połeć słoniny, ciepły sweter, jeden garnitur 
bielizny, książkę do nabożeństwa i kilka innych 
drobiazgów. Wróciwszy do drukarni, zarządziłem przerwę 
w pracy i wypłacenie pełnej tygodniówki personelowi, 
po czym udałem się dostarostwa, by zasięgnąć języka. 
 Wciąż jeszcze nie bardzo wierzyłem w wybuch 
wojny. Umówiłem się bowiem z moim współpracownikiem 
redakcyjnym i sekretarzem Wydziału Powiatowego Józefem 
Parzonką, że gdyby sytuacja polityczno-wojenna miała 
stać się rzeczywiście poważna i gdyby do starostwa 
miały nadejść jakiekolwiek wiadomości o działaniach 
wojennych na pograniczu naszego powiatu, to on mi 
natychmiast o tym da znać, abym był zorientowany 
w sytuacji i mógł podjąć odpowiednie kroki co do 
drukarni i siebie samego. Tymczasem mój pan Parzonka 
milczał zawzięcie, co utwierdzało mnie w przekonaniu, 
że wieści o pochodzie wojsk niemieckich w kierunku 
Kępna są co najmniej przesadzone. 
 Tuż przed starostwem spotkałem żonę dobrze mi 
znanego adwokata Włodzimierza Zakrzewskiego z Kępna, 
która oświadczyła mi, że męża już wyprawiła. Przed 
starostwem stało kilka samochodów, do których ładowano 
pośpiesznie skrzynie z aktami. Starosty Zenktelera 
nigdzie nie mogłem znaleźć. natknąłem się jednak 
na wicestarostę Dziedzica, który prosił mnie, abym 
możliwie szybko zredagował, wydrukował i rozrzucił 
po mieście uspokajającą odezwę do ludności, w której 
miałem zaznaczyć tłustym drukiem, że „władze są na 

miejscu i w danym razie dadzą znać, jak się zachować”. 
naturalnie odezwa taka nigdy się nie ukazała.  
Po pierwsze dlatego, że w drukarni już nikogo nie 
było, a po drugie – zabrakło na to czasu. 
 Pocztę zamknięto. W piwnicy szkoły nr 2 
przy ul. Poniatowskiego urzędował Komitet Obrony 
Przeciwlotniczej z burmistrzem Seydakiem i instruktorem 
Andrzejem Dudą na czele. Obaj siedzieli tam bezradnie 
w oczekiwaniu na dalsze instrukcje. Ludność zaczęła 
opuszczać miasto. niektórzy z uciekających, zwracając 
się do mnie, złorzeczyli „tym panom, którzy już przed 
kilku dniami z całym dobytkiem opuścili miasto, 
udając się koleją w głąb kraju lub w kierunku 
wschodnim”. W przerobionym na schron przeciwlotniczy 
i przeciwgazowy magazynie drukarni ulokowało się kilka 
rodzin, a wśród nich matka panny Miśki z siostrami 
oraz mąż posługaczki z dziećmi. Byłem do tego stopnia 
wstrząśnięty wypadkami dnia, a jeszcze bardziej 
chaosem i niezaradnością naszych władz, że odpocząwszy 
chwilę, udałem się powtórnie w kierunku starostwa. Tuż 
naprzeciw kościoła katolickiego spotkałem znanego mi 
byłego powstańca wielkopolskiego i kupca kępińskiego 
Rocha Stasierskiego, który oświadczył, że zostaje na 
miejscu i nigdzie nie ucieka. Pozostał również ks. 
dziekan nowacki, proboszcz parafii kępińskiej, który 
w tej chwili krążył z przypiętymi do piersi orderami 
w pobliżu swojego kościoła. naraz usłyszeliśmy potężną 
detonację. Wysadzono w powietrze most dworcowy i mostek 
drewniany na Samicy przy Alejach Marcinkowskiego. nie 
spotkawszy nikogo więcej, wróciłem do mieszkania, 
zabrałem plecak i poszedłem do drukarni, gdzie pożegnałem 
pannę Miśkę, której zleciłem pieczę nad drukarnią, 
i udałem się na rynek z postanowieniem opuszczenia 
miasta. Dokąd i z kim miałem pójść ku niewiadomym 
celom w mrocznej przyszłości, nie wiedziałem, gdyż 
wszyscy moi przyjaciele i znajomi gdzieś się pochowali. 
Zostałem sam. Spośród osób znajdujących się w schronie 
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drukarni nikt nie okazywał chęci pójścia ze mną. Wobec 
tego ruszyłem sam. Do rynku odprowadziła mnie panna 
Miśka. Miałem przy sobie dobrze zaopatrzony plecak 
i przeszło 1 tys. zł w gotówce. Wszędzie było pełno 
szkła z rozbitych szyb, które powypadały z okien na 
skutek detonacji. Tu i ówdzie słyszałem pełne goryczy 
słowa: „Uciekli, a nas, biedaków, zostawili”. 
 niebawem, czyli o godz. 12:30, nadciągnęły od 
strony Bralina pod wodzą kapitana Karpieko zupełnie 
wyczerpani i zgłodniali żołnierze z Obrony narodowej. 
Dołączyłem do nich i razem z całą gromadą uchodzących 
w niewiadomym kierunku mężczyzn, kobiet i dzieci, 
podążyliśmy ul. Kolejową w stronę Ostrzeszowa. Tuż za 
zaporą kolejową, na drodze do Krążków, lotem błyskawicy 
rozniosła się hiobowa wieść, że szosa pod Ostrzeszowem 
jest już zajęta przez przednie straże wojsk niemieckich. 
Zawróciliśmy więc i wraz z Obroną narodową podążyliśmy 
drogą przez Olszowę w kierunku Podzamcza. nie mogąc 
dalej dźwigać plecaka, wrzuciłem go na jeden z jadących 
z nami wojskowych wozów. Próbowałem również nań wsiąść. 
niestety nie udało mi się to, gdyż na skutek wydanego 
rozkazu jechać mogli jedynie chorzy i słabi żołnierze. 
W ten sposób chcąc nie chcąc, musiałem dalej wędrować 
pieszo,co przy mojej tuszy nie było rzeczą wcale łatwą 
i przyjemną. W miarę posuwania się naprzód wozy, 
które jechały na przodzie, nabrały tempa i oddalały 
się od nas coraz bardziej. Bardzo szybko straciłem 
z oczu wóz, na którym umieściłem plecak. Wozu tego, 
a wraz z nim mojego plecaka, już nigdy nie oglądałem. 
Straciłem wszystko, czyli cały uciekinierski dobytek. 
Dobrze, że nie włożyłem do niego portfela z polskimi 
i niemieckimi papierami wojskowymi oraz pieniędzmi, 
jak zamierzałem to pierwotnie uczynić, gdyż zostałbym 
bez grosza i jakichkolwiek dokumentów, jak dowód 
osobisty itd. 
 W Olszowie, mijając majętność Witolda 
Daszkiewicza, prezesa tamtejszego gniazda sokolego, 

zauważyłem przed wejściem stojącą i przypatrującą się 
nam jedną z córek Daszkiewiczów, podczas gdy on sam 
spacerował, odświętnie ubrany,po parku. Wyglądało na 
to, jakby oczekiwał niecodziennych gości, może wojsk 
hitlerowskich, wśród których znajdował się krewny 
Daszkiewiczowej w randze kapitana. W Świbie sołtys 
Sikora, działacz sanacyjny, złorzeczył, ile się dało, 
na rząd i na Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, że 
nie przysłano posiłków wojskowych do powiatu i że tak 
opłakanie wyglądał nasz „zwycięski pochód” w pierwszym 
dniu wojny. 
 Mimo jesiennej pory roku słońce przygrzewało 
niemiłosiernie. na twarzach żołnierzy i cywilów można 
było zauważyć potęgujące się zmęczenie. Szli młodzi 
i starzy. Tu i ówdzie pojawiały się grupki rowerzystów 
oraz kobiety z dziećmi w wózkach. Podczas gdy większość 
żołnierzy padała z wyczerpania, niektórzy oficerowie, 
szczególnie młodsi, jechali wygodnie rozpostarci 
w samochodach, co wywoływało u posuwającej się 
z trudem szarej masy żołnierskiej niesmak i zrozumiałe 
uszczypliwe uwagi. nagle w Świbie stojący przy drodze 
do Teklinowa sierżant skierował oddziały wojskowe 
i luźno idących żołnierzy na drogę wiodącą w kierunku 
Prosny i folwarku Wesoła, a ludność cywilną – na 
Wieruszów. Ja i wielu moich znajomych podążyliśmy za 
wojskiem. Uważaliśmy bowiem, że w takim towarzystwie 
bezpieczniej wędrować. Dowódca Obrony narodowej 
zarządził wysłanie patroli ubezpieczających, gdyż – 
jak twierdził – „możemy łatwo przyjść w akcję”. Miał 
rację. Spoza pagórka, po lewej stronie posuwającej się 
naprzód kolumny wojskowej, rozległy się niespodziewanie 
strzały z kulomiotów. W tym momencie wojsko poszło 
w tyraliery, a karawana cywilów jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różczki rozbiegła się po pobliskim 
lasku. Znalazłem się w grupce młodych ludzi, wśród 
których był mój fryzjer, poczciwy i miły chłopak 
o nazwisku Woźniak oraz stolarz Kozica. Strzały nie 
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ustawały. Moi młodzi towarzysze zaczęli się posuwać 
ku skrajowi lasu, skąd poprzez kilkaset metrów wolnej 
przestrzeni widoczne były zabudowania folwarku Wesoła. 
To wolne pole, będące pod obstrzalem niemców, należało 
przebiec, padając od czasu do czasu dla nabrania tchu. 
Zanim się spostrzegłem, moi towarzysze byli już po 
drugiej stronie pola w zabudowaniach, podczas gdy ja 
leżałem, zmęczony, ledwie dysząc, w bruździe na polu 
i zakopywałem w wygrzebanej rękoma dziurze mój brauning 
z amunicją. Zdawałem sobie bowiem sprawę z tego, że 
gdyby niemcy przychwycili mnie z bronią, los mój byłby 
przesądzony. Odpocząwszy odrobinę, kontynuowałem bieg, 
coraz częściej padając ze zmęczenia. nagle znalazłem 
się między tyralierami polską a niemiecką, leżącą na 
pagórku. „no – pomyślałem sobie – teraz to już zapewne 
koniec ze mną”. Ostatkiem sił zerwałem się jeszcze 
raz do skoku i prawie omdlały, na pół żywy, wpadłem 
do piwnicy jednego z budynków folwarcznych, gdzie 
zgromadziła się większa grupa uciekinierów. 
 Upadłem na krzesło i poprosiłem o trochę wody. 
Gospodyni przyniosła dzbanek kawy, którą wypiłem 
w mgnieniu oka. Gdy odpocząłem, zacząłem wraz z innymi 
znajomymi, wśród których znalazł się budowniczy 
Wilaszek, rozmyślać nad dalszym naszym losem. Chcąc 
zorientować się w sytuacji i rozważyć możliwość 
sforsowania Prosny, przepływającej jakieś 100 m od 
folwarku, wyszliśmy wraz z gospodarzem na podwórze 
i udaliśmy się nad rzekę. Do najbliższego mostu na 
północ od folwarku droga nie wydawała się bezpieczna ze 
względu na dochodzące z tej strony strzały. Łodzi, przy 
pomocy której możnaby przeprawić się na drugą stronę 
rzeki, nie było, a o przepłynięciu lub przejściu rzeki, 
z powodu jej wartkiego prądu, nawet nie myśleliśmy. 
Zresztą byliśmy tak zmęczeni i spoceni, że nikt z nas 
nie ważyłby się w tym stanie wchodzić do zimnej wody. 
należało więc poszukać innej możliwości przedostania 
się na drugi brzeg rzeki w celu kontynuowania pochodu 

i ucieczki przed nacierającymi patrolami niemieckimi. 
na razie postanowiliśmy wrócić do naszej kryjówki 
i czekać, aż się ściemni. Liczyliśmy na to, że pod 
osłoną nocy uda nam się przejść przez mostek. nagle 
jakby spod ziemi przygalopowała nad brzeg para koni 
z polną armatką. Siedzący na niej młody oficer, okropnie 
zdenerwowany, o błędnym spojrzeniu, zaczął dopytywać 
o możliwość sforsowania Prosny. Dowiedziawszy się,  
że mostek jest pod obstrzałem, a być może nawet zajęty 
przez wojska niemieckie, nie namyślał się długo, lecz 
wjechał do rzeki i zanim się spostrzegliśmy, wylądował 
szczęśliwie po drugiej stronie. W oddali krwawa łuna 
i gęste dymy wznosiły się nad Wieruszowem.
 Wreszcie się ściemniło i powoli zapadała noc. 
Wokół panowała cisza. Tylko od czasu do czasu dochodziły 
odgłosy pojedynczych strzałów i serii wystrzałów 
z broni maszynowej. Obserwując w ciemności przedpole 
zabudowań i przysłuchując się dalekiemu gwarowi, 
dochodzącemu od strony mostku, zaczęliśmy się obawiać, 
czy nie zostaliśmy odcięci od naszej Obrony narodowej, 
będącej od kilku godzin w kontakcie z nieprzyjacielem. 
naraz doszły nas od strony mostu okrzyki:

– Auf heute sind wir Sieger!(Dzisiaj jesteśmy 
zwycięzcami!)

A więc stało się. Most zajęli niemcy. Gwar 
na szosie prowadzącej w kierunku Wyszanowa i na 
drodze do Cieszęcina wzrastał z godziny na godzinę. 
Z piwnicy przenieśliśmy się do izby, a gospodyni 
podała nam kolację, czyli chleb i kawę. Zatroskani 
o naszą przyszłość i przygnębieni zwycięskim pochodem 
niemców,rzuciliśmy się na łóżka, aby trochę odpocząć. 
Lecz nie na długo. nowe serie strzałów skłoniły nas 
do ponownego zejścia do piwnicy. Tutaj postanowiliśmy 
oczekiwać nadejścia patrolu niemieckiego. niemcy 
jednak nie przyszli i noc minęła spokojnie. Mimo to 
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gwar i hałas na szosie wskazywał na ruchy wojsk.  
Ale jakich? – polskich czy niemieckich? Tego na razie 
nie mogliśmy ustalić. Gospodarz tłumaczył nam, że gwar 
dochodzi z szosy poznańskiej i niewykluczone, że to 
wojsko polskie spieszy z odsieczą naszym oddziałom, 
walczącym po drugiej stronie Prosny. Tej możliwości nie 
wykluczaliśmy, ale też nie bardzo w nią wierzyliśmy. 
Chcąc stwierdzić, kto panuje na szosie, kilku z nas 
wybrało się na patrol podsłuchowy. Gdy posunęliśmy się 
polami kilkaset metrów w kierunku, z którego dochodziły 
krzyki i ujeżdżanie wozów, usłyszeliśmy nawoływanie:

– Stopp – halt – weiterfahren! (Stop – stój – 
jechać dalej!)

Poczuliśmy się niesamowicie rozczarowani, gdy 
odkryliśmy, że nie były to wojska polskie, lecz 
niemieckie. Z tą chwilą znaleźliśmy się pod okupacją 
hitlerowską, o czym mieliśmy przekonać się jeszcze raz 
w drodze powrotnej do folwarku. Otóż kilka kroków od 
stojącego niedaleko nas wiatraku jakaś polska kobieta 
wskazywała drogę niemieckiemu żołnierzowi, uzbrojonemu 
od stóp do głów.
 Pierwszą naszą czynnością po powrocie na folwark 
było zniszczenie posiadanych przy sobie papierów, 
szczególnie wojskowych. Wszystkie dokumenty, które 
uważaliśmy za zbędne i mogące nam zaszkodzić, 
spaliliśmy, po czym postanowiliśmy wracać do Kępna. 
Gospodarz, u którego dotąd przebywaliśmy, prosił nas:

– Może panowie już pójdą, gdyż obawiamy się, że…
– Rozumiemy – odpowiedzieliśmy i bez śniadania 

ruszyliśmy w drogę naprzeciw naszemu przeznaczeniu. 
Idąc na przełaj przez pola, dotarliśmy do drogi 
wiodącej do Teklinowa. Poranek był przecudny. niebo 
błękitne bez jakiejkolwiek chmurki. naraz nadleciał 
niemiecki samolot, który z wysokości zaledwie kilkuset 

metrów penetrował teren. nie namyślając się długo, 
skoczyliśmy na pobliskie pole kukurydzy, gdzie w obawie 
przed ostrzeliwaniem schroniliśmy się w gęstwinie. 
na szczęście samolot odleciał. Być może lotnik nas 
nie zauważył lub nie miał zamiaru do nas strzelać. 
Udaliśmy się więc w dalszą drogę. Zaledwie uszliśmy 
jakieś 2 km, a nadjechał samochód z kilkoma oficerami, 
którzy przypatrując się nam badawczo, mierzyli nas 
swoimi złowrogo patrzącymi oczyma. W pierwszej chwili 
oniemieliśmy i wprost mechanicznie pozdrowiliśmy 
ich podniesieniem rąk. Ja zapomniałem, że w prawej 
ręce trzymałem laskę zakopiańską, i podniosłem 
rękę wraz z laską, co jadący na przedzie samochodu 
oficer przyjął jako groźbę. Spojrzał na mnie ostro 
przeszywającym wzrokiem i uczynił gest, jakby chciał 
zatrzymać samochód, ale ostatecznie pogroził mi 
tylko i pojechał dalej. Oczywiście cała ta przygoda 
mogła się skończyć dla mnie bardzo żałośnie. Idąc 
dalej, napotkaliśmy pierwszych polskich żołnierzy, 
zmizerowanych i padających ze zmęczenia. Byli zupełnie 
załamani. Wielu z nich przebierało się w przydrożnych 
wsiach u gospodarzy w wyproszone cywilne ubrania 
i wracało do domu. napotykaliśmy również znajomych, jak 
budowniczego Wilaszka, panią Drogową, która pożaliła 
mi się, że mąż jej gdzieś zaginął, a ona nie wie, 
co się z nim stało. Byliśmy głodni i jeszcze więcej 
spragnieni. Toteż z wielką wdzięcznością przyjęliśmy 
w Ostrówcu od bliżej nam nieznanych kobiet i dziewcząt 
po kawałku suchego chleba i kubku mleka. 
 Wreszcie doszliśmy do Kierzna, gdzie wraz 
z budowniczym Wilaszkiem zaszliśmy do właściciela 
majątku, Kizierowskiego. Był to już starszy pan, który 
nas serdecznie ugościł. Znałem go dobrze, gdyż łączyła 
mnie z nim współpraca w kępińskim Banku Ludowym. 
Kizierowski był przed wojną długoletnim prezesem rady 
nadzorczej banku, a ja wiceprezesem i przewodniczącym 
komisji rewizyjnej. Mimo bolesnej tragedii, jaka 
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dotknęła naród polski, a w tej chwili szczególnie 
nas Polaków zamieszkałych na pograniczu niemiec, 
Kizierowski był zupełnie opanowany. Opowiadał nam 
tylko, jak to niemcy zdołali już mu zabrać połowę 
koni. natomiast jego żona co chwilę zalewała się 
łzami, nie mogąc przeboleć ogromu nieszczęścia, jakie 
spadło tak niespodziewanie na nasz kraj. Gdy w toku 
rozmowy wspomniałem o moich obawach jako redaktora, 
pp. Kizierowscy oświadczyli:

– Co miałoby się panu stać? nic złego pan nikomu 
nie uczynił.

Te z życzliwości płynące słowa pociechy nie bardzo 
mnie jednak przekonywały. 
 Było już prawie południe. Pożegnaliśmy więc 
miłych gospodarzy i ruszyliśmy w dalszą drogę do 
Kępna. Tuż przed miastem spostrzegliśmy pierwsze 
leje od bomb lotniczych, poprzeciągane w poprzek 
szosy przewody telefoniczne oraz czerwone plakaty, 
wzywające do oddawania broni, zachowania spokoju oraz 
nieuszkadzania drutów telefonicznych i telegraficznych, 
za co grożono surowymi karami. na razie zatrzymałem 
się u emerytowanego kierownika szkoły, Józefa Lorycha, 
zamieszkałego z żoną, p. Praksedą, przy ul. Poznańskiej. 
Oboje byli naszymi serdecznymi przyjaciółmi, w których 
gronie spędziłem z żoną wiele miłych i niezapomnianych 
chwil. Przyjaźniliśmy się również z ich trzema synami: 
Mieczysławem – pracownikiem Starostwa Powiatowego 
w Kępnie, Sewerynem – sędzią w Katowicach i Alfonsem 
– lekarzem w Chorzowie. Stąd też zostałem przyjęty 
bardzo serdecznie oraz otoczony wszechstronną opieką 
i pociechą. nie miałem jednak spokoju i zaledwie trochę 
odpocząłem, postanowiłem pójść do miasta, a szczególnie 
do drukarni. Po drodze, w Alejach Marcinkowskiego, 
spotkałem młodszą córkę właściciela ślusarni, Leona 
Czekalskiego, która widząc mnie wracającego z ucieczki, 

odezwała się z cynicznym uśmiechem:

– I pan, panie redaktorze, także uciekał!

nie znalazłem w tej ciężkiej dla mnie chwili 
odpowiedzi, spojrzałem tylko na nią, zdziwiony 
tą wypowiedzią, ukłoniłem się i poszedłem dalej. 
W drukarni zastałem jedynie personel biurowy. Moje 
współpracowniczki, widząc mnie przemęczonego i w obawie 
o moje bezpieczeństwo, uderzyły w płacz. Gdy się 
uspokoiły, zaczęły opowiadać, że w mieście mówiono, 
jakobym dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie, 
że właściciel niemieckiej drukarni w Kępnie i wydawca 
„Kempener Wochenblatt” Adolf Kietzmann rozbił siekierą 
drzwi naszej drukarni i zabrał wszystko to, co uważał 
za potrzebne dla siebie, i że ten sam Kietzmann przy 
pomocy swojego współpracownika Gerharda Guzego zdarł 
znad wejścia do sądu godło polskie i podeptał je 
wobec licznie zgromadzonych niemców, i wreszcie że 
miejscowi niemcy w radosnym uniesieniu witali dnia 
poprzedniego, tj. w piątek popołudniu, wkraczające 
do miasta wojsko niemieckie. Wśród wiwatujących nie 
zabrakło niestety niektórych Polaków, a nawet Polek, 
które z kwiatami pospieszyły na rynek witać hitlerowskie 
wojska, chcąc tym zdradzieckim gestem zaskarbić sobie 
względy niemieckiego najeźdźcy. Z bólem i obrzydzeniem 
słuchałem tych niewiarygodnych relacji mojej młodej 
księgowej panny Miśki, która w końcu poprosiła mnie, 
abym uciekał z miasta, gdyż Kietzmann się o mnie 
dopytywał. Ja udałem się jednak do mojego mieszkania, 
aby trochę odpocząć, po czym wróciłem do pp. Lorychów. 
 W mieście – jak zdołałem zauważyć – panował 
wśród Polaków nastrój przygnębienia, podczas gdy 
niemcy, a wraz z nimi sympatyzujący z niemcami 
Polacy, przyszli volksdeutsche w rodzaju różnych 
Michalskich, Czekalskich i Scheffsów, roześmiani 
i weseli spacerowali ulicami miasta, tworząc tu 
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i tam rozentuzjazmowane grupki, wiwatujące na cześć 
przejeżdżających wojsk niemieckich. A mówiąc szczerze, 
było na co popatrzeć. Wszystkie rodzaje broni były 
w większości zmotoryzowane, a żołnierze to chłopy 
zdrowe i rosłe. nawet konie wieziono samochodami 
ciężarowymi. Patrząc na te niekończące się, świetnie 
uzbrojone kolumny wojskowe, momentalnie znikł i sprzed 
moich oczu rozpowszechniany do niedawna jeszcze przez 
prasę polską mit o tekturowych niemieckich czołgach 
oraz o źle uzbrojonych i niedożywionych żołnierzach 
hitlerowskich. Wieczorem odbyło się w hotelu 
Grützmachera, tym samym, do którego zajeżdżał często 
w czasie swojego pobytu w powiecie kępińskim gen. 
Składkowski, uroczyste przyjęcie dla sztabu i wyższych 
oficerów niemieckich. 
 noc minęła spokojnie. nazajutrz była niedziela, 
3 września. Mniej więcej około godz. 9:00 przyszła do 
mnie znajoma wdowa po kierowniku szkoły w Rychtalu 
Perlitiusowa i przyniosła od panny Miśki pobrane 
w przededniu wybuchu wojny z konta bankowego drukarni 
2 tys. zł z poleceniem, abym natychmiast uciekał, 
gdyż Kietzmann mnie szuka. Mając spokojne sumienie 
i będąc przeświadczony, że znam dobrze niemców, gdyż 
uczęszczałem do ich szkół i walczyłem w szeregach 
ich armii podczas pierwszej wojny światowej, byłem 
przekonany, że moja panna księgowa, która pochodziła 
z Małopolski, przejaskrawia obecny stosunek Kietzmanna 
do mnie. nie przypuszczałem, aby Kietzmann, z którym 
łączył mnie co prawda tylko luźny stosunek koleżeński, 
ale któremu często pomagałem odsprzedażą papieru po 
cenach zakupu, tj. bez jakiegokolwiek zarobku, miał 
w stosunku do mnie jakieś złe zamiary. Owszem, wiadomo 
było ogólnie, że Kietzmann, który nieźle władał 
językiem polskim, nienawidził Polaków i wszystkiego, 
co polskie. Wciąż jeszcze uważałem niemców za naród 
praworządny o dużej kulturze. niebawem miałem się 
przekonać, jak strasznie się myliłem. Zupełnie innymi 

oczyma patrzyła na naszych najeźdźców panna Miśka. nie 
znała dawniejszych niemców, a bała się hitlerowców, 
gdyż wierzyła wszystkiemu, co o nich czytała i słyszała. 
Stąd jej obawy o moje bezpieczeństwo. Ja tłumaczyłem 
sobie dopytywania Kietzmanna o moją osobę potrzebą 
pomocy przy ewentualnym druku niemiecko-polskich 
obwieszczeń lub brakiem papieru w jego drukarni 
itp. nie podzielając obaw Machowskiej, ruszyłem do 
miasta. Pewna drobna i nieuchwytna, wyłaniająca się 
gdzieś z zakamarków mózgu przestroga kazała mi jednak 
pewną większą – jak na moje dochody – kwotę złożyć 
na ręce mojego chwilowego opiekuna Lorycha z prośbą 
o doręczenie jej przy okazji mojej żonie.
 niebawem byłem na rynku. Idąc dalej wąską  
ul. Mickiewicza, kilka kroków za księgarnią Tomasza 
Godziny, spostrzegłem nadchodzącego od strony drukarni 
Adolfa Kietzmanna. Szedł w towarzystwie niemieckiego 
oficera i sierżanta. Gdy podszedłem do niego, skłoniłem 
się i zapytałem:

– Herr Kietzmann, Sie haben mich gewünscht? (Panie 
Kietzmann, pan chciał ze mną mówić?)

na to Kietzmann zwrócił się do niemieckiego 
oficera i wskazując na mnie, powiedział:

– Das ist der polnische Redakteur. (To jest ten 
polski redaktor.)

na to ów oficer otworzył niebieską teczkę do akt, 
którą miał przy sobie, a w niej kilkanaście wszytych 
i sfalcowanych egzemplarzy „nowego Przyjaciela Ludu”, 
i wskazując na czołową, czerwonym ołówkiem podkreśloną 
wiadomość, zapytał mnie:

– Von wo haben Sie das gehabt? (Skąd pan to miał?)
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Była to wiadomość wydrukowana tłustymi literami 
pt. „Zamach na Hermanna Göringa”. Widząc na wstępie 
skrót PAT, odpowiedziałem, że pochodzi z Polskiej 
Agencji Telegraficznej.

– na, darüber werden wir später sprechen; Sie 
sind festgenommen (na ten temat będziemy później 
rozmawiali; pan jest aresztowany) – oświadczył oficer, 
zdaje się w randze oberleutnanta, i nakazał sierżantowi 
odprowadzić mnie do ratusza. Gdy Kietzmann to usłyszał, 
oczy zabłysły mu z radości.

 Mimo że byłem zaskoczony i wstrząśnięty 
aresztowaniem, momentalnie zdałem sobie sprawę z roli, 
jaką Kietzmann przed chwilą odegrał. Zwabił mnie 
podstępnie do drukarni, aby wydać w ręce gestapo, 
a wcześniej dostarczył policji niemieckiej szereg 
egzemplarzy „nowego Przyjaciela Ludu” z artykułami 
mogącymi mnie obciążyć uprawianiem propagandy 
antyniemieckiej. 
 Z ratusza odprowadzony zostałem do aresztu 
miejskiego, od którego klucze przechowywała żona 
znanego wówczas w mieście działacza sokolego, stolarza 
Soboty. Wezwana przez eskortującego mnie sierżanta 
do otwarcia aresztu, rozpłakała się na mój widok. 
Sierżant, obawiając się, że Sobotowa mogłaby ułatwić 
mi ucieczkę, zabrał mnie z powrotem do ratusza. Kilka 
minut później podjechał tam otwarty samochód, do 
którego wsiadłem w towarzystwie mojej dotychczasowej 
asysty. Gdy auto ruszyło, zgromadzony na schodkach przy 
wejściu tłum niemców, wygrażając pięściami, wołał:

– Aber dem müsst ihr feste geben! (Ale mu musicie 
mocno dać!)

Po chwili znalazłem się w więzieniu przy ul. 
Sienkiewicza. Stałem się drugą ofiarą Kietzmanna. 

Pierwszą był ks. dziekan nowacki. Taką kolejność na 
liście aresztowanych, obejmującej około 20 nazwisk 
spośród miejscowego obywatelstwa i czołowych działaczy 
społecznych, ustalił Kietzmann, a jego dwaj towarzysze 
byli później głównymi autorami dalszych spisów osób 
i rodzin przeznaczonych do osadzenia w obozach 
koncentracyjnych lub wyznaczonych na wywózkę do robót 
w Rzeszy albo na wysiedlenie. Oni to inspirowali różne 
zarządzenia okupanta, godzące w ludność polską z miasta 
i powiatu.
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 Po spisaniu personaliów odebrano mi 372 zł 
w gotówce, przeważnie w srebrze, laskę zakopiańską, 
sakiewkę i portfel z papierami osobistymi, którym były 
dwie książeczki wojskowe (polska i niemiecka), po czym 
odprowadzono mnie do jednej z cel na parterze. Gdy 
tylko wszedłem do środka, uderzył mnie okropny smród, 
pochodzący od znajdującej się w kuble starej uryny 
po wcześniejszych lokatorach. Łóżko stanowiła prycza 
z siennikiem, napchanym nie wiadomo kiedy zmienioną 
słomą. Stolik, a na nim stary numer „Polonii” katowickiej, 
oraz stołek – oto całe umeblowanie celi. Otworzyłem 
okno, oczywiście zakratowane i wychodzące na podwórze 
więzienia, aby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, 
po czym usiadłem przy stoliku i zacząłem rozmyślać 
nad moim losem. Po pewnym czasie odczułem na całym 
ciele straszne swędzenie. Patrzę i oczom nie wierzę: 
cały byłem pokryty czerwonymi centkami. „Stało się – 
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pomyślałem. – Zapewne pogryzły mnie te zakażone pchły, 
wyhodowane w specjalnych laboratoriach niemieckich, 
o których pisano szeroko krótko przed wybuchem wojny. 
no trudno – taki mój koniec”. na szczęście mniej 
więcej po dwóch godzinach czerwone plamki zniknęły, 
a swędzenie ustało. Jak stwierdziłem, były to tylko 
zwykłe pchły, które odtąd nękały mnie dniem i nocą. Choć 
ciągłe współistnienie z całymi masami pcheł nie należy 
do przyjemności i może człowiekowi życie obrzydzić, 
to jednak jest ono bez porównania lepsze od powolnego 
konania na skutek zatrucia bakteriami, roznoszonymi 
przez różne insekty. na razie byłem więc uratowany. 
 nagle zgrzytnął klucz w zamku, otwarły się 
drzwi i wachmistrz wprowadził do celi rektora szkoły 
podstawowej Błaszczaka. najpierw jednak zapytał, czy 
się znamy, a gdy otrzymał odpowiedź twierdzącą, zabrał 
Błaszczaka i umieścił go w innej celi. Pozostałem znowu 
sam. niebawem usłyszałem na korytarzu jakiś znajomy 
głos. Był to dawny burmistrz Kępna Wacław Kokociński, 
również aresztowany, lecz po paru godzinach zwolniony. 
Wreszcie pod wieczór wpędzono na podwórze więzienne 
i ustawiono pod murem dużą grupę Żydów wieruszowskich. 
na skutek panującej w tym dniu pięknej i ciepłej 
pogody oraz długiego marszu byli oni strasznie zmęczeni 
i spragnieni. Podbiegali więc na komendę pod pompę 
i poganiani przez wachmistrzów, czerpali garściami wodę 
i pili w pośpiechu, wracając biegiem na swoje miejsce 
pod murem. Był to niesamowity widok, dający przedsmak 
cierpień, jakie niemcy mieli zgotować w przyszłości 
Żydom. Gdy się ściemniło, wprowadzono ich do jednej 
z większych cel więziennych. O dalszych losach tych 
nieszczęśliwych nie dowiedzieliśmy się nigdy niczego 
konkretnego.
 Tego dnia nikt do mnie już nie zajrzał. Wieczorem, 
zmęczony, rzuciłem się na pryczę i zasnąłem. Był to 
jednak sen nerwowy, pełen makabrycznych scen, którym 
towarzyszyły jakieś hałasy i krzyki. W pewnym momencie 

śniło mi się, że prowadzą mnie na rozstrzelanie. 
Zbudziłem się, zupełnie wyczerpany, i usiadłem na 
pryczy. W tym momencie ktoś odsunął klapę judasza 
i oświetlił celę lampą elektryczną. nie mogąc mnie 
dojrzeć, odezwał się do drugiej towarzyszącej mu osoby:

– Vielleicht hängt er schon. (Może już wisi.)

Po chwili zgrzytnął w zamku klucz i w otwartych 
drzwiach stanęło dwóch wachmistrzów. Gdy spostrzegli 
mnie siedzącego na pryczy, jeden z nich rzekł do mnie:

– Schlafen Sie weiter. (Śpijcie dalej.)

Położyłem się więc, lecz zasnąć nie mogłem. Całą noc 
gnębił mnie straszny sen, a jeszcze więcej niepewność, 
czy dożyję następnego dnia. nie wykluczałem, że przyjdą 
po mnie drugi raz.
 nazajutrz z rana zarządzono wynoszenie kubłów 
z nieczystościami. Strażnik – był nim Polak o nazwisku 
Bystry, jeszcze z czasów polskich, człowiek dobry 
i bardzo porządny – otwierał po kolei cele, z których 
wybiegali więźniowie z kubłami na podwórze celem 
opróżnienia. Czynności tej przyglądałem się przez okno. 
Wśród biegających tam i z powrotem rozpoznałem ks. 
proboszcza nowackiego, rektora Błaszczaka, Pawlaka, 
Pawlickiego, Hanischa, Domagałę i Berskiego. Mnie 
nie kazano wynieść kubła, wobec czego w mojej celi 
panował dalej nieznośny smród. Popołudniu wypuszczono 
na pół godziny wszystkich moich znajomych na podwórze 
więzienne i kazano układać drzewo, zamiatać i zbierać 
śmieci. Jedynie ja musiałem pozostać w celi. A tak 
chętnie zaczerpnąłbym trochę świeżego powietrza. 
 Mimo tych szykan, stosowanych tylko wobec mnie, 
nie mogę powiedzieć, aby mi się nudziło. na jeden 
dzień umieszczono w mojej celi jakiegoś 16-letniego 
chłopca z Mroczenia. Był podejrzany o chęć przecinania 
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przewodów telefonicznych. Widocznie niczego mu nie 
udowodniono, gdyż nazajutrz został zwolniony do 
domu. Tego samego dnia przyszedł do mnie zupełnie mi 
nieznany młody przystojny wachmistrz i oświadczył, że 
wyjeżdża, więc przyszedł się pożegnać. Przy okazji 
dopytywał o moją żonę, jej wiek i odchodząc podał mi 
rękę, mówiąc:

– Bleiben Sie ein guter Bürger. (Zostańcie dobrym 
obywatelem.)

Długo się zastanawiałem nad tym, co to miało 
znaczyć, kim był ów człowiek i co go skłoniło do 
pożegnania ze mną. To, że dopytywał o żonę, tłumaczyłem 
sobie jej fotografią, którą miałem w portfelu, a który 
musiałem oddać wraz z innymi rzeczami. Ale były inne 
przykre momenty. Pewnego razu wszedł do mojej celi 
jakiś wachmistrz, który ostrym tonem zapytał mnie, jak 
powinienem go witać. Stojący za jego plecami dozorca 
Bystry wskazywał mi na migi, że winienem podnieść 
rękę do okrzyku „Heil Hitler!”. następnie wachmistrz 
zapytał mnie w dość krzykliwy i ordynarny sposób:

– Was sind Sie? (Czym jesteście?)
A gdy mu zaraz nie odpowiedziałem, zawołał:
– Ein Schwein! (Świnią!)

 Trzy dni później zaprowadzono mnie do kaplicy 
więziennej na przesłuchanie. Przy stole, tuż obok 
ołtarza, zasiedli: jakiś polizeimeister w randze 
oficera, jeden wachmistrz i nieznany mi cywil. 
Mnie kazano stać pod tylną ścianą kaplicy. Rozprawę 
prowadził polizeimeister, który wypytywał mnie o sposób 
przeprowadzania cenzury przez referat polityczny 
starostwa w Kępnie, pochodzenie niektórych artykułów 
o treści antyniemieckiej, np. tekstu nadesłanego przez 
Związek Obrony Kresów Zachodnich. Spostrzegłem, że 

w swoich pytaniach był dość wstrzemięźliwy, a gdy 
dowiedział się, że podczas pierwszej wojny światowej 
walczyłem w szeregach armii niemieckiej i że odznaczony 
zostałem Żelaznym Krzyżem, formułował swoje pytania 
jeszcze oględniej i często korygował moje odpowiedzi 
na moją korzyść. Miałem szczęście, że trafiłem na tak 
wyrozumiałego człowieka. Wreszcie podpisałem protokół, 
po czym wyprowadzono mnie na korytarz, gdzie odbyła się 
lekcja hitlerowskiego powitania. Jeden z wachmistrzów 
stanął na środku korytarza pod ścianą. Ja musiałem 
przebiegać cały korytarz tam i z powrotem. Gdy mijałem 
go, musiałem głośno zawołać: „Heil Hitler!”. Ćwiczenie 
to powtarzałem kilkadziesiąt razy. 
 Był czwartek, 7 września. Rano o godz. 9:00 
przyszedł do mnie Bystry i powiedział, że zostaniemy 
wywiezieni. Dokąd – nie wiadomo. Jeżeli więc potrzebuję 
czegoś, jak ciepłej bielizny, swetra lub płaszcza, to 
on pośle swoją córeczkę do drukarni i każe poprosić 
pannę Machowską, mającą klucz od mojego mieszkania, 
aby jak najprędzej spakowała mi rzeczy i dostarczyła 
do więzienia. Tej wielkoduszności i uczynności 
Bystrego zawdzięczałem później, że nie marzłem; 
dotąd miałem bowiem na sobie tylko letnią jedwabną 
bieliznę. Zrozumiałem teraz, dlaczego we wtorek kazano 
nas ogolić. Czynności tej dokonał właściciel zakładu 
fryzjerskiego w rynku, Junyszek, który w towarzystwie 
żołnierza obchodził cele więzienne i golił nas, 
widocznie po to, abyśmy w czasie podróży wyglądali 
po ludzku. Od pierwszego dnia w więzieniu gnębiła 
mnie myśl, że na wypadek rewizji w moim mieszkaniu 
niemcy mogliby w biurku znaleźć różne dokumenty, jak 
np. historię Siódmej Poznańskiej Drużyny Harcerskiej, 
które mogliby wykorzystać nie tylko przeciwko mnie, 
lecz także przeciwko wszystkim wymienionym w aktach. 
Gdy więc Junyszek mnie golił, udało mi się mimo zakazu 
rozmawiania i bacznej obserwacji przez stojącego przy 
drzwiach żołnierza szepnąć mu do ucha: „Moje biurko, 
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papiery”. Junyszek dobrze to zrozumiał i po powrocie 
do miasta udał się do drukarni i przekazał moje obawy 
pannie Machowskiej. Ta zawiadomiła o tym byłego 
burmistrza Kokocińskiego, z którym żyłem od wielu lat 
w przyjaźni. We dwoje otworzyli biurko i zniszczyli 
wszystko to, co uważali za stosowne. niemcy jednak 
mojego mieszkania nie tknęli i rewizji, której się 
obawiałem, nie przeprowadzili. 
 Ale wróćmy do zapowiedzianego wyjazdu. Krótko 
po godz. 10:00 wyprowadzono nas na ulicę i załadowano 
do krytego samochodu ciężarowego. W ostatniej chwili 
otrzymałem paczkę od Machowskiej z ciepłą bielizną, 
grubym swetrem jej brata, czekoladą i płaszczem. Przy 
samochodzie zebrała się grupka dzieci oraz Machowska 
i moja szwagierka, których wsiadając, pobłogosławił 
ks. dziekan nowacki. Wszystko odbywało się tak szybko, 
że zdołałem zaledwie szwagierce i Machowskiej rzucić 
pozdrowienie dla mojej żony i dzieci. Po chwili 
ruszyliśmy w drogę ul. Sienkiewicza na rynek, który 
okrążyliśmy i na którym zwolniono do domu Hanischa 
i Adamskiego. Obaj nie posiadali się z radości. My 
natomiast ruszyliśmy na ul. Kościuszki. Przed kościołem 
po raz drugi stanęliśmy i do samochodu wepchnięto 
byłego nauczyciela Mincera, zabranego przez policję 
z ulicy. Teraz jechaliśmy już bez dalszego zatrzymywania 
się przez Bralin w kierunku Sycowa. Za Słupią,już 
po stronie niemieckiej, minęliśmy silne umocnienia 
w postaci bunkrów i zasieków z drutu kolczastego. 
Po krótkim postoju na rynku sycowskim ruszyliśmy 
w kierunku namysłowa, a niebawem zboczyliśmy na 
polną drogę i wjechaliśmy do lasu. Wówczas ogarnął 
nas jakiś niesamowity niepokój. Czyżby wieziono nas 
na egzekucję? Ta straszna myśl dręczyła nas i nie 
odstępowała, choć nikt nie wypowiedział jej na głos. 
W głębokiej ciszy i skupieniu oczekiwaliśmy dalszego 
naszego losu. niejeden z nas robił przegląd swojego 
życia i żegnał się ze światem. nagle wjechaliśmy na 

dość obszerną polankę, na której polscy żołnierze, 
wzięci do niewoli, budowali baraki jenieckie. 
Stanęliśmy. Widocznie nie chciano nas tutaj przyjąć, 
gdyż zawróciliśmy i ruszyliśmy z powrotem do Sycowa, 
gdzie zatrzymaliśmy się powtórnie na rynku. Staliśmy 
dość długo i obserwowaliśmy wysportowaną młodzież 
niemiecką, przyglądającą się z drwiącym uśmiechem 
naszym smętnym twarzom. 
 Wreszcie ruszyliśmy znowu. Droga prowadziła do 
Wrocławia, dokąd dotarliśmy o godz. 15:00. Samochód 
nasz wjechał na podwórze więzienne prezydium policji. 
Ustawieni w szeregu, wchodziliśmy do biura grupami, 
gdzie odbierano nam pieniądze, rzeczy wartościowe 
i wszelkie rzekomo niepotrzebne nam drobiazgi. 
Mnie odebrano tabliczkę czekolady, a ks. dziekanowi 
nowackiemu – złotą monetę, o ile się nie mylę, 
20-złotówkę. Przejmujący nas polizeimeister Stein, 
jak później się dowiedzieliśmy, z pochodzenia Polak 
o nazwisku Ceglarek, zwrócił ks. dziekanowi uwagę, że 
nie wolno nam używać niemieckiego pozdrowienia „Heil 
Hitler!”, tak jak zrobił to ks. Dziekan, wchodząc 
do biura, mimo że wymagano tego od nas w więzieniu 
kępińskim. Wreszcie ulokowani zostaliśmy w celach, 
dostaliśmy po kocu i wydano nam smaczny obiad. Ja 
z ks. dziekanem nowackim trafiliśmy do małej klitki, 
w której poza składanym łóżkiem był tylko ustęp, więc 
siadaliśmy na nim na zmianę dla odpoczynku. Komendant 
więzienia uznał widocznie, że mieliśmy tam zbyt 
komfortowo, gdyż jeszcze tego samego dnia zostaliśmy 
wszyscy, razem 20 więźniów, przeniesieni do większej 
ubikacji piwnicznej o dwóch małych okienkach. Całe 
wyposażenie tego nowego lokum składało się z dziewięciu 
prycz i klozetu. Panował tutaj rygor czysto wojskowy. 
Łyżki otrzymywaliśmy tylko na czas spożywania posiłku.
 nadszedł wieczór i pierwsza noc w więzieniu 
wrocławskim. Była to straszna noc. Dziewięciu z nas, 
najstarszych, ułożyło się do snu na pryczach. Reszta 
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spoczęła na kamiennej posadzce. Tym dokuczało zimno 
najdotkliwiej. Kilkugodzinne krzyki i jęki na korytarzu 
połączone z bieganiną i hałasami wywoływały w naszych 
przemęczonych umysłach najróżniejsze przypuszczenia. 
Odnosiliśmy wrażenie, jakoby przesłuchiwanych więźniów 
z innych cel w najokropniejszy sposób torturowano. 
Kilkukrotnie w nocy przychodzili do nas gestapowcy, 
oświetlali nas lampkami elektrycznymi, jak gdyby 
kogoś szukali, po czym odchodzili. Mało kto spał, 
gdyż wszystko to robiło na nas niesamowite wrażenie, 
napawało niepokojem i rodziło najbardziej dramatyczne 
i upiorne przypuszczenia. najbardziej obawialiśmy się 
przesłuchiwań. Jak zwykle w takich okolicznościach, 
jedni spośród nas byli spokojni i opanowani, a drudzy 
załamani, gdyż nerwy odmówiły im posłuszeństwa. Tym 
szczególnie dodawał otuchy ks. dziekan nowacki, 
pocieszał ich i wraz z nami modlił się o to, byśmy 
uniknęli niebezpieczeństwa. Tak minęła noc.
 nazajutrz wzywano nas kolejno na przesłuchania, 
które odbywały się przy akompaniamencie krzyków 
i złorzeczeń. Żadnego z nas jednak nie bito. Mnie nie 
przesłuchiwano, gdyż zrobiono to już w Kępnie. Tego dnia 
zdarzyłby się o mało co tragiczny wypadek. Otóż znany 
w Kępnie właściciel drogerii Zefiryn Pawlicki popadł 
w tak silną depresję, że w najwyższym zdenerwowaniu 
usiłował przegryźć sobie żyły. Zauważono to na 
szczęście dość wcześnie i przemówiono nieszczęśliwemu 
człowiekowi do rozsądku. Jedną z wyrafinowanych, 
na pozór niewinnych szykan, było pozbawienie nas 
nawet strzępka papieru, tak bardzo potrzebnego przy 
załatwianiu potrzeb naturalnych. Był to kłopot niemały! 
 W niedzielę przed południem odwiedził nas 
polizeimeister Stein. Chcąc wywołać wśród nas atmosferę 
załamania i rezygnacji, z patosem i radością opowiadał 
o wielkim zwycięstwie wojsk niemieckich pod Warszawą, 
która wraz z całą załogą się poddała. Dalej twierdził, 
że mamy tutaj w niemieckim więzieniu bardzo dobrze 

w porównaniu do niemców, którzy rzekomo przechodzili 
istne męki np. w Bydgoszczy. Wypowiedź Steina przyjęliśmy 
w milczeniu, a że w miarę zbliżania się południa 
było w naszej celi, od kilku dni niewietrzonej, coraz 
duszniej, któryś z nas poprosił, aby wypuszczono nas 
na kilka minut na podwórze. na to Stein odpowiedział:

– Morgen werdet ihr gelüftet. (Jutro zostaniecie 
przewietrzeni.)

 Istotnie nazajutrz w południe – a była to 
niedziela 10 września – podzielono nas na dwie grupy, 
wyprowadzono na podwórze i wpakowano do otwartych 
samochodów ciężarowych. Z przodu i z tyłu siedziało po 
dwóch uzbrojonych policjantów, a wśród nas umieszczono 
różne podejrzane typy dołączone do transportu. 
W samochodzie, który jechał przed nami, stał jakiś 
na pozór elegancki mężczyzna w średnim wieku, ubrany 
w czarny garnitur. Przemieszczaliśmy się ulicami 
miasta tak wolno, aby przechodnie mogli się nam dobrze 
przypatrzeć. Toteż często odgrażano się nam, pluto 
w naszym kierunku i wykrzykiwano: Polnische Banditen, 
czyli „polscy bandyci”. Tak żegnali nas wrocławianie 
w 1939 r. Podążaliśmy szosą poznańską. Towarzyszyły 
nam tumany kurzu, utrudniające widoczność. A tak bardzo 
chcieliśmy wiedzieć, dokąd nas wiozą. Jadąc przez 
las, niemcy zwiększyli prędkość, aby uniemożliwić nam 
wyskoczenie z wozu, gdyby któremu z nas zaświtała 
w głowie chęć ucieczki. Wreszcie zmęczeni, spragnieni 
i oblepieni kurzem, wjechaliśmy do więzienia w Rawiczu. 
Stanęliśmy dopiero za drugą bramą. Szybko wyskoczyliśmy 
z samochodu i biegiem wśród szpaleru policjantów 
i żołnierzy, nieszczędzących nam kopniaków, wyzwisk 
i ponaglań kolbami, wpadliśmy do obszernego bloku 
więziennego. Tutaj po trzech, obojętnie kogo z kim, 
pakowano nas do cel. Ani się nie spostrzegłem, jak 
znalazłem się w jednej z cel na I piętrze z rektorem 
Błaszczakiem i nauczycielem Mincerem. 
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 Z tą chwilą rozpoczął się trzeci etap naszej 
wędrówki więziennej. Przez te kilka tygodni, które 
przyszło nam tutaj spędzić, dobrze zapoznaliśmy się 
z praktykami gestapo, stosowanymi w niemieckich 
więzieniach i obozach odosobnienia. Okazały się one 
o wiele znośniejsze od metod przyjętych w późniejszych 
obozach koncentracyjnych. Wyżywienie mieliśmy skąpe, 
ale możliwe. Praca nie była zbyt ciężka. Przerażały 
nas jedynie nocne hałasy połączone z wyprowadzaniem 
na rozstrzelanie więźniów podejrzanych o stawianie 
zbrojnego oporu wkraczającym do Rawicza wojskom 
niemieckim oraz byłych więźniów polskich, skazanych 
przez sądy polskie na dożywotnie więzienie i wreszcie 
nocna strzelanina z karabinów maszynowych. Wszystkie 
czynności na korytarzu i podwórzu więziennym musieliśmy 
wykonywać biegiem. Tylko z zupą i kawą wolno było 
iść zwykłym, lecz przyspieszonym krokiem. Każdemu 
niemcowi trzeba się było kłaniać. Kolację spożywaliśmy 
przeważnie po ciemku, gdyż – jak na ironię – światło 
gaszono podczas posiłku. Powoli przyzwyczailiśmy się 
i do tego. 
 Pobudka była o godz. 5:30, po czym na zmianę 
biegliśmy z kubłem po wodę i kawę. Zaledwie zdążyliśmy 
trochę się posilić, wołano nas o godz. 6:45 do wyjścia 
do pracy. Początkowo porządkowaliśmy cele i korytarze 
w bloku więziennym, w którym przed wojną odsiadywali 
kary polscy komuniści z Bierutem na czele. W tym budynku 
było najwięcej pracy. Sprzątaliśmy cele, a śmieci 
z najróżniejszymi przedmiotami i resztkami żywności 
zwalaliśmy na dół do piwnic. Czego tam nie było! Resztki 
placka, garnki ze smalcem, książki, nuty itd. Więzieni 
komuniści mieli bowiem własną orkiestrę i bogatą 
bibliotekę. Podobno na niczym im nie zbywało. A gdy 
wybuchła wojna, wraz z innymi osadzonymi wypuszczono 
ich na wolność. Jedni uciekali na wschód, a inni 
wstępowali w szeregi wojska polskiego. niektórych po 
kilku dniach pobytu na wolności chwytały niemieckie 

władze bezpieczeństwa i odstawiały z powrotem do 
więzienia, a inni sami dobrowolnie wracali do swojej 
celi. Byli to ci nieliczni więźniowie, którzy na 
skutek długoletniego pobytu w więzieniu przywykli do 
tamtejszego życia lub nie mieli nikogo bliskiego, u kogo 
mogliby znaleźć schronienie, i dlatego dobrowolnie 
rezygnowali z wolności. Zamiast poniewierki wybrali 
twarde łoże więzienne i skromny wikt, składający się 
ze 150 g chleba dziennie, czarnej kawy o poranku, 
dość gęstej zupy w południe i cienkiej zupy lub kawy 
wieczorem. 
 Po kilku dniach przydzielono mnie do grupy 
roboczej zatrudnionej przy sortowaniu wspomnianych 
rupieci w podziemnym ganku bloku „politycznego”. Moimi 
towarzyszami pracy byli dwaj więźniowie, odsiadujący 
kary za morderstwo. Jeden zabił – jak twierdził 
– niechcący żonę, a drugi na zabawie – również 
niechcący – przyjaciela w zatargu o dziewczynę. Obaj 
oczywiście twierdzili, że są niewinni. Byli nadzwyczaj 
koleżeńscy, dzielili się każdym kawałkiem chleba 
i każdym papierosem; a nie chcąc, abym się przemęczał, 
schowali mnie w tylko im znanej kryjówce za piecem 
centralnego ogrzewania. Co się z nimi później stało, 
nie dowiedziałem się. nagle znikli jak wielu innych. 
Jednego z moich współlokatorów, Mincera, przerzucono 
do innej celi, a na jego miejsce przyszedł jakiś 
młody człowiek, więzień przedwojenny, który – jak 
przekonywał – również zrezygnował z wolności i wrócił tu 
dobrowolnie. Ja natomiast skłonny byłem przypuszczać, że 
został przychwycony i doprowadzony z powrotem do celi. 
Opowiadał, że przed wojną skończył w więzieniu kurs 
7-klasowej szkoły podstawowej i uczył się stolarstwa. 
Skazany został na długoletnie więzienie również za 
zabicie przyjaciela w czasie sprzeczki o dziewczynę. 
Był to chłopak spokojny, bardzo uczynny i miał jak 
najlepsze zamiary na przyszłość, których na pewno nie 
zrealizował, gdyż pewnego dnia go zabrano i więcej 
o nim nie słyszeliśmy. 
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 Jego miejsce zajął kupiec z Kobylina, Świderski. 
Człowiek w średnim wieku, zamożny i sprytny, przy tym 
bardzo nabożny i dobry patriota, szybko przyzwyczaił 
się do życia więziennego. Gdy było potrzeba, potrafił 
udawać naiwnego i ograniczonego w sprawach, o których 
niechętnie rozmawiał lub o których nie chciał słyszeć. 
Stąd nazwaliśmy go polskim Żydem. nie wiem, jak to 
zrobił; dość że miał przy sobie 6 tys. zł i ciężki 
złoty zegarek. Ciekawe, że przy rewizji mu tego nie 
zabrano. Twierdził, że go nie rewidowano. Później 
z okazji pobytu w mieście oddał zegarek i pieniądze 
na przechowanie znajomemu kioskarzowi. Zrobił to tak 
zręcznie, że dozorujący go policjant nic nie spostrzegł. 
Przy tym wszystkim był bardzo bojaźliwy. Pewnego razu 
przyszedł do niego wachmistrz i oświadczył:

– Świderski, Sie werden erschossen! (Świderski, 
będziecie rozstrzelani!)

Biedak struchlał, zbladł i nogi się pod nim 
ugięły. na to wachmistrz dodał:

– Aber aus einer Blutwurst. (Ale z krwawej kiszki.)

Momentalnie – rzecz zrozumiała – twarz Świderskiego 
się rozjaśniła i zadowolony, mając w mieście znajomości, 
kupił przy okazji większą ilość wyrobów mięsnych, 
z których najlepszą część otrzymał wachmistrz. 
 Mniej więcej pod koniec września przydzielony 
zostałem do komanda gospodarczego, które opatrywało 
królikarnię i winiarnię. Dano mi pod opiekę 180 królików 
rasy angora, które musiałem karmić i oczyszczać. 
Wszystkie klatki musiały być co drugi dzień wymiatane. 
Inni więźniowie tego komanda czesali króliki, opatrywali 
świnie itd. Była to praca nieciężka i o tyle przyjemna, 
że prawie codziennie chodziliśmy w towarzystwie 
wachmana do mleczarni po mleko odciągane dla prosiąt. 

Moim bezpośrednim przełożonym był wachmistrz Hagenbeck 
z Wrocławia, Plac Uniwersytecki 16, a do pomocy miał 
tzw.Hilfpolizist, czyli pomocniczego policjanta 
Podlańskiego, również z Wrocławia. Przed wojną Podlański 
rozwoził piwo po Wrocławiu. Był podobnie jak Hagenbeck 
dobrym człowiekiem i komunistą. nieszczególnie się 
cieszył ze swojego nowego stanowiska i z wojny, gdyż 
otrzymywał zaledwie 50 fenigów, czyli pół marki dziennie 
żołdu, i nie wolno mu było bez przepustki wychodzić do 
miasta. Hagenbeck, który wierzył, że Polacy wydłubują 
jeńcom niemieckim oczy, powiedział pewnego dnia do 
mnie w przystępie szczerości:

– Tej wojny niemcy nie wygrają, ale za 50 lat 
będzie druga wojna, a właściwie trzecia, z której 
niemcy wyjdą zwycięsko.

Jak dotąd część jego przepowiedni się spełniła 
– niemcy wojnę przegrali. Czy wygrają następną? My 
się tego już nie dowiemy. Dowie się dopiero następne 
pokolenie. 

 Tuż obok królikarni znajdowała się kaplica 
więzienna, w której codziennie w południe ktoś grał 
na organach. Przez 14 dni w godzinach popołudniowych 
biły we wszystkich kościołach Rawicza dzwony z okazji 
zajęcia Warszawy przez wojska niemieckie. na dźwięk 
tych dzwonów ogarniał nas smutek, martwiliśmy się 
dalszymi losami naszego umęczonego kraju. niemcy 
chodzili natomiast rozpromienieni i pełni dumy 
z nowego zwycięstwa, a chyłkiem wąską uliczką wlókł 
się ostatkiem sił, w poszarpanym mundurze, żołnierz 
polski, który zdemobilizowany, wracał do domu. 
 Podlański, będąc służbowo na mieście, przynosił 
nam często masło i papierosy. Oczywiście za wszystko 
mu płaciliśmy. Im bardziej bowiem przedłużał się nasz 
pobyt w więzieniu, tym więcej doskwierał nam głód. nie 
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dziw więc, że przy okazji gotowania ziemniaków dla 
świń i skórek wieprzowych dla psów zgotowaliśmy dla 
siebie smaczny galart. najgorzej było z papierosami, 
których nie otrzymywaliśmy w ogóle. Stąd zdarzało się 
często, że więźniowie przy lada okazji wskakiwali 
do śmietników i wygrzebywali sztumle od papierosów. 
Jednak nie zawsze uchodziło im to bezkarnie.
 Hagenbeck pomagał nam również, szczególnie 
w zdobywaniu chleba. Zwykle po pracy stawaliśmy przed 
kuchnią, a Hagenbeck rozdzielał pomiędzy nas zdobyte 
w izbach żołnierskich resztki chleba lub z kuchni 
wojskowej pozostałości obiadu. On także przynosił nam 
z miasta masło i papierosy. 
 Po czterech tygodniach pobytu w więzieniu 
gruchnęła nagle wieść, że będziemy zwolnieni. nie 
trwało długo, gdy okazało się, że wiadomość ta była 
fałszywa. Podobno wrocławski polizeimeister nie 
zgodził się na nasze zwolnienie. Zamiast powrotu do 
domu nastąpiło zaostrzenie przepisów więziennych. 
Poszliśmy do kąpieli i otrzymaliśmy czystą bieliznę. 
Moje kalesony miały 27 łat. Pobrano od nas odciski 
palców i sfotografowano nas ze wszystkich stron. 
Zagęszczono cele, codziennie gnano nas kilkakrotnie 
wokół podwórza więziennego, gaszono światło podczas 
kolacji i nie pozwolono rozmawiać w łóżkach. 
 Różni ludzie byli wśród nas. Jeden z bliżej 
nam nieznanych więźniów, zwany ogólnie komunistą, 
powiedział razu pewnego do gestapowca:

– Die Polen nicht gut, die Deutschen gut. (Polacy 
są niedobrzy, niemcy są dobrzy.)

Krótko po tym za karę, iż szedł nie dość 
szybko z obiadem, musiał biec wzdłuż korytarza tam 
i z powrotem, a następnie stanąć pod ścianą, gdzie 
otrzymał kopniaka. Mieliśmy wtedy satysfakcję za jego 
wstrętne podlizywanie się niemcom i szkalowanie Polaków. 

Raziło nas również zachowanie więźniów pochodzących 
z dawnej Kongresówki, którzy przy czesaniu królików 
szydzili z Kościoła i wyśmiewali księży. Życie tych 
ludzi musiało być ciężkie, gdyż prawie wszyscy byli 
strasznie wychudzeni i wyniszczeni. 
 W jednym z bloków więziennych umieszczono Żydów. 
Wielu z nich miało połamane ręce i nogi. Okaleczeń tych 
doznali prawdopodobnie przy wyskakiwaniu z wagonów 
i przebieganiu szpaleru, któremu towarzyszyło bicie 
kolbami i batami. Biedni Żydzi, zamknięci w ciasnej 
sali, chodzili cały dzień, okryci pledami, wokoło 
ścian i się modlili. 
 Codziennie przybywały nowe transporty więźniów. Po 
czterech tygodniach było nas przeszło cztery tysiące, 
a z powiatu kępińskiego 20 osób, a mianowicie:

1) ks. dziekan nowacki Ignacy;
2) Depczyński Mieczysław, redaktor „nowego Przyjaciela 
Ludu”;
3) Berski Jan, kupiec z Kępna;
4) Górka Leon, mistrz piekarski z Kępna;
5) Machiński Franciszek, mistrz fryzjerski z Bralina;
6) Domagała Jan, restaurator z Kępna;
7) Pawlak Jan, kupiec z Kępna;
8) Bombicki Antoni, kupiec z Kępna;
9) Mincer Marian, były nauczyciel z Kępna;
10) Błaszczak Jan, emerytowany kierownik szkoły 
z Kępna;
11) Pawlicki Zefiryn, kupiec z Kępna;
12) Banasiak, robotnik z Kępna;
13) Chowański;
14) Janiszewski, restaurator z Kępna;
15) Łebzuch, robotnik z Mnichowic;
16) Konarkowski, gościnny z Małego Taboru;
17) Pietr Jan, właściciel młyna z Mroczenia;
18) Skąpski Maciej, rolnik z Mroczenia;
19) ks. dziekan Polednia Paweł z Krzyżownik;
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20) Drobik Paweł, handlarz z Rychtala.

 Różne panowały wśród nas nastroje. Większość 
na wieść o przystąpieniu Francji i Anglii do wojny, 
o czym dowiedzieliśmy się z dużym opóźnieniem, wierzyła 
w ostateczne zwycięstwo aliantów. Byli jednak i tacy, 
jak np. Jan Pawlak, który wierzył w potęgę niemiec 
i twierdził, że wszystko już stracone, a o niepodległej 
Polsce nie ma co marzyć. Więźniów słabego ducha starali 
się pocieszać ks. dziekan nowacki i Jan Domagała, 
który był naszym kalifaktorem. RODZInA nA UCIECZCE

 Żona dojechała z dziećmi w czwartek 30 sierpnia 
szczęśliwie do Poznania i udała się najpierw do swojej 
siostry Pelagii Herrmannowej, zamieszkałej w domu 
urzędniczym przy Wielkich Garbarach. następnego dnia, 
czyli 1 września, miała zamiar pojechać na Dębiec do 
mojej matki i siostry, zamieszkałych przy ul. Lipowej 
11. na skutek bombardowania miasta przez lotnictwo 
niemieckie, niepokoju i popłochu wśród ludności, 
dojechała jednak tramwajem zaledwie na Wildę i wróciła 
z powrotem do siostry na Garbary. Kilka minut później 
ogłoszono alarm lotniczy. Każdy, kto tylko mógł, biegł 
do piwnic lub schronów. Żona z dziećmi również zeszła 
do piwnicy. W pewnym momencie nie wiadomo skąd padło 
groźne w tej chwili słowo „gaz”. Popłoch i strach wzmógł 
się jeszcze bardziej. Ludzie wyciągali chusteczki 
i różne szmatki, nasycali je własną uryną i przykładali 
do nosa i ust. Ten prymitywny sposób miał ich uchronić 
przed zgubnymi skutkami ataku gazowego. naraz z kąta 
odezwał się chłopięcy głos:
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– Proszę, kto nie ma jeszcze mokrej chustki, 
niech przyjdzie, bo ja jeszcze mogę.

na te słowa – mimo powagi sytuacji – ktoś się 
roześmiał i w ten sposób rozwiał niepokój i przygnębienie 
panujące w piwnicy. Gdy tylko odwołano alarm, szwagier 
z żoną postanowili uciekać za miasto w kierunku 
wschodnim. Oczywiście razem z nimi udała się i moja 
żona z dziećmi. Do tej – jak się później okazało 
– nierozsądnej ucieczki namawiał ją bardzo gorliwie 
najstarszy brat Michał, który był wtenczas z żoną 
i dziećmi w Poznaniu. Jeszcze w ciągu dnia znaleźli 
się w Spławiu pod Poznaniem. 
 nazajutrz wcześnie rano porozumieli się z pewnym 
listonoszem, który mając małą rolwagę i dwa kucyki, 
postanowił uciekać dalej na wschód, tym bardziej że 
w radiu nawoływano, aby wszyscy mężczyźni szli na Kutno 
i tam zgłaszali się do wojska. Do naszych uciekinierów 
dołączyli się jeszcze inni członkowie rodziny, jak 
brat Herrmanna Jasiu z żoną i dziećmi. Po załadowaniu 
wszystkiego, co się dało, na wóz ruszono wreszcie 
w drogę. na samym czubku piramidy bagażowej usadowiły 
się kobiety z dziećmi. Wóz, jadąc po wyboistych 
drogach, chwiał się na wszystkie strony, a kucyki 
w poczuciu niebezpieczeństwa rwały żywo naprzód. 
Wszystkimi drogami wiodącymi na wschód ciągnęło wojsko, 
niezliczone kolumny samochodów wojskowych, prywatne 
auta przeładowane rodzinami i bagażem, rowerzyści 
i piesi mężczyźni oraz kobiety z dziećmi i wózkami 
dziecięcymi. Krzyk, hałas, przekleństwa i śpiew 
nabożnych pieśni oraz płacz dzieci towarzyszyły temu 
niemającemu początku i końca strumieniowi uciekinierów, 
przewalającemu się szosami, polnymi drogami i ścieżkami 
ku niewiadomemu celowi. Od czasu do czasu przepychały 
się przez ten straszny pochód ludzkiej nędzy i rozpaczy 
eleganckie samochody, w których uciekali na wschód 
wyżsi oficerowie ze swoimi wypielęgnowanymi żonami 

i dziećmi. nie raczyli oni nawet spojrzeć na biedną 
matkę, dźwigającą ostatkiem sił swoją małą dziecinę 
i resztę najkonieczniejszego dobytku. Byle tylko 
naprzód, naprzód i jak najdalej od spadających bomb! 
 nagle, kilka kilometrów przed Kutnem, nadleciała 
eskadra nieprzyjacielskich samolotów. Ani się 
spostrzeżono, jak na maszerującą kolumnę spadły 
pierwsze bomby. Momentalnie powstał nieopisany 
popłoch, któremu wtórowały krzyk, płacz i lament 
matek, biegających jak szalone za rozproszonymi 
dziećmi. Każdy szukał schronienia pod drzewem, kępką 
krzewów lub w rowie, chcąc ratować własne życie. Pewna 
kobieta, próbując zejść z jadącego wozu, dostała 
się jedną nogą w szprychy koła. Przeraźliwy krzyk 
nieszczęsnej rozdarł powietrze. nie miał jej kto 
ratować. nurkujące samoloty nieprzyjacielskie, lecące 
tuż nad drzewami, ostrzeliwały z broni maszynowej 
uciekających i oszalałych ze strachu ludzi. Ze 
wszystkich stron dochodziły jęki ciężko rannych oraz 
kwiki dogorywających koni i krów. Te makabryczne sceny 
musiały wywrzec nawet na człowieku o stalowych nerwach 
tak przygnębiające wrażenie, że pragnął on jak najprędzej 
zakończyć nieszczęsną wędrówkę. I stało się według 
jego woli. Tuż za Skierniewicami, w czasie odpoczynku 
w przydrożnym gospodarstwie, zjawił się niespodzianie 
patrol niemiecki, który po wylegitymowaniu wszystkich 
obecnych tam osób nakazał im powrót do domów. I nasza 
kolumna wraz z wozem zawróciła, i rozpoczęła drogę 
powrotną do Poznania. Oczywiście nie było dnia, w którym 
nie kontrolowałyby naszych podróżnych uwijające się 
po drogach i wioskach nieprzyjacielskie posterunki 
i patrole. Liczni mężczyźni, a wśród nich szwagier 
Herrmann, byli w drodze przetrzymywani i na krótki 
czas osadzani w przydrożnych obozach. Wreszcie po 
trzytygodniowej tułaczce wszyscy wrócili szczęśliwie 
do swoich domów.
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Kilka dni po powrocie do Poznania żona udała się 
do jednego ze sklepów bławatnych przy Starym Rynku, 
gdzie spotkała przypadkowo niejaką Kłobusównę z Kępna, 
pracownicę Kępińskiej Mleczarni Spółdzielczej, która 
poinformowała ją o moim aresztowaniu i osadzeniu 
w więzieniu. Wiadomość ta tak zaskoczyła żonę, że czym 
prędzej wróciła do domu, spakowała rzeczy, postarała 
się o przepustkę i wraz z dziećmi udała się częściowo 
koleją, a częściowo autobusami do Kępna. W Ostrowie 
musiała przesiadać się z autobusu do pociągu idącego 
w kierunku Kępna. niestety szedł jeden jedyny pociąg 
i to z wojskiem. na prośbę żony, która władała dobrze 
językiem niemieckim, żołnierze zgodzili się zabrać 
ją wraz z dziećmi do pociągu i pomogli nawet wnieść 
jej bagaż do przedziału. W tym momencie zjawił się 
mistrz malarski G. z Kępna, który zaklinał żonę na 
wszystkie świętości, aby powiedziała tym żołnierzom, 
że on jej pomaga przy przenoszeniu bagażu, i aby 
poprosiła o pozwolenie na przejazd i dla niego. Żona 
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uczyniła zadość jego prośbie i nowy pasażer pojechał 
wraz z nią do Kępna, gdzie na dworcu nagle znikł i ani 
myślał pomóc jej przy wynoszeniu bagażu. no tak – 
w tych ciężkich czasach każdy myślał przede wszystkim 
o sobie; chociaż i wtenczas byli ludzie, którzy nie 
odmawiali nikomu pomocy, a szczególnie samotnym kobietom 
z dziećmi. Po przybyciu do miasta żona zajęła nasze 
dawne mieszkanie, postarała się o klucze do drukarni 
i zaczęła się dowiadywać, dokąd zostałem wywieziony 
wraz z innymi mieszkańcami miasta i w jakim więzieniu 
nas osadzono. niestety nikt tego nie wiedział i nie 
mógł jej powiedzieć, gdzie się znajduję. 
 Wiele kłopotów miała z kluczami do drukarni, 
przechowywanymi u Adolfa Kietzmanna, który częściowo 
obrabował naszą drukarnię i któremu ani śniło się 
zwrócić klucze. Żona udała się więc z prośbą o pomoc 
do pierwszego okupacyjnego burmistrza Ludwiga Hahna, 
syna pastora, człowieka dobrego i sprawiedliwego, który 
nie mógł pogodzić się z szykanami i prześladowaniami 
Polaków przez gestapo (Geheime Staatspolizei). nakazał 
on Kietzmannowi zwrócić żonie klucze do drukarni, 
gdyż – jak oświadczył i jak wynikało z nalepki 
umieszczonej na drzwiach drukarni – drukarnia nie 
została skonfiskowana, a jedynie zabezpieczona z powodu 
nieobecności właściciela. A że obecnie znalazła się 
żona właściciela, posiadająca pełnomocnictwo spółki do 
dalszego prowadzenia interesów, należy jej te klucze 
zwrócić. nie tak szybko jednak dał Kietzmann posłuch 
wezwaniu Hahna i zwrócił klucze dopiero na skutek 
interwencji policji.
 Gdzie znajdują się nasi uwięzieni obywatele? – 
oto pytanie, które nurtowało społeczeństwo kępińskie. 
Szeptano na ten temat różne pogłoski. najczęściej 
wspominano Kalisz. Żona wraz z dwoma kobietami, których 
mężowie zostali ze mną aresztowani, a mianowicie p. 
Berską i p. Zofią Pawlakową, udała się do Landratsamtu 
z prośbą o przepustkę. A ponieważ nie wydawano 

przepustek kolejowych, nasze panie musiały zgodzić 
się na przepustkę uprawniającą do podróży pieszej 
lub wozem. Poczyniły więc przygotowania do podróży 
konnej. Pożyczyły od właściciela sklepu rzeźnickiego 
Kukuły dwukołową powózkę, czyli tzw. dokard, oraz 
konia od spedytora Jasińskiego i ruszyły w drogę 
przez Czarnylas, Kobylin i Jutrosin do Rawicza. 
W ostatniej bowiem chwili dowiedziały się okrężną 
drogą od znanego w Rawiczu działacza społecznego 
i patrioty Jackowskiego, że aresztowani kępnianie 
znajdują się w tamtejszym więzieniu. Trzy dni trwała 
podróż niepozbawiona różnych przygód. Po przybyciu do 
Rawicza panie postanowiły najpierw zasięgnąć języka 
u wspomnianego Jackowskiego, który dowiedziawszy się 
o celu ich podróży, oświadczył:

– Co? Wy,panie, chcecie się dostać do więzienia, 
aby zobaczyć swoich mężów, podczas gdy my miejscowi, 
znający różne drogi i ścieżki wiodące do komendanta 
więzienia, nie możemy o tym ani marzyć, gdyż nie chcą 
z nami ani gadać,ani nawet o tym słyszeć.

– A my nie ustąpimy – odpowiedziały chórem odważne 
kępnianki i poszły pod bramę więzienną.

Czekały, czekały i kilkukrotnie z płaczem 
interweniowały u komendanta straży więziennej, który 
miał tylko jedną odpowiedź:

– Aber das kommt garnicht in Frage. (Ale to nie 
wchodzi wcale w rachubę.)
 nagle niespodziewanie rozwarła się brama więzienna 
i ukazał się jakiś wachmistrz. Był to mój Hagenbeck.

– na, was macht ihr hier Frauchen? (no, co wy 
tutaj robicie, kobietki?) – zapytał zapłakaną trójkę.

Gdy mu opowiedziały o swej podróży i celu przybycia, 
zwrócił się do mojej żony i zapytał o nazwisko męża.

– Depszinski, Depszinski, der ist ja bei mir, 
er füttert die Kaninchen.(Depczyński, Depczyński, on 
jest u mnie, on karmi króliki) – odpowiedział.
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– Was macht er? (Co on robi?) – zapytała żona, 
prawie przerażona.

– Er füttert die Kaninchen – odpowiedział jeszcze 
raz Hagenbeck. – Er hat ganz gut bei mir. (Karmi 
króliki, ma bardzo dobrze u mnie.) no, niech pani 
poczeka, może uda mi się go wyprowadzić do ogrodu 
więziennego po drugiej stronie ulicy. – Wskazując 
palcem na ogród, zawrócił i znikł za bramą więzienną. 

 Byłem właśnie przy czyszczeniu klatek króliczych, 
gdy Hagenbeck zapytał mnie, czy chcę się zobaczyć z żoną. 
Byłem zaskoczony tym pytaniem. nie czekając na moją 
odpowiedź, kazał mi się trochę oczyścić, wziąć koszyk 
z łopatą i pójść za nim. Tuż przed bramą szepnął mi na 
ucho, abym nie zatrzymywał się na widok żony, a szedł 
dalej, podpowiadając jej jedynie, aby szła jakieś 10 
kroków za nami. Żona, gdy mnie spostrzegła, zaniemówiła 
z wrażenia. Byłem w starym płaszczu wojskowym, nieogolony 
i oczywiście zmizerowany ostatnimi przejściami. 
Wzięła się jednak w karby i nie dając niczego po sobie 
poznać, szła spokojnie za nami do ogrodu, a następnie 
do stojącej za domkiem dozorcy więziennego stodoły, 
w której nastąpiło spotkanie. na życzenie Hagenbecka 
rozmawialiśmy po niemiecku o dzieciach, o jej ucieczce, 
o rodzinie i o przyjaciołach. Po 10-minutowej rozmowie 
pożegnaliśmy się i tą samą drogą, którą przyszliśmy, 
wróciłem do więzienia, a żona do wciąż płaczących 
przed bramą pań. Paczkę z masłem i 20 zł, otrzymane od 
żony, rozdałem między Hagenbecka i Polańskiego. 
 niebawem wszystkie trzy panie wracały do miasta, 
a właściwie do Jackowskiego, u którego nocowały. W drodze 
zatrzymał je jakiś młody i przystojny wachmistrz, 
wypytując, skąd pochodzą, jak znalazły się w Rawiczu 
i po co przyjechały. Był to szef kuchni więziennej 
Brandys, pochodzący z Polski, o pierwotnym nazwisku 
Brandowski. Jako młody człowiek, nie mogąc w Polsce 
znaleźć pracy, wywędrował do niemiec, gdzie przyjął 

niemieckie nazwisko Brandys i wstąpił do policji. 
Jego matka wciąż jeszcze mieszkała w Odolanowie pod 
Ostrowem. Wspominał ją często, a wieczorami podczas 
obierania ziemniaków więźniowie, wśród których byli 
moi znajomi Berski i Pawlak, musieli mu śpiewać 
„Góralu, czy ci nie żal”, podczas gdy on, siedząc na 
uboczu, snuł w skupieniu wspomnienia z dawnych lat, 
o matcestaruszce i o Polsce, która nie mogła dać 
mu chleba. Miał nadzieję, że przy najbliższej okazji 
uda mu się odwiedzić matkę. Obecnie był niemcem ze 
Śląska Opolskiego, w którego żyłach płynęła polska 
krew; był człowiekiem sprawiedliwym, lecz wielkim 
służbistą i ideowym narodowym socjalistą. Więźniowie 
pod jego nadzorem nie mieli źle. On też zaaranżował 
spotkanie Berskiej i Pawlakowej z mężami, które odbyło 
się jeszcze tego samego dnia popołudniu, również 
w ogrodzie więziennym. 
 nazajutrz, czyli w niedzielę, odbyło się ostatnie 
spotkanie, zorganizowane przez wachmistrza Brandysa. 
nasze panie były właśnie w kościele na mszy św. nagle 
podszedł do nich Jackowski i szepnął:

– Chodźcie, panie, zobaczycie się jeszcze raz 
z waszymi mężami.

Oczywiście dwa razy nie trzeba im było tego mówić. 
Jak na komendę wszystkie trzy przyklękły,szybko zaczęły 
bić się w piersi, szepcąc „Boże, bądź miłościw”, i jak 
z procy wypadły z kościoła, zapominając o umoczeniu 
rąk w święconej wodzie i przeżegnaniu się. Po wyjściu 
z kościoła Jackowski poinformował je, że był u niego 
strażnik więzienny, jedyny w całym więzieniu i w dodatku 
Polak, mieszkający w domku przy ogrodzie więziennym, 
któremu Brandys polecił sprowadzić nasze żony na 
spotkanie z nami. W międzyczasie Hagenbeck wyprowadzi 
nas poza bramę więzienną do ogrodu, skąd udamy się do 
domu strażnika. Było nas trzech: Berski, Pawlak i ja, 
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a oprócz tego nasze żony, Hagenbeck i Polański oraz 
nasz drogi znajomy i przyjaciel Jackowski. Później 
zjawił się jeszcze wachmistrz Brandys. Znalazło się 
wino, babka, papierosy i inne przysmaki, którymi się 
raczyliśmy. W miarę opróżniania kolejnych butelek 
języki nam się rozwiązały i humory poprawiły. Wreszcie 
nadszedł czas pożegnania. Brandys, zwracając się do 
naszych pań, powiedział:

– Jedźcie, panie, do domu jak najprędzej, aby 
wasi mężowie nie wrócili tam przed wami.

To powiedzenie było niejako potwierdzeniem 
krążących w ostatnich dniach pogłosek o rzekomym naszym 
zwolnieniu, które miało niebawem nastąpić. 
 Odtąd zmienił się radykalnie tryb naszego życia 
więziennego. Wieczorem otrzymaliśmy wyjątkowo dobrą 
kolację, a drzwi od cel pozostawiono otwarte, tak 
że mogliśmy komunikować się bez przeszkód z kolegami 
z sąsiednich cel. A gdy wreszcie ułożyliśmy się do snu, 
śniły nam się obrazy i wydarzenia z niedawnej szczęśliwej 
przeszłości, które nie tak rychło miały przybrać na 
powrót realne kształty. nazajutrz rano dowiedzieliśmy 
się od naszego kalifaktora i kolegi Jana Domagały, 
że więzienie przejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, 
wobec czego wszyscy osadzeni w liczbie przeszło 4 tys. 
zostaną przetransportowani do obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Tylko nasza dwudziestka z powiatu kępińskiego 
zostanie zwolniona do domu i to rzekomo dlatego,  
że uważa się nas za spolonizowanych niemców. W powiecie 
kępińskim nie było bowiem powstania wielkopolskiego, 
a poza tym np. u mnie znaleziono niemiecką książeczkę 
wojskową, w której było odnotowane odznaczenie E. K. 
II kl. (Żelazny Krzyż II kl.), i wreszcie, że płynnie 
mówiliśmy po niemiecku. To nas na razie uratowało od 
obozu koncentracyjnego. niestety zabrakło wśród nas 
ks. dziekana Pawła Poledni z Krzyżownik, który wraz 

z innymi więźniami przewieziony został do Dachau, skąd 
już nie miał powrócić. Zginął bowiem później w obozie 
Buchenwald. 
 Po południu na dziedzińcu więziennym odbył się 
nasz ostatni apel. Odebrał go polizeimeister Stein, 
który żegnając nas, powiedział:

– Tutaj w więzieniu byliście schowani i bezpieczni; 
na wolności będzie inaczej, gdyż nigdy i nigdzie nie 
zaznacie spokoju, żyć będziecie w ciągłej niepewności 
jutra.

W tym powiedzeniu było wiele prawdy. Przekonaliśmy 
się o tym niebawem. Stein miał pochodzić podobno 
z polskiej rodziny i nazywał się Ceglarek. Mówiono 
o tym szeroko w więzieniu. Pod koniec apelu i po 
wspólnej fotografii Stein zapytał nas, jak nam tu 
było, na co musieliśmy odpowiedzieć Heil Hitler. Tak 
nas nauczono i tak nakazano nam odpowiadać. Wspólnej 
fotografii – rzecz zrozumiała – nigdy nie oglądaliśmy, 
a skonfiskowane nam przy aresztowaniu pieniądze 
zaliczono na poczet kosztów „mieszkania” i wyżywienia 
w więzieniu. Jeżeli komuś coś więcej skonfiskowano, to 
nadwyżkę przeznaczono na utrzymanie tych, którzy nie 
mieli pieniędzy. 
 Przez cały dzień bito świnie, robiono kiszki 
i pieczono pączki. Całymi samochodami wywożono do 
Wrocławia mąkę do dyspozycji tamtejszego gestapo. 
niczego nie pozostawiono nowym gospodarzom więzienia. 
Wyżywienie nasze bardzo się poprawiło. na kolację 
dostaliśmy kiszki, a nazajutrz, tj. we wtorek rano, na 
śniadanie po dwa pączki. na drogę każdy z nas otrzymał 
bochenek chleba i krąg kiełbasy.
 Wreszcie nadeszła godzina zwolnienia do domu. 
Był 16 października 1939 r. Otrzymaliśmy zaświadczenie 
o pobycie w „obozie karnym” w Rawiczu, po czym czwórkami 
ruszyliśmy środkiem jezdni pod nadzorem wachmistrza 
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Brandysa na dworzec. Ks. dziekanowi nowackiemu pozwolił 
Stein iść po chodniku. Brandys kroczył obok nas z posępną 
miną. Miał nadzieję, że odwiezie nas do Kępna i przy 
okazji w drodze powrotnej odwiedzi matkę w Odolanowie. 
niestety kazano mu tylko odprowadzić nas na dworzec, 
a pieniądze na kupno biletów kolejowych otrzymał jeden 
z naszych kolegów. Biletów tych jednak nie kupił, 
gdyż kasy dworcowe jeszcze nie pracowały należycie. 
Jechaliśmy więc na gapę. Co się stało z pieniędzmi, 
nigdy się nie dowiedziałem. Brandys, żegnając się 
z nami, powiedział do ks. dziekana nowackiego:

– nie podobał mi się ksiądz, a to dlatego  
że ostatniej drogi cierpienia nie dzielił ze swoimi 
współtowarzyszami niedoli, tylko szedł chodnikiem 
zamiast po bruku jak inni więźniowie i że w najbliższych 
dniach odwiedzi go wyższy dostojnik ministerstwa 
oświaty.

Czy te odwiedziny kiedykolwiek nastąpiły, nie 
dowiedziałem się jednak.
 Wreszcie pociąg ruszył. Początkowo jechaliśmy 
w wesołym nastroju. Dowcipom i żartom nie było końca. 
nie dziw! Wracaliśmy z więzienia do naszych domów 
i rodzin. Gdy jednak na podmiejskich stacjach Wrocławia 
i na wrocławskim głównym dworcu zobaczyliśmy biedne, 
wygłodniałe i wyniszczone tłumy polskich uciekinierów, 
przeważnie kobiet z dziećmi, oraz obdartych, rannych 
i ledwie trzymających się na nogach polskich żołnierzy, 
ogarnęło nas niewymowne przygnębienie. Wesoły nastrój 
rozpłynął się w mgnieniu oka, a jego miejsce zajęły 
smutek i żal, wywołane nieszczęściem i niedolą, 
w jaką popadł naród polski. Od tej chwili jak jakaś 
niewidzialna zmora zaczęło mnie dręczyć przeczucie,  
że naszym nieszczęściom jeszcze nie koniec; przeciwnie – 
to dopiero początek wielkiej naszej tragedii narodowej. 
Wśród tych posępnych myśli dojechaliśmy do Kępna. 

Była godz. 24:00. Idąc rynkiem o tak późnej porze, 
napotkanemu posterunkowi wojskowemu musieliśmy wydawać 
się podejrzani, gdyż przyglądał się nam bardzo uważnie. 
nie zatrzymując się, szliśmy śmiało w kierunku naszych 
domów; mieliśmy przecież w kieszeni poświadczenie,  
że znajdujemy się w drodze. Wreszcie i ja byłem w domu. 
Rodzina jeszcze nie spała, gdyż spodziewano się mojego 
powrotu. Żona szybko zastawiła stół kawą i babką, 
którą specjalnie upiekła na mój przyjazd. Panna Miśka, 
która oczekiwała mnie wraz z żoną, pomogła mi zdjąć 
płaszcz i buty. niebawem zasiedliśmy do kawy, której 
towarzyszyły opowiadania nieomal do świtu. 
 następnego dnia, 17 października 1939 r.,o godz. 
8:00 rano ks. dziekan nowacki odprawił dziękczynną mszę 
św. za nasz szczęśliwy powrót z więzienia. Odprawienie 
tego nabożeństwa ze względu na naprężoną sytuację 
w mieście uważałem za niewskazane. niemcy kępińscy 
byli bowiem bardzo czujni i wszelkie poczynania 
Polaków wykorzystywali w celach propagandowych. A gdy 
dowiedzieli się o naszym zwolnieniu z więzienia 
i powrocie, aż wśród nich zawrzało. Szpiegowali nas 
na każdym kroku. Czułem się osaczony jak zwierz. Stąd 
unikałem śródmieścia, a chodziłem bocznymi ulicami. 
Przeważnie przesiadywałem w domu i czekałem na dalszy 
bieg wypadków. W drukarni nie było co robić. Ślady 
Kietzmannowskiego rabunku rzucały się w oczy na każdym 
kroku. Znikły wszystkie roczniki „nowego Przyjaciela 
Ludu”. Podobno znajdowały się na policji. Kietzmann 
zabrał z drukarni, co tylko mógł, a więc podręczniki 
polskie, słowniki, zapasy kopert i papieru listowego, 
a nawet poduszkę z krzesła. W zecerni i maszynerii 
panował okropny nieład; wszystko było porozrzucane. 
Z magazynu zabrano wszystkie lepsze gatunki papieru, 
o ogólnej wartości 6 tys. zł. W bibliotece Towarzystwa 
Czytelni Ludowych, która mieściła się w budynku 
mieszkalnym na parterze przy drukarni, Kietzmann 
rozbił 42 szafki wędrowne z książkami, a przeszło 
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6 tys. tomów powyrywał z okładek i zniszczył. Przez 
trzy dni panna Miśka z moją najstarszą córką Lidią 
sortowały tę książkową makulaturę i ratowały, co się 
tylko dało. Resztę wrzucono do piwnicy na spalenie. 
Dużą część uratowanych książek rozdano na przechowanie 
do znajomych. Mało tego, Kietzmann z wściekłości, 
że odebrano mu klucze do drukarni, wybił kilka szyb 
w oknach maszynerii, która mieściła się na wysokim 
parterze. 
 Kilka dni później przeprowadziłem się z rodziną 
do drukarni, częściowo na parter starego budynku 
mieszkalnego, a częściowo do biura drukarni, w którym 
ulokowałem naszą piękną białą sypialnię. Dotychczasowe 
nasze mieszkanie przy ul. Kilińskiego 5 zajął gospodarz 
domu Wacław Kokociński, który musiał opuścić zajmowany 
budynek przy ul. Szpitalnej (dawny folwark Zagasło), 
gdyż niemcy zajęli go rzekomo dla celów szpitalnych. 
W rzeczywistości mieli zamiar urządzić tam dom publiczny 
dla swoich żołnierzy. Zmiana mieszkania nastąpiła na 
moją propozycję w drodze przyjacielskiego porozumienia. 
nie mogłem pogodzić się z tym, aby Kokociński, były 
długoletni burmistrz Kępna, pozostawał z rodziną bez 
mieszkania, podczas gdy ja miałem tyle wolnych ubikacji 
w drukarni. Poza tym w drukarni nie musiałem płacić 
czynszu, co w tych ciężkich czasach miało dla mojej 
chudej kieszeni duże znaczenie. 
 Życie w mieście stawało się coraz trudniejsze. 
Prawie każdy dzień spędzaliśmy w pełni napięcia nerwowego 
i niepokoju. W obawie przed posądzeniem o jakieś tajne 
konszachty Polacy unikali się wzajemnie. niektórzy 
schlebiali znajomym niemcom, a nawet sami zaczęli 
udawać niemców. Poza starymi przyjaciółmi: Kokocińskim, 
mecenasem Zakrzewskim i dyrektorem KKO Sokołowskim 
rzadko kto do mnie zaglądał. Z personelu drukarni, 
a szczególnie biura, nikt mnie nie odwiedzał, a panna 
Miśka, czyli księgowa Machowska, dziwnie w stosunku do 
nas obojętniała. Było to częściowo zrozumiałe; każdy 

miał dość własnych kłopotów. Pewnego dnia spotkałem 
w pobliżu Domu Katolickiego ziemianina i byłego 
prezesa gniazda sokolego w Olszowie pod Kępnem Witolda 
Daszkiewicza, który ku mojemu zgorszeniu pozdrowił mnie 
podniesieniem ręki i hasłem „Heil Hitler!”. nie lepiej 
postępowały panie Białecka, Wilaszkowa, Scheffsowa, 
Błachowska i inne, które przy każdej nadarzającej się 
okazji „heilowały”. Zimno dokuczało nam coraz bardziej. 
na szczęście znana w Kępnie niemka Kantka, prowadząca 
handel węglem, sprzedała nam 5 ctn. węgla, a właściciel 
masarni Cwojdziński dostarczał żonie codziennie  
1 ft, czyli 1/2 kg, okrasy za 2,20 zł. U ks. dziekana 
nowackiego zamówiliśmy 30 ctn. ziemniaków na zimę. 
Prowadziliśmy życie bardzo skromne, gdyż z powodu kupna 
linotypu w 1938 r. nie mieliśmy żadnych oszczędności, 
a moje prywatne konto było również puste. Drukarnia 
nie pracowała, więc innych dochodów także nie było. 
 Gorsze od niedostatku i zimna okazały się 
jednak udręki moralne. Jednego dnia odbywało się 
w auli gimnazjalnej zebranie gospodarzy niemieckich 
z powiatu. Liczni „bauerzy”, spieszący ul. Mickiewicza 
do auli, z ironicznym uśmiechem wskazywali palcem na 
naszą drukarnię. Tych drwiących i pełnych zadowolenia 
spojrzeń i pokpiwań długo nie mogłem zapomnieć. W Domu 
Katolickim niemcy rozlokowali oddział żołnierzy, który 
odbywał ćwiczenia na cmentarzu kościelnym. W podwórzu 
piekarza Schlesingera urządzono kuchnię dla biednych 
Polaków. Codziennie w południe wystawały tam długie 
szeregi kępińskiej biedoty w oczekiwaniu na ciepłą 
strawę. niemcy wydawali ją nie ze współczucia, lecz 
w obawie przed epidemiami, które na skutek biedy 
i nędzy mogły wybuchnąć w mieście. Tymczasem inni 
Polacy, niekoniecznie zdani na niemiecką jałmużnę, 
prześcigali się w uprzejmościach wobec niemców. 
Przykładowo właściciel zakładu fryzjerskiego w rynku 
Ruszkowski nie tylko kazał młodzieży polskiej ustępować 
miejsca żołnierzom niemieckim, lecz także od czasu do 
czasu powtarzał, pełen zachwytu:
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– Ach! Jacy ci niemcy są uprzejmi.

 Dopiero teraz dowiedziałem się, że 1 września, 
tj. w pierwszym dniu wojny, wojska niemieckie 
wkroczyły do Kępna o godz. 14:30. najpierw nadjechał 
nieprzyjacielski samochód wywiadowczy, a po nim 
dopiero czołgi i inne wojska. W gimnazjum rozlokował 
się sztab III armii z gen. Blaskowitzem na czele,  
a 3 września rano przyjechało do Kępna gestapo i zajęło 
gmach dotychczasowego starostwa. Pierwszym landratem 
kępińskim został von Reinersdorff, dotychczasowy 
landrat sąsiedniego powiatu sycowskiego, a burmistrzem 
miasta – pastor Waldemar Schildberg z Kępna. 
 nagle – nie wiadomo skąd – miasto obiegła pogłoska 
o rzekomo przewidzianym wysiedleniu Żydów i Polaków, 
pochodzących z Galicji i byłego królestwa. A ponieważ 
w tych pełnych napięcia dniach rodziły się najróżniejsze 
koncepcje na temat przyszłego ustroju politycznego 
ziem Wielkopolski oraz przyszłego obywatelstwa jej 
dotychczasowych mieszkańców, czyli Polaków, wyłaniały 
się spośród nich różne, wręcz fantastyczne twierdzenia 
i poglądy. Mój dobry znajomy mecenas Zakrzewski, który 
pochodził ze wschodniej Polski, uważał np., że my 
Wielkopolanie, czyli Polacy urodzeni w byłym zaborze 
pruskim, nie zostaniemy wysiedleni, gdyż niemcy uznają 
nas za tzw. volksdeutschów. Był o tym tak bardzo 
przekonany, że przyniósł do mnie cały plik wartościowych 
książek na przechowanie. Wierzył, że ja na pewno nie 
zostanę wysiedlony, wobec czego jego książki znajdą 
u mnie dobre schronienie i zabezpieczenie. Chociaż 
nie bardzo godziłem się z tym twierdzeniem, książki 
przyjąłem. niestety i one zaginęły później wraz 
z moją bogatą biblioteką, zawierającą pozycje z XVII  
i XVIII w., które skupywałem w antykwariacie Księgarni 
św. Wojciecha w Poznaniu. nie ominął mnie bowiem los 
Polaków z innych dzielnic Polski i podobnie jak oni 
zostałem z całą rodziną wysiedlony. na razie zaczęły 
się jednak sprawdzać pogłoski o wysiedlaniu Żydów. 

 Podczas gdy Polaków więziono jako zakładników 
w pomieszczeniach nad sklepem Reicha w rynku, a później 
w gimnazjum, Żydów wysiedlano do obozu w Łodzi. 
nie pozwolono im niczego zabrać poza 10 zł gotówki 
i tłumoczkiem z najpotrzebniejszymi drobnostkami. 
Dlatego też co tylko mogli, sprzedawali lub rozdawali 
znajomym Polakom, a resztę zabrały im niemieckie władze 
administracyjne lub skradli miejscowi niemcy. W ten 
sposób znikli z Kępna Żydzi. Teraz mimo woli nasuwało 
nam się pytanie: kto następny? Odpowiedź przyniosły 
najbliższe dni. 
 Zbliżał się koniec października. Trzeba było coś 
począć, aby mieć z czego żyć. Postanowiliśmy, że żona 
pojedzie do Poznania po zakup papieru i kopert, aby 
móc rozpocząć produkcję przynajmniej drobnych druków. 
Równocześnie miała odwiedzić dyrektora Ziółkowskiego 
i zasięgnąć rady co do dalszych losów drukarni oraz 
zająć się meblami mojej matki, która z moją siostrą, 
Eleonorą, przyłączyła się do mojej drugiej siostry, 
Heleny Janickiej, i jej męża, asesoraw Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Poznaniu. Janicki wraz z całą dyrekcją dwa 
dni przed wybuchem wojny został ewakuowany na wschód. Być 
może ktoś zapyta, dlaczego wysłałem żonę do Poznania, 
zamiast samemu tam jechać. Otóż mężczyźni pokazywali się 
jak najmniej publicznie, nie chcąc przypominać o sobie 
niemcom i narażać się na ewentualne prześladowania. 
Kobiety były na razie jeszcze tolerowane na mieście. 
Dlatego to żona miała szansę uzyskać przepustkę na 
wyjazd, podczas gdy ja bym jej na pewno nie dostał. 
Mogłem najwyżej być wzięty na zakładnika. I żona miała 
trudności. W tym dniu bowiem, tj. 31 października, nie 
wydawano żadnych przepustek. Wszystkich starających 
się odprawiano z niczym. Jedynie żonie dano w ostatniej 
chwili przepustkę do Poznania, czego zazdrościli jej 
inni petenci. Tymczasem następnego dnia okazało się,  
że wydanie żonie przepustki było perfidną grą 
miejscowych niemców, która stworzyła nam, a szczególnie 
mnie, duże trudności i nowe kłopoty.
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 Dnia następnego, czyli 1 listopada, po wyjeździe 
żony przedpołudniowym pociągiem do Poznania, ciszę 
poobiednią przerwało energiczne dobijanie się do 
drzwi wejściowych od ul. Mickiewicza. Tknięty złym 
przeczuciem, wyszedłem do sieni i otworzyłem drzwi 
zamknięte na klucz. na progu stało dwóch mężczyzn, 
jeden gestapowiec i jeden cywil. na pytanie gestapowca, 
czy jestem redaktorem Depczyńskim, odpowiedziałem 
twierdząco, na co usłyszałem:

– Sie sind ausgewiesen. Bis Morgen müssen Sie, 
spätestenz bis 12 Uhr, Kempen verlassen; anderen-
falls werden Sie erschossen. Sie können Geld und etwas 
Küchengeschirr mitnehmen. (Do jutra do godz. 12:00 
w południe musi pan miasto opuścić; w przeciwnym razie 
będzie pan rozstrzelany. Pieniądze i trochę przyborów 
kuchennych może pan zabrać ze sobą.)
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W pierwszej chwili niezupełnie zdawałem sobie 
sprawę z danego mi nakazu. Byłem po prostu zszokowany. 
Dopiero gdy się nieco uspokoiłem, zacząłem rozmyślać, 
jaką drogą zawiadomić żonę o nowym ciosie, który 
nas spotkał. Ale nic konkretnego nie wymyśliłem, 
gdyż urząd pocztowy był zamknięty. Zresztą później 
stwierdziłem, że z chwilą rozpoczęcia działania przez 
aparat wysiedleńczy wszystkie urzędy w mieście zostały 
zamknięte. Postanowiłem więc pójść do landrata von 
Reinersdorffa i poprosić go o przedłużenie terminu 
opuszczenia miasta do powrotu żony ze względu na nasze 
małe dzieci. W drodze, przed kościołem, spotkałem 
rzeźnika Kukułę i piekarza Schlesingera, wracających 
z landratury. Ze łzami w oczach opowiadali mi,  
że zostają również wysiedleni i że chcieli prosić 
landrata o wstrzymania nakazu wyjazdu z miasta; 
niestety nie zostali do niego dopuszczeni. niezrażony 
tym, pobiegłem do byłego starostwa. Zastałem jednak 
drzwi zamknięte, a woźny, który na skutek mojego 
dobijania się otworzył drzwi, oświadczył, że nie 
może mnie wpuścić, gdyż landrat nikogo nie przyjmuje. 
Wróciłem więc do domu z niczym.
 Zastałem drugą z rzędu córeczkę Halę coś 
niezdrową. Miała 40 stopni gorączki. „Tego jeszcze nam 
trzeba” – pomyślałem. Po chwili ogarnęło mnie dziwne 
odrętwienie, aż nie potrafiłem zebrać myśli. Poprosiłem 
moją szwagierkę Jadzię, aby zechciała ze mną jechać 
na wygnanie i opiekować się dziećmi, tym bardziej 
że na razie była sama, gdyż brat został powołany do 
wojska, a córeczkę Wandę odwiozła krótko przed wybuchem 
wojny do matki w Poznaniu. niestety odmówiła. Za to 
ofiarowała się jechać ze mną na czas aż do odnalezienia 
się żony panna Miśka. nie przyjąłem jej propozycji, 
gdyż zauważyłem, że czyni to z konieczności, a nie 
z przywiązania do nas. Krótko po tym przyszedł do 
mnie mój sąsiad, spedytor Paweł Jasiński, z którym 
wcale nie żyłem w bliższych stosunkach towarzyskich. 

Był to jednak dobry człowiek, stary działacz sokoli. 
Miał żonę trochę nerwową i niełatwe z nią życie. On to 
ofiarował mi małą platformę z koniem, na którą mogłem 
załadować więcej rzeczy i zabrać ze sobą. A ponieważ 
i on został wysiedlony, wyraził gotowość jechania ze 
mną na tułaczkę. Miał jeszcze jedną platformę i dwa 
silne rosłe konie, które postanowił ze sobą zabrać. 
W pierwszej chwili liczyłem na to, że kupiec Jan 
Pawlak, z którym żyliśmy w przyjacielskich stosunkach, 
pójdzie lub pojedzie ze mną na wygnanie i że jego żona 
zajmie się moimi dziećmi. W tym celu trzykrotnie do 
niego poszedłem. Za każdym razem zastałem niestety 
drzwi zamknięte, choć wiedziałem, że jest w domu. 
nie miał dla mnie czasu; tak był zajęty wyprzedażą 
towaru ze swojej hurtowni kolonialnej. A gdy wreszcie 
dostałem się do niego, raczył mi się zwierzyć,  
że ma wóz z majętności Grębanin i że udaje się jako 
wysiedleniec do Lututowa w powiecie wieluńskim. nie 
wspomniał jednak ani jednym słowem o wspólnej wędrówce. 
Tak – minęły czasy, kiedy zabiegał o moją przyjaźń! 
Z chwilą wybuchu wojny stałem mu się niepotrzebny. 
Jeszcze raz sprawdziło się stare powiedzenie, że 
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Poza tym 
Pawlak wolał przypodobać się niemcom i to nas dzieliło. 
Kiedy był jeszcze w więzieniu, jego żona przyszła 
do mojej z listem adresowanym do władz niemieckich, 
w którym prosiła o zwolnienie męża z więzienia, gdyż 
jak twierdziła, „był on zawsze dobrze ustosunkowany 
do niemców. A ponieważ należał do »Sokoła« i był jego 
wiceprezesem, to czynił to ze względu na swoją polską 
klientelę”. Zresztą Pawlak nie wierzył w pomyślne dla 
nas zakończenie wojny. Dlatego też zrobił się później 
z niego volksdeutsch i współpracował on z niemcami 
w Lututowie na stanowisku komisarza obwodowego, za co 
skazany został po wojnie na dwa lata więzienia. Jego 
syn był w tym czasie policjantem i został skazany 
za znęcanie się nad Żydami na sześć lat więzienia. 



315

Wysiedlenie

314

Wysiedlenie

Pawlakowa, w czasie kiedy mąż i syn siedzieli w więzieniu, 
musiała pracować w tuczarni, czym zasłużyła sobie na 
rentę inwalidzkąw wysokości 760 zł miesięcznie. Piękna 
renta za pięć lat pracy! 
 Ale wróćmy do naszej biedy. Gdy tylko znalazłem 
się z powrotem w domu, nie wiem jakim cudem cały 
personel drukarni czekał już tam na mnie, by pomóc 
mi spakować nasze rzeczy. Całością dyrygowała panna 
Miśka, gdyż ja nie bardzo się w tym orientowałem. Mój 
młody maszynista Stefan Kulok rozkręcił maszynę do 
szycia i wpakował do jednego worka. Był to świetny 
pomysł, który później w czasie okupacji umożliwił 
żonie nie tylko obszywanie siebie i dzieci, lecz także 
zarobkowanie. Wszystko, co się tylko dało, zostało 
spakowane i przygotowane do podróży w nieznane. Pod 
wieczór przyszła szwagierka i oświadczyła, że może mi 
towarzyszyćw trakcie wysiedlenia, ale pod warunkiem 
że Jasiński zabierze na swój wóz jej rzeczy. Otrzymała 
bowiem również nakaz opuszczenia miasta. Jasiński 
odmówił, więc szwagierka pozostawiła mnie własnemu 
losowi i pojechała do Poznania. Wreszcie się ściemniło 
i dzieci poszły spać. Hali gorączka trochę opadła. 
W kuchni gospodarzyła szwagierka z panną Miśką. 
Siedziałem przy oknie dolnego pokoiku, w którym przy 
przyciemnionym świetle spały dzieci, i spoglądałem na 
pustą jasno oświetloną ulicę. na rogu ul. Mickiewicza 
i Kilińskiego, w pobliżu drukarni, kręcili się co pewien 
czas jacyś ludzie. Odniosłem wrażenie, że obserwowali 
drukarnię. Było już około północy. nagle odezwały się 
syreny alarmowe. Z kuchni doszły mnie głosy: „Pali 
się!”. W pierwszym momencie pomyślałem, że wybuchł pożar 
w hotelu Grützmachera, twierdzy niemczyzny i obecnej 
siedzibie niemieckich władz partyjnych, co mogłoby 
dla nas Polaków mieć przykre następstwa. Posądzenie 
nas o podpalenie nie było dla niemców takie trudne. 
Powstał ruch na ulicy, a szwagierka i panna Miśka 
wybiegły przed dom, aby dowiedzieć się czegoś więcej. 

Dzieci się zbudziły, a Zdzichu, liczący zaledwie rok 
i 8 miesięcy, zaczął popłakiwać za mamusią. Po kilku 
minutach nadbiegła panna Miśka z wiadomością, że pali 
się u Pawlaka. Pożar powstał od palącej się świecy, 
przy pomocy której Pawlak wydawał z szopy w podwórzu 
sprzedany towar niemcowi, hurtownikowi Fischerowi. na 
szczęście pożar szybko ugaszono. Policja postawiła 
jednak Pawlaka pod mur, gdyż podejrzewała go o sabotaż. 
Dopiero po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia 
Pawlak został zwolniony, ale strachu się najadł 
niemało. Reszta nocy minęła spokojnie. 
 nazajutrz rano spakowaliśmy resztę rzeczy, 
załadowaliśmyje na wóz, uprzątnęliśmy mieszkanie 
i drukarnię i przygotowaliśmy się do wyjazdu. Około 
południa przyszedł pożegnać nas dentysta Mateusz 
Dzwonkowski, z którym się przyjaźniliśmy. W tym 
momencie przechodził u wylotu ul. Mickiewicza obok 
Banku Ludowego ks. dziekan nowacki w zimowej czapce na 
głowie, w której go po raz pierwszy widziałem. Wyglądało 
na to, że czapka miała go upodobnić do szarego tłumu 
ulicznego i bronić przed natarczywymi spojrzeniami 
niemców. Popatrzył na nas i poszedł dalej, nie chcąc 
widocznie zwracać na siebie uwagi. Ulokowawszy dzieci 
na wozie w pościeli, aby nie marzły, pobiegłem na 
pocztę i wysłałem do żony list, w którym zawiadamiałem 
ją o naszym losie, donosząc równocześnie, że na 
dworcu kępińskim będzie ją oczekiwał ktoś z personelu 
drukarni, kto jej powie, gdzie mniej więcej będziemy 
się znajdować. Wielu ludzi spoglądało ze łzami w oczach 
na nasz wóz, jak sąsiadka z ul. Kilińskiego Goleniowa 
i kupiec Wiktor Zieliński, który żegnając się ze mną, 
powiedział:

– Teraz i na mnie przyjdzie kolej.

Wybiła godz.12:00 w południe. Przebiegłem jeszcze 
raz mieszkanie i drukarnię, zajrzałem na podwórze i do 
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ogródka i przeżegnałem znakiem krzyża świętego te 
drogie sercu mojemu mury i kąty, w których spędziłem 
najpiękniejsze lata młodości, pełne twórczej pracy dla 
społeczeństwa i kraju. Z głębokim wzruszeniem zajrzałem 
po raz ostatni do pokoju na I piętrze starego domku 
mieszkalnego, w którym ojciec mój spędził ostatnie 
dni swego pracowitego żywota, pomagając mi w pracach 
redakcyjnych. Wreszcie pozamykałem wszystko, a klucze 
od drukarni i mieszkania odniosłem na policję – takie 
otrzymałem bowiem polecenie od gestapo. następnie 
udałem się do magistratu po przepustkę. nie miałem 
żadnego papierka, którym mógłbym się wylegitymować 
jako wysiedleniec. A w drodze taki właśnie papierek 
mógłby mi się bardzo przydać. Przyjął mnie znany mi 
niemiec Löffler, który spojrzał na mnie spodełba 
jak na jakiegoś zbrodniarza. Gdy mu wyłuszczyłem 
moją prośbę, zniknął w sąsiednim pokoju i po kilku 
minutach przyniósł mi żądaną przepustkę. Z jej treści 
wynikało, że jestem wysiedleńcem i że znajduję się 
w drodze na wschód. Wróciwszy do wozu, zajechałem 
przed dom przy ul. Kilińskiego, w którym do niedawna 
jeszcze mieszkałem, aby wraz z dziećmi pożegnać 
byłego burmistrza Kokocińskiego, który zaprosił nas, 
trochę zmarzniętych, na gorącą herbatę. Był bardzo 
zdenerwowany. Wciąż nasłuchiwał, czy i do niego nie 
idą z hiobową wieścią, że w ciągu 24 godzin ma opuścić 
miasto. nie można się mu było dziwić; miał chorą 
żonę, którą mógł przewozić tylko karetką szpitalną. 
W pewnej chwili ktoś zapukał do drzwi. Kokociński 
pobiegł otworzyć. My zamieniliśmy się niejako w słuch 
i w najwyższym napięciu oczekiwaliśmy jego powrotu. 
Gdy wrócił po kilku minutach z zatroskanym wyrazem 
twarzy, dowiedzieliśmy się, że to, czego tak się 
obawiał, właśnie się spełniło: w ciągu 24 godzin ma 
opuścić Kępno.

– Ale – powiedział – pójdę do burmistrza i poproszę 
o zwłokę ze względu na moją chorą żonę.

Wstałem więc i wraz z dziećmi pożegnałem mojego 
dobrego, szczerego przyjaciela i prawego człowieka, 
jakich mało dzisiaj można spotkać. Gdy już wychodziłem, 
poprosił mnie, abym przysłał mu swój adres, gdyż 
chciałby razem ze mną dzielić los wygnańca. W sieni 
zszedłem się z p. Paczosową, żoną dyrektora gimnazjum 
kępińskiego, która na pożegnanie pocieszała mnie,  
że wojna skończy się przed gwiazdką.
 W międzyczasie stanął przed moim wozem Jasiński 
ze swoją platformą, zaprzągniętą w dwa silne konie. 
Dziewczęta ulokowałem w środku wozu, a Zdzicha 
posadziłem obok siebie na koźle. Interesowały go 
bowiem konie do tego stopnia, że niewiele wiedział, co 
się wokół niego działo. najważniejsze, że był zajęty 
końmi i dzięki temu nie płakał. Gdy tylko wybiła godz. 
13:00, ruszyliśmy w drogę ul. Kościelną, obok drukarni 
Kietzmanna, Alejami Marcinkowskiego i Wieluńską 
w kierunku Olszowy. Pierwszy jechał Jasiński, a za nim 
podążałem ja. Powoziłem sam. Sztuki tej nauczyłem się 
na wojnie. Celowo jechaliśmy obok drukarni Kietzmanna, 
gdyż chcieliśmy, aby nas zobaczył i wiedział, co go 
spotka po przegranej przez niemców wojnie, w co już 
wtenczas mocno wierzyliśmy. W Olszowie mijaliśmy dwór 
Daszkiewiczów, których córeczka, stojąca przed bramą, 
ciekawie nam się przyglądała. Tuż za wsią, niedaleko 
Świby, spotkaliśmy kierownika miejscowej szkoły, 
Piechowiaka. Gdy zobaczył naszą wygnańczą karawanę, 
jadącą w nieznane, stanął pod drzewem i zapłakał. 
Również inni ludzie, znani i nieznani, przystawali 
i ze współczuciem oraz smutkiem żegnali nas na dalszą 
drogę tułaczą. Mimo woli zacząłem rozmyślać nad 
naszą niedolą. Dręczyło mnie pytanie, gdzie znajdę 
dobrych ludzi, którzy przygarną chwilowo moje dzieci 
– w Podzamczu czy Wieruszowie? Biedny Jasiński jechał 
z przygodami: a to spadło mu siedzenie, a to za chwilę 
jego żona zaczęła się niecierpliwić i mu dogadywać. 
 Zbliżał się wieczór. Stawało się coraz zimniej. 
Poleciłem dzieciom, aby się mocno okryły. naraz 
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nadjechał od strony Podzamcza jeden z moich byłych 
uczniów i współpracowników, zecer Roman Płotek z Olszowy.  
Gdy mnie zobaczył i dowiedział się, że wraz z dziećmi 
zostałem wysiedlony i że na razie jadę w kierunku 
Wieruszowa, zawrócił i pojechał do swojego szwagra, 
Weinerta, prosząc go, aby nas przyjął tymczasowo do 
siebie. W ten sposób znalazłem chwilowy przytułek. 
Gdy dotarliśmy na miejsce, zastaliśmy izbę ogrzaną, 
a domownicy, szczególnie p. Weinertowa, zajęli się 
dziećmi, które w mig obmyte i nakarmione, znalazły 
się w czystym łóżeczku. Również dla mnie i dla rodziny 
Jasińskich znalazł się kącik. Pół godziny później 
minął naszą tymczasową siedzibę Pawlak z naładowanym 
po brzegi wozem dworskim i – czego się domyślałem – 
dobrze wypchanym portfelem za sprzedany w ostatniej 
chwili towar.
 Wieruszów, przed wojną żydowskie i dość ruchliwe 
miasteczko nad Prosną, należące wcześniej do Królestwa 
Polskiego, czyli byłego zaboru rosyjskiego, robiło na 
mnie teraz przygnębiające wrażenie. nieomal jego połowa 
wraz z rynkiem została zaraz w pierwszych dniach wojny 
spalona. na ogromnym pogorzelisku sterczał samotnie 
nietknięty kościół parafialny. Późną już godziną 
wyszliśmy z gospodarzem przed dom. Od Wielunia ciągnęły 
w stronę Kępna sznury samochodów osobowych z oficerami 
niemieckimi. Co to miało znaczyć? Czyż byłby to początek 
odwrotu z rejonu łódzkiego, gdzie panował podobno 
straszny głód? Takie i tym podobne obrazy rodziła nasza 
nerwowa i przewrażliwiona wyobraźnia. W najmniejszych 
ruchach wojsk niemieckich upatrywaliśmy początku ich 
klęski. Tak bardzo pragnęliśmy powrotu do niedawnej 
przeszłości, która – w tej chwili dla nas zupełnie 
nieświadomie – miała utonąć na długie lata w mrokach 
strasznej okupacji. 
 W niedzielę popołudniu poszliśmy z Jasińskim na 
nieszpory. Po nabożeństwie spotkaliśmy przed kościołem 
kilku znajomych, m.in. Kijaka, właściciela sklepu 

galanteryjnego i domu stojącego w pobliżu kościoła. 
Prowadził on przed wojną obok swojego handlu agenturę 
„nowego Przyjaciela Ludu” na Wieruszów. Wielki patriota, 
człowiek religijny i pracowity, żył szczęśliwie z żoną 
i córkami, które obok ojcowskiego handlu szyły dla 
sklepu i klienteli. Również i jego cały dobytek poszedł 
z dymem. W jednej godzinie stał się biedakiem. 
 nie chcąc zbyt długo korzystać z gościnności 
i pomocy Weinertów oraz ze wzglądu na szczupłość 
ich mieszkania, składającego się z pokoju i kuchni, 
wynajęliśmy dwupokojowe lokumu znanego w Wieruszowie 
obywatela, Hąci, przy ul. Piłsudskiego. Pierwszy pokój 
zajęli Jasińscy, a drugi – ja z dziećmi. Mieliśmy na 
razie własny dach nad głową. Od Jasińskich pożyczyłem 
łóżko, w którym sypiały dzieci. Snuliśmy różne projekty 
na przyszłość. najwięcej odpowiadał nam zamiar udania 
się w głąb Polski, do większego miasteczka, gdzie 
być może znaleźlibyśmy jakieś zatrudnienie. Wszystkie 
te projekty niweczyła na razie choroba Jasińskiej 
i nerwowość ich córki, która udzielała się całemu 
otoczeniu. Właściciel domu, „dziadzio” Hącia, karmił 
Zdzicha mlekiem i serem, aż utył nie do poznania. 
nazajutrz udałem się z Jasińskim do burmistrza z prośbą 
o pozwolenie na zamieszkanie w Wieruszowie. Kazał 
nam przyjść następnego dnia, gdyż nie był pewny, czy 
landrat zgodzi się na pobyt wysiedleńców kępińskich 
w powiecie wieluńskim. I rzeczywiście, gdy nazajutrz 
zjawiliśmy się u niego powtórnie, oświadczył nam, że 
landrat niestety nie wyraził na to zgody. Jeżeli jednak 
chcemy, możemy pozostać w Wieruszowie. A zatem choć 
wszyscy nasi towarzysze niedoli rozpoczęli wędrówkę 
powrotną do Kępna, my pozostaliśmy w Wieruszowie. 
 W międzyczasie żona wróciła z Poznania do Kępna. 
W Poznaniu zabezpieczyła meble mojej matki i załatwiła 
szereg innych spraw. Z dyrektorem Ziółkowskim, 
w którym pokładaliśmy duże nadzieje, nie mogła się 
niestety zobaczyć, gdyż – jak oświadczył portier – 
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„z nieboszczykami nie można rozmawiać”. W tej bowiem 
chwili wyruszył z kaplicy św. Józefa przy szpitalu 
dziecięcym kondukt żałobny tego zacnego człowieka 
i życzliwego nam przyjaciela, który kilka dni po 
wkroczeniu niemców do Poznania uległ na skutek różnych 
szykan atakowi paraliżu i krótko po tym zmarł. Żona, 
nie spotkawszy na dworcu kępińskim nikogo ze znajomych 
– była to bowiem późna noc – udała się do naszych 
przyjaciół, pp. Lorychów, gdzie po przejściu przez płot 
zdołała się dodzwonić do wystraszonych mieszkańców 
stojącego w ogrodzie domku mieszkalnego. nazajutrz, 
zaraz z rana, przyjechała do Wieruszowa. Radość była 
wielka, gdyż nareszcie byliśmy wszyscy znowu razem. 
 Dwa dni później żona podjęła wraz z Weinertem 
ryzykowną wyprawę do Kępna, aby zabrać z drukarni 
i mieszkania trochę odzieży i sprzętów domowych. 
naturalnie najpierw musiała się postarać u kierownika 
nSV (nationalsozialistische Volkspartei) o klucze 
do drukarni, w czym dopomógł jej właściciel sklepu 
złotniczego niemiec Grützmacher, który oświadczył:

– Pani i dzieciom mogę dopomóc, ale o mężu niech 
pani nie wspomina.

Jego żona natomiast, z którą Jana się najpierw 
widziała, okazała się wrogo usposobiona do Polaków 
i oświadczyła:

– Co wyście z naszymi w Bydgoszczy zrobili!
– Tutaj nie Bydgoszcz – odparła moja żona, na co 

Grützmacherowa odpowiedziała:
– Bo nie mieliście czasu.
Żona oczywiście nie została jej dłużna dalszej 

repliki i oświadczyła:
– 20 lat na to mieliśmy i nie zrobiliśmy wam nic 

złego.
– Zresztą – ciągnęła Grützmacherowa – przeciwko 

pani nic nie mam, ale przeciwko innym bardzo wiele.

Po tej dość śmiałej wymianie zdań żona udała się 
do drukarni i wraz z Weinertem załadowała na wóz trochę 
węgla i papieru, a także stół, parę krzeseł i innych 
drobiazgów. Dwukrotnie jeszcze podejmowała żona 
podobne wyprawy do Kępna. Wreszcie ostrzeżona przez 
sąsiada drukarni, Wawrzyniaka, że niemcy ją poszukują 
i są na nią zaczajeni – mimo nalegań Weinerta, aby 
zabrała z biura drukarni choćby tylko jeszcze maszynę 
do pisania – niczego więcej nie tknęła i okrężną 
drogą czym prędzej wróciła do domu. W drodze powrotnej 
jakiś podejrzany osobnik kluczył za nią na rowerze; 
raz on wymijał wóz, którym jechała, a drugi raz kazał 
siebie wyminąć, aż wreszcie Weinert peryferiami miasta 
zajechał do swojego domu, gdzie żona zatrzymała się 
aż do nastania zmroku, po czym bocznymi ulicami, przy 
zachowaniu jak najdalej idącej ostrożności, wróciła 
do domu.
 Zastanawialiśmy się z żoną, co dalej robić. 
W Wieruszowie nie było możliwości zarobienia na 
życie. Zresztą bliskość Kępna wydawała się nam zbyt 
niebezpieczna. Pewnego dnia zamieszkały w sąsiedztwie 
przed wojną bogaty, a obecnie zubożały kępiński Żyd 
Eisner, widząc mnie na podwórzu rąbiącego drzewo, 
powiedział:

– Pan jeszcze drzewa nie rąbał, to widać.
A jego żona oświadczyła:
– Pan nie zawsze był dla nas dobry, lecz nie pozwolił 

nas krzywdzić, i dlatego przyszłam panu powiedzieć, 
że grozi panu ponowne aresztowanie, i dlatego radzimy 
panu jechać dalej.

To powiedzenie dało nam wiele do myślenia. 
Postanowiliśmy jechać do Poznania. nazajutrz żona 
udała się do magistratu po przepustkę. Mimo że – jak 
oświadczył były zastępca burmistrza – 10 dozwolonych 
przepustek zostało tego dnia już wydanych, to żona 
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też ją otrzymała. Miała szczęście! Całe popołudnie 
się pakowaliśmy. Jasińscy, dobrzy ludzie, nie tylko 
nam pomagali, lecz także ich syn odwiózł nas z bagażem 
składającym się z dziewięciu worków i waliz nazajutrz 
o 4:00 rano na stację w Domaninie. nie chcieliśmy, aby 
ktokolwiek wiedział, dokąd jedziemy; dlatego podążaliśmy 
okrężną drogą z pominięciem Kępna. Chcieliśmy po prostu 
zniknąć. Wówczas nie przypuszczaliśmy, że drogich 
i zacnych pp. Jasińskich widzieliśmy po raz ostatni 
w życiu, gdyż – jak dowiedzieliśmy się później – oboje 
zmarli prawie równocześnie dzień po dniu w Zielone 
Świątki 1942 r. i pochowani zostali na cmentarzu 
wieruszowskim. Biedny Jasiński nie doczekał się końca 
wojny. Cały życie mozolił się i pracował, nie mając 
uznania u żony i dzieci.
 W Domaninie wykupiliśmy bilety. Po półgodzinnym 
czekaniu nadjechał przepełniony po brzegi pociąg, do 
którego ledwo się dostaliśmy. W Ostrowie musieliśmy 
się przesiadać, gdyż z powodu zniszczenia mostu nad 
Wartą pod Jarocinem pociągi do Poznania jechały przez 
Leszno. W Ostrowie mieliśmy dwie godziny czasu. Podczas 
gdy żona czyniła starania, aby bagaż jechał z nami, 
ja z dziećmi oraz kupą worków i walizek czekałem 
w holu, gdzie spotkałem ziemianina nowaczkiewicza 
ze Zgorzelca, późniejszego volksdeutscha, i żonę 
policjanta Warzechy z Kępna, na których nie musiałem 
zrobić zbyt korzystnego wrażenia. Spotkanie to zrodziło 
bowiem później krążącą po Kępnie pogłoskę, której 
autorem był prawdopodobnie nowaczkiewicz, jakoby jakiś 
młody niemiec z Kępna poznał mnie na dworcu ostrowskim 
i oddał w ręce policji. ów niemiec ponoć chwalił się 
tym w lokalu Hanischa, który miał w Kępnie przy rynku 
restaurację.
 Wreszcie nadjechał nasz pociąg i ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Podróżowaliśmy wagonem ówczesnej  
4 klasy, tj. z ławkami pod ścianami i wolnym miejscem 
w środku wagonu, w sam raz na złożenie bagażu. Światło 

w wagonie było przyćmione, a nastrój wśród podróżnych 
– dziwnie przygnębiający i pełen niepokoju. Wagon był 
oczywiście nieogrzany, a poprzez nieszczelne drzwi 
i okna wiał lodowaty wiatr, zwiastujący nadciągającą 
jak rzadko kiedy długą i ostrą zimę. Obok i naprzeciw 
nas siedziały opatulone w płaszcze, chusty i szare koce 
skulone postacie ludzkie o wylęknionych, zatroskanych 
twarzach i gorejących oczach, z których mogliśmy 
wyczytać tylko jedno pragnienie: oby jak najdalej, 
jak najdalej, aby nie zostać przez nikogo rozpoznanym. 
Było to również i naszym pragnieniem, które gnało 
nas do Poznania, aby utonąć w dużym skupisku ludzkim 
jako obcyi nikomu nieznani. Minęliśmy spalony dworzec 
w Lesznie. Im bliżej Poznania, tym śmielej zaczynali 
ludzie do siebie szeptać. Posłyszeliśmy, że podobno 
i w Poznaniu niemcy rozpoczęli wysiedlanie Polaków. 
Mówił zresztą o tym także kasjer biletowy w Ostrowie, 
który z tego powodu radził nam jechać w kierunku 
Łodzi. Postanowiliśmy jednak udać się do Poznania, nie 
mieliśmy bowiem dostatecznej gotówki i obawialiśmy się 
głodu, który rzekomo panował w województwie łódzkim.
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 O godz. 19:00 z minutami byliśmy w Poznaniu. 
Stojący przy głównym wejściu posterunek odebrał nam 
przepustki i pozwolił udać się do miasta. Wzięliśmy 
dorożkę i kazaliśmy się zawieźć na Wielkie Garbary do 
mojego szwagra Herrmanna, który zajmował dwupokojowe 
mieszkanie na II piętrze w jednym z miejskich domów 
urzędniczych. 
 Był 11 listopada 1939 r. Dzień był dżdżysty 
i chłodny. na ulicach panował gorączkowy ruch 
i podniecenie. Liczne patrole wojskowe, składające 
się z dwóch lub trzech uzbrojonych po zęby żołnierzy, 
krążyły po mieście. na Placu Wolności stały gotowe do 
strzału armaty i karabiny maszynowe. Zrozumiałem, co 
to wszystko miało znaczyć. Otóż niemcy, ze względu 
na przypadającą w tym dniu rocznicę powstania 
listopadowego, w obawie przed polskimi demonstracjami, 
zarządzili nadzwyczajne środki ostrożności. Ulice 
były jasno oświetlone i bogato naszpikowane czerwonymi 
flagami ze swastyką. naszą dorożkę, jadącą w tej 
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powodzi świateł i czerwieni, policjanci niemieccy  
od czasu do czasu zatrzymywali i zaglądali do jej 
wnętrza, chcąc stwierdzić, kto nią jedzie. Gdy minęliśmy 
ul. 27 Grudnia, nasz dorożkarz nagle się rozgadał. 
Opowiadał, że w Poznaniu zaczęło się wysiedlanie Polaków 
i że właśnie poprzedniego dnia zabrano kilka rodzin 
z Garbar. Mimo woli błysnęła mi myśl, czy przypadkowo 
wśród wysiedlonych nie znajdowali się Herrmannowie, 
czyli szwagier Tadeusz z żoną Pelagią, u których 
mieliśmy nadzieję znaleźć tymczasowe schronienie.  
„Co my, biedni ludzie – pomyślałem – poczęlibyśmy, 
gdyby ich już nie było? Do kogo byśmy się mogli udać?”.
 Z mojej rodziny nie było w tej chwili nikogo 
w Poznaniu. Mój drugi szwagier, Czesław Janicki, asesor 
w Poznańskiej Dyrekcji Kolei, został parę dni przed 
wybuchem wojny ewakuowany na wschód. W tę nieszczęsną 
podróż zabrał żonę, czyli moją siostrę Helenę, dwóch 
synków, Tadeusza i Andrzeja, swoją matkę – staruszkę, 
moją 70-letnią matkę i drugą moją siostrę, Eleonorę, 
trochę chorowitą i mieszkającą razem z matką przy  
ul. Lipowej 11 w Dębcu. Dojeżdżaliśmy więc z biciem 
serca na miejsce. 
 Mieszkanie zastaliśmy zamknięte. Od sąsiadów, 
Dutkowskich, dowiedzieliśmy się, że szwagrostwo 
poszli do miasta. „no – pomyślałem – mamy szczęście, 
są jeszcze na miejscu!”. Postanowiliśmy więc zaczekać, 
najpierw na schodach, jak przystało na bezdomnych, 
a później w mieszkaniu sąsiadów. nareszcie przyszli! 
Po przywitaniu i kolacji gawędziliśmy do późnej nocy. 
Mnie dostało się do spania łóżko w sypialni, a właściwie 
w jadalni. nazajutrz brat Herrmanna Jasiu, urzędnik 
pocztowy, trochę fizycznie słaby i cierpiący, ojciec 
kilkorga dzieci, człowiek na wskroś uczciwy i bardzo 
uczynny, pojechał na dworzec po nasz bagaż.
 Pierwsze dni minęły spokojnie. Byliśmy 
szczęśliwi, że zniknęliśmy z Kępna i że – jak na 
razie – mogliśmy spokojnie spać oraz że nie musieliśmy 

się obawiać żadnych niemiłych niespodzianek. Jeszcze 
w listopadzie władze niemieckie zarządziły wymianę 
złotych polskich na marki niemieckie. Za 2 zł płacono 
1 markę. Zima zapowiadała się bardzo ostra. Mróz 
przybierał z każdym dniem na sile, a skromne zapasy 
węgla kończyły się w zastraszająco szybkim tempie. 
Paliliśmy więc trocinami, kupowanymi od znajomego 
szwagra, niejakiego Szelongowicza. Dzierżawę mieszkania 
opłacaliśmy na spółkę. Zaprowadziliśmy jak najdalej 
idące oszczędności, przeznaczając np. na utrzymanie 
całej rodziny zaledwie 50 zł miesięcznie. 
 niemcy wiedzieli, że polscy urzędnicy otrzymali 
w chwili wybuchu wojny trzymiesięczne pobory. Jeżeli 
więc któryś z nich zgłosił się do pracy, musiał przez 
pierwsze trzy miesiące pracować za darmo. Stąd też Polacy 
nie garnęli się do pracy i na razie do niej nie wracali, 
ale starali się na wszelki inny sposób zarabiać. Poza 
tym nie chcieli się przysługiwać okupantowi. Dzieci 
i młodzież handlowały papierosami,a panowie – damskimi 
pończochami. Idąc ulicą, co chwilę spotykało się 
panienkę lub młodą kobietę szepcącą niby od niechcenia: 
„Papierosy, papierosy”. Podobnie czynili panowie, 
którzy przechodzącym paniom oferowali pończochy. I ja 
próbowałem handlować waflami z wytwórni teścia mojego 
brata, ale jakoś mi nie szło i w końcu porzuciłem ten 
zamiar. Zresztą bałem się pokazywać na ulicy, gdyż nie 
byłem nigdzie zameldowany i się ukrywałem. Zapuściłem 
brodę i wąsy, aby broń Boże, ktoś niepożądany mnie nie 
rozpoznał. 
 Już od pierwszych dni wojny hitlerowcy gnębili 
Polaków, a szczególnie mężczyzn, niby dzikie zwierzęta. 
Z kobietami obchodzili się jeszcze możliwie. Wysłuchiwali, 
choć bardzo niechętnie, ich żalów i próśb i rozmawiali 
z nimi po ludzku. Mężczyzn natomiast traktowali wprost 
brutalnie, nie chcieli z nimi gadać, bili i kopali 
przy każdej okazji. Odnosili się do nich gorzej niż do 
średniowiecznych niewolników. Uważali siebie bowiem 
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za „Herrenvolk”, czyli za naród panów, a Polaków – za 
„Untermenschen”, tzn. podludzi, zbliżonych do istot 
pierwotnych, czyli parobków, których jedynym zadaniem 
życiowym było służenie panom. Stąd wszelkie sprawy 
w urzędach załatwiały z zasady kobiety, podczas gdy 
ich mężowie siedzieli cicho, ukryci w domach. Dlatego 
też żona moja przy meldowaniu rodziny w magistracie nie 
wspomniała o mnie ani słowem, gdyż w przeciwnym razie 
miasto nie przyjęłoby ani jej, ani naszych dzieci. 
Wynikało to ze słów burmistrza, który powiedział do 
urzędnika załatwiającego meldunki:

– na die Frau mit den vier Kindern müssen wir 
annehmen; der Mann ist ja nicht da. (Tę kobietę 
z czworgiem dzieci musimy przyjąć; męża nie ma, nie 
wie, gdzie jest.) 

 Siedziałem więc w domu, prosząc Boga, aby 
również po nas przyszli i wywieźli do gubernatorstwa. 
Spodziewałem się tam znaleźć pracę i własny kącik. Ta 
ciągła zależność od szwagra, który z powodu swojego 
usposobienia mógł całymi dniami się do nas nie odzywać, 
była dla mnie tak męcząca, że chętnie podzieliłbym los 
wysiedleńców. Często starałem się go zagadywać, ale 
niewiele to pomogło. Pozostawał niemy i niedostępny.
 W pewnym stopniu go usprawiedliwiałem. Szwagrostwo 
było małżeństwem bezdzietnym; niewykluczone, że gwar 
moich dzieci go raził. Poza tym szwagier wierzył – 
podobnie jak prawie wszyscy Polacy – w rychłe zakończenie 
wojny. Tymczasem działo się inaczej; wojna trwała 
i nic nie wskazywało na jej szybkie zakończenie. To go 
denerwowało, tym bardziej że do domu zaczęła zaglądać 
bieda i siłą rzeczy należało zacząć myśleć o jakimś 
zarobku. Herrmann, który początkowo twierdził, że nigdy 
nie będzie pracował dla okupanta, zaczynał nabierać 
przekonania, że prędzej czy później będzie musiał 
pracować dla znienawidzonego wroga i przyczyniać się 

do jego zwycięstwa. To go również źle usposabiało. 
Rozmawiał wtenczas jedynie ze swą małżonką Pelagią, 
która we wszystkim się z nim zgadzała i ze stoickim 
spokojem przyjmowała różne jego fanaberie. Trudno 
sobie wyobrazić bardziej kochającą i idealną żonę.
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 W tym czasie umysły wszystkich Polaków zajęte 
były wysiedlaniem, które przybierało coraz większe 
rozmiary. Z tą ewentualnością Polacy stale się 
liczyli i przygotowywali się na tę krytyczną chwilę 
na wszelkie możliwe sposoby. Przedewszystkim starano 
się ukryć pieniądze, które odbierano wysiedleńcom 
po przywiezieniu do baraku w Głównie; można mieć 
było jedynie 10 zł na rodzinę. Chowano więc gotówkę 
pod podeszwy trzewików domowych, między ściany torb 
szkolnych i damskich torebek, do okładek od książek 
do nabożeństwa, między ścianki od miseczek do golenia 
i termosów, wszywano do kołnierzy od płaszczy itd. 
nasze srebrne monety zaszyliśmy do wnętrza lalki 
i wtopiliśmy w pastę do butów. 
 Zwykle wieczorem około godz. 21:00 byliśmy 
przygotowani do wywózki. Dzieci brały na siebie po dwie 
czy trzy koszule oraz dwie sukienki. Hala wyglądała 
wówczas jak bałwanek. Przygotowaliśmy również duży 
woreczek suszonego chleba, małe wiaderko do zupy, kilka 
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kubków, łyżek i noży. Tak wyekwipowani, czekaliśmy do 
godz. 24:00, aż się rozstrzygną dalsze koleje naszego 
tułaczego losu. Siedzieliśmy cichutko, skupieni 
w jednym pokoju i przy wzrastającym z minuty na minutę 
napięciu nerwowym wsłuchiwaliśmy się w dochodzące 
z ulicy odgłosy nadjeżdżających samochodów. Każde 
zatrzymujące się auto mogło sygnalizować wywózkę.

 – Znowu po kogoś przyjechali – szeptał ktoś 
spośród nas. 
 – Ale po kogo? Może po nas?

 Momentalnie gasiliśmy światło. Przez uchylony 
rąbek zaciemnienia okiennego staraliśmy się dojrzeć, 
przed którym domem stanął złowieszczy samochód. 
Zwykle szwagierka lub szwagier podsłuchiwali pod 
drzwiami mieszkania, czy lada moment rozlegnie się 
dobijanie gestapowców do bram naszego budynku. nie! 
Tym razem na klatce schodowej panowała cisza. Zabrali 
z sąsiedniego domu rodzinę z małymi dziećmi. Stamtąd 
bowiem dochodził płacz malców. Tak mijały godziny, aż 
wreszcie o północy, zmęczeni i nerwowo wyczerpani, 
kładliśmy się na spoczynek. Darowano nam jeszcze jedną 
spokojną noc.
 Gestapo pamiętało jednak o naszej dzielnicy. 
Pewnego dnia późnym wieczorem przyjechało i wysiedliło 
dwie sąsiadujące z nami rodziny: wspomnianych już na 
wstępie Dutkiewiczów i mieszkających piętro wyżej 
Prętkich. Dano im pół godziny na spakowanie się. Podobnie 
jak inni byli przygotowani na wysiedlenie i chętnie 
szli na tułaczkę, szczególnie Prętki. Odprowadziliśmy 
ich na Plac Stawny do autobusu. Żałowałem wtedy,  
że i po nas nie przyszli.
 na IV piętrze mieszkał znany mi z młodszych 
lat zecer Olejniczak, ojciec kilkorga dzieci. Był to 
człowiek w średnim wieku, solidny i nabożny, a przy tym 
bardzo gadatliwy i wszystko wiedzący, coś w rodzaju 

„poznańskiego mądrali”. Przy każdej okazji twierdził, 
że jego nie wywiozą. na czym opierał to twierdzenie, nie 
mówił. Aż tu nagle pewnego późnego wieczoru przerwała 
ciszę jakaś bieganina, krzyki i hałasy. Krótko po 
tym łyżki, noże, widelce i inne drobne przedmioty 
z brzękiem spadały ze schodów. To Olejniczakowie, 
których gestapo przyszło wysiedlić, nie mając nawet 
najpotrzebniejszych rzeczy spakowanych, chwytali, co 
było pod ręką, i gubili po schodach. Olejniczak musiał 
teraz uwierzyć, że znalazł się na liście wysiedleńców. 
Żałowałem go, gdyż mimo swej gadatliwości był 
człowiekiem uczynnym i nad wyraz ugrzecznionym. 
 Powoli Polacy przestali traktować wysiedlenie 
tak tragicznie jak w pierwszej jego fazie. Zaczęto 
nawet opowiadać sobie o różnych wydarzeniach, jakie 
miały miejsce w związku z wysiedlaniem. Opowiadano 
np., że gdy gestapo przyszło po pewnego znanego 
w Poznaniu adwokata, ten poprosił o 2 min czasu, po 
czym uklęknął wraz z żoną i dziećmi, pomodlił się, 
znakiem krzyża przeżegnał mieszkanie i uspokojony, 
poszedł na tułaczkę. W innym wypadku bohaterem był 
znany poznański aktor, Folański. Wysiedleńców zwożono 
do baraków na Głównie, skąd po pewnym czasie wywożono 
ich koleją do gubernatorstwa. Folański, ubrany we 
fraki czarną pelerynę – jak na bal – z małą walizeczką 
w ręce, wchodząc do baraku, śpiewał pieśń ze swojego 
repertuaru operetkowego. Gdy go spytano o przyczynę 
tego wesołego nastroju, oświadczył:

– Wysiedlenie to dla mnie wielka uroczystość.

 Ciężkie warunki bytowe, choroby i niepewność 
jutra, które każdemu z nas mogło przynieść aresztowanie, 
katorgę, więzienie na Młyńskiej, Dom Żołnierza47 
lub Fort VII z ich okropnościami, a w najlepszym 
razie – wysiedlenie w nieznane, zrodziły w Polakach 

47  Przedwojenny Dom Żołnierza podczas od 1939 r. był siedzibą Gestapo w Poznaniu.
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najbardziej fantastyczne wizje, których źródeł nie 
dawało się ustalić. Może były one wytworem wyobraźni 
pojedynczych ludzi lub pewnych zakonspirowanych 
grup albo zespołów podziemnych, pragnących tą 
drogą podtrzymywać w Polakach wiarę w szczęśliwe 
i rychłe zakończenie wojny. niewykluczone jednak, że 
zrodziły się one w rozgorączkowanych umysłach zawsze 
optymistycznie nastawionych jednostek, które wszystko 
widziały w różowym świetle, a posłyszane pogłoski 
wyolbrzymiały do wprost niewiarygodnych rozmiarów 
o fantastyczno-sensacyjnej treści. 
 Szeroko mówiono wówczas w Poznaniu m.in. 
o rzekomym wynalazku byłego prezydenta Mościckiego, 
służącym do zamrażania żołnierzy niemieckich na 
froncie zachodnim. niektórzy widzieli ponoć na dworcu 
w Poznaniu całe transporty takich pozamarzanych 
żołnierzy, przywiezionych tu do szpitali. Ludzie ci 
byli podobno od stóp do głów obandażowani i zupełnie 
nieruchomi. 
 W innym wypadku szwagier przyniósł wiadomość, 
usłyszaną od administratora domu, w którym mieszkaliśmy, 
niejakiego Stachowiaka, że niemiec, lekarz weterynarii 
Kamiński, prosił go o przechowanie na wszelki wypadek 
różnych rzeczy, gdyż Francuzi zajęli rzekomo już 
Moguncję. 
 A gdy w noc sylwestrową niemcy puszczali rakiety 
świetlne i strzelali na wiwat, my imaginowaliśmy sobie, 
że to samoloty nieprzyjacielskie strzelają. Kiedy zaś 
wysadzono w powietrze zniszczoną część mostu nad Wartą 
w Starołęce, Polacy twierdzili, że samoloty angielskie 
bombardowały Poznań. Tym i podobnym pogłoskom nie 
dawałem wiary. nie mogłem jednak zdradzać swojego 
nastawienia przed otoczeniem, gdyż okrzyczanoby mnie 
niedowiarkiem siejącym pesymizm i przestano by w ogóle 
ze mną rozmawiać na tematy wojenne. 
 nadchodziły święta Bożego narodzenia. Było 
to jedne z najsmutniejszych świąt podczas wojny. 

Codziennie dowiadywaliśmy się o nowych aresztowaniach 
i rozstrzeliwaniach. Coraz więcej zapłakanych 
i smutnych twarzy snuło się bocznymi ulicami miasta. 
W śródmieściu panoszyli się niemcy, których coraz więcej 
zjeżdżało do Poznania. nie miałem żadnych wiadomości 
o losie matki, sióstr i brata. Jednej nocy śniło 
mi się, że spotkałem matkę w Zakopanem. Stała przy 
kasie biletowej na dworcu i kupowała bilet. Gdy mnie 
zobaczyła, powiedziała tylko: „Władek żyje” i znikła. 
Rzeczywiście kilka dni później szwagierka Jadwiga, 
czyli żona brata, otrzymała pierwszy list od męża, 
który donosił, że znajduje się w niewoli niemieckiej 
i pracuje jako robotnik rolny. Wiadomość ta mnie bardzo 
ucieszyła i wzbudziła nadzieję, że i reszta snu się 
sprawdzi, tj. że matka i siostry żyją i że być może 
wkrótce coś o nich usłyszę. 
 Zbliżał się koniec roku. Mróz przybierał na 
sile. Wieczorami stawałem na balkonie i wpatrując się 
w roziskrzone gwiazdami niebieskie niebo, tęskną myślą 
podążałem na wschód udręczonego straszną wojną kraju, 
gdzie spodziewałem się dojrzeć, pośród morza krwi 
i łez, duchy moich najbliższych, o ile jeszcze żyją. 
W gwiazdach zaś, błyszczących na południu, pragnąłem 
wyczytać, co się dzieje w Kępnie, skąd również nie 
miałem żadnej wiadomości. 
 nadszedł nowy Rok 1940. Był to dzień moich imienin. 
nie spodziewałem się, że ten pierwszy w czasie wojny 
dzień noworoczny przyniesie mi w darze imieninowym 
niespodziewany i miły podarek. Pod wieczór bowiem 
przyszła nas odwiedzić moja bratowa Jadwiga i przyniosła 
pocztówkę od mojej matki z obozu przejściowego w Łodzi 
z informacją, że niebawem wróci z siostrami i dziećmi 
do Poznania. nie posiadałem się z radości. Mieliśmy już 
jedną dobrą wiadomość o moim bracie, a teraz nadeszła 
kolejna o matce i siostrach, która rozjaśniła mrok 
przeżywanych przez nas tragicznych przejść wojennych. 
I jak tu nie wierzyć w sny? 
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 Krótko po świętach nastąpiły dalsze wysiedlenia 
do Generalnego Gubernatorstwa. Rozpoczęto również 
przenoszenie Polaków z lepszych mieszkań do gorszych, 
a nawet z całych ulic i dzielnic na peryferie. Opróżnione 
mieszkania oddawano niemcom, chcąc w ten sposób 
i możliwie w szybkim tempie nadać miastu niemiecki 
charakter. Szwagier Herrmann, mający znajomych 
w niektórych urzędach miejskich, przynosił często 
trafne wiadomości co do ulic i domów, a nawet osób, 
które miały być ewakuowane w najbliższą noc. niestety 
nie zdołał się dowiedzieć, kiedy wypada termin jego 
wysiedlenia.
 niemcy mieli już przed wojną w Polsce, a szczególnie 
w dzielnicach zachodnich, które do 1918 r. należały 
do Rzeszy niemieckiej, dobrze zorganizowaną sieć 
szpiegowską. Ona to roztaczała swoje macki nad każdą 
dziedziną naszego życia politycznego, gospodarczego 
i wojskowego. Jej dziełem było sianie popłochu 
i zamętu w chwili wybuchu wojny wśród uciekającej na 
wschód ludności oraz dezorientowanie władz cywilnych 
i wojskowych. Ona to jeszcze przed wojną opracowała listy 
i wykazy osób, które po wkroczeniu wojsk hitlerowskich 
do Polski miały zostać aresztowane i rozstrzelane lub 
osadzone w obozach koncentracyjnych. Ona, czyli tzw.
piąta kolumna, długo jeszcze po zakończeniu działań 
wojennych w Polsce działała i na wszelki możliwy sposób 
starała się przeniknąć do najskrytszych zakamarków 
duszy i myśli Polaków. Stąd na porządku dziennym 
były w Poznaniu różne prowokacje inscenizowane przez 
podejrzanych osobników. Zdarzyło się np. że aresztowany 
przed kilku dniami młody człowiek przyszedł z „kolegą” 
odwiedzić kuzyna, twierdząc, że został zwolniony 
z Fortu VII, gdzie był maltretowany przez dwa tygodnie. 
Chciał się dowiedzieć, czy są jakieś nowe wiadomości. 
Gdy kuzyn oświadczył, że o niczym nie wie, gdyż nie 
posiada radia, ów rzekomy kolega, a w rzeczywistości 
gestapowiec, uderzył go w twarz i zabrał razem 
z dotychczasowym więźniem do Fortu VII.

 W innym wypadku na ul. Pocztowej zatrzymał 
Herrmanna jakiś zupełnie nieznany człowiek i witając 
go słowami: „Czołem, cześć, czuwaj”, oświadczył: „My się 
znamy, druhu, my, powstańcy”, i prosząc o papierosa, 
zaproponował pójście na „jednego”, czyli na kieliszek 
wódki. Szwagier bez słowa podszedł z nim pod latarnię 
i stwierdziwszy, że tego człowieka nigdy w życiu 
nie widział, zaczął mu wymyślać po niemiecku, że 
go zaczepia, molestuje i że go nie zna itd., na co 
ów nieznajomy przepraszał go, oczywiście również po 
niemiecku, gdyż z zachowania Herrmanna wywnioskował, 
iż się pomylił i zamiast na Polaka trafił na niemca. 
nie zatrzymując się dłużej, czym prędzej się więc 
ulotnił. W ten sposób szwagier „wykiwał” niemieckiego 
prowokatora. Jaki byłby jednak wynik tego spotkania, 
gdyby Herrmann nieopatrznie pozwolił się podejść? 
Dlatego też Polacy musieli być bardzo czujni, unikali 
nieznajomych ludzi i jak najmniej rozmawiali o wojnie, 
szczególnie na ulicach, placach i w lokalach publicznych 
oraz w miejscu pracy, gdzie ich niemieccy przełożeni 
i współpracownicy mieli ich pod stałą obserwacją. Broń 
Boże, gdyby usłyszeli coś ujemnego o losach wojny. 
niezwłocznie zawiadamiali gestapo, które przyjeżdżało 
i zabierało lekkomyślnego gadułę. 
 Jeszcze w ostatnim dniu września 1939 r. gauleiter 
Arthur Greiser wydał zarządzenie o zaprowadzeniu we 
wszystkich szkołach nauczania w języku niemieckim. nie 
miało to wielkiego znaczenia dla Polaków, gdyż nasze 
dzieci i tak nie chodziły do szkół. Starsze musiały 
zgłaszać się w Arbeitsamtcie do pracy, a młodsze, 
nawet jeżeli zostały przyjęte do szkoły, to zamiast 
się uczyć były posyłane całymi klasami do robót w polu 
lub ogrodzie. Szkołę musieli więc zastąpić polskim 
dzieciom rodzice.
 W październiku 1939 r. na podstawie rozporządzenia 
Hitlera komisarz Rzeszy otrzymał prawo konfiskowania 
majątku polskiego. Polakom odbierano większe i mniejsze 
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zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, 
a byłych właścicieli posyłano do pracy. Polak nie mógł 
być kierownikiem najmniejszego nawet przedsiębiorstwa 
przemysłowego i handlowego. najwyżej drobni 
rzemieślnicy, jak szewcy, krawcy, instalatorzy itp., 
mogli samodzielnie pracować. 
 Byłem mocno zaniepokojony losem matki i reszty 
rodziny. Odpisałem bowiem natychmiast na noworoczną 
pocztówkę z Łodzi, lecz długo nie otrzymywałem 
odpowiedzi. nagle 28 stycznia 1940 r., a więc cztery 
tygodnie później, szwagierka Pelagia, wracając rano 
z miasta z zakupami, wpadła do pokoju z wiadomością:

– Mieczek, twoja matka jest na dole.

W pierwszej chwili nie zrozumiałem, o co jej 
chodzi. Leżałem jeszcze zaspany na posłaniu pod piecem 
i nie zdawałem sobie sprawy ze znaczenia jej słów. 
Dopiero po chwili uprzytomniłem sobie radosny fakt 
powrotu matki. Zanim zdążyłem się ubrać, rozwarły 
się drzwi i matka z siostrami i małym Andrzejkiem 
znalazła się w pokoju. Była strasznie zmieniona, 
chora na anginę, wychudła i okropnie zmizerowana, 
że ledwie trzymała się na nogach. Szybko podaliśmy 
jej gorącej kawy i położyliśmy do łóżka. niewiele 
lepiej wyglądała starsza siostra Helena, a jej synek 
Andrzejek był również poważnie chory. Drugiego syna, 
6-letniego Tadeusza, który w obozie w Łodzi podobnie 
jak inne polskie dzieci chorował, niemcy odebrali 
matce i wysłali na leczenie do nieznanego szpitala na 
Śląsku. Dotąd nie miała o nim żadnej wiadomości, co ją 
oczywiście bardzo smuciło. Jej mąż, Czesław Janicki, 
poszedł wraz z kolegami za radą księdza proboszcza 
w Brześciu przez zieloną granicę do Warszawy. Jako 
tako trzymała się druga siostra Eleonora, która mimo 
że całe życie sporo chorowała, dużo lepiej zniosła 
trudy tułaczki. Również stara pani Janicka, matka 

szwagra, mimo podeszłego wieku, jakoś szczęśliwie 
przezwyciężyła trudy i niewygody poniewierki. 
 Jak doszło do tej tułaczki? Wspomniałem już,  
że szwagier Janicki, asesor kolejowy, został z rodziną 
w przededniu wojny ewakuowany na wschód. Zabrał ze 
sobą nie tylko żonę i dwoje chłopców oraz swoją matkę 
staruszkę, lecz także i moją matkę z siostrą, Eleonorą. 
Zajechali aż pod Brześć Litewski, gdzie Rosjanie, 
którzy rzekomo w celu ochrony ludności białoruskiej 
i ukraińskiej, oczywiście w porozumieniu z niemcami, 
zajęli całą wschodnią część Polski, zatrzymali pociąg 
i kazali wszystkim wysiąść, po czym zaprowadzili ich 
do miasta i pozostawili swojemu losowi. Każdy radził 
sobie, jak mógł. Szwagier wyszukał jakiś pokoik, za 
który musiał słono zapłacić. Żywność nie była również 
w Brześciu wcale tania. Uciekinierzy wyprzedawali więc 
wszystko, aby jakoś żyć. Po kilku tygodniach sytuacja 
stała się wprost beznadziejna. Przy tym szwagier, który 
w latach 1919–1920 walczył przeciwko Sowietom, nie 
sprzyjał im i stawał się z każdym dniem coraz bardziej 
nerwowy. Wreszcie w grudniu tegoż roku przyjechała 
do Brześcia niemiecka komisja przesiedleńcza, której 
zadaniem było kierowanie z powrotem do ich miejsc 
zamieszkania uciekinierów pochodzących szczególnie 
z zachodnich dzielnic Polski. Dotyczyło to zwłaszcza 
niemców lub osób pochodzenia niemieckiego, czyli 
późniejszych volksdeutschów. Początkowo Polacy nie 
mieli wcale zamiaru stawać przed komisją. Jednak za 
radą miejscowego proboszcza mężczyźni postanowili 
przez zieloną granicę dostać się do Warszawy, 
a kobietom z dziećmi polecono zgłaszać się do komisji 
przesiedleńczej. A ponieważ zarówno moja matka, jak 
i siostry znały dobrze język niemiecki, bez większych 
trudności zostały zakwalifikowane jako osoby, które 
mogą wracać do domu, oczywiście przez tzw. obóz 
przechodni w Łodzi. Co prawda przewodniczący komisji 
powiedział do mojej matki:
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– Aber Frauchen, in Ihren Adern fliesst kein 
Tropfen deutsches Blut. (Ależ paniusiu, w pani żyłach 
nie płynie ani kropla niemieckiej krwi.)

Mimo to matka została zakwalifikowana do wyjazdu. 
W ten sposób cała rodzina znalazła się w obozie łódzkim.
 niemcy jednak dość szybko spostrzegli się,  
że ulegli mistyfikacji i że mają do czynienia z Polakami, 
a nie z niemcami. Obostrzyli więc przepisy obozowe, 
zaprowadzili surowy reżim i stworzyli ciężkie warunki 
bytowe. Ludzie, a szczególnie dzieci, chorowały. Śmierć 
zaczęła zbierać bogate żniwo. Zachorowali również 
obaj synowie siostry i moja matka. najwięcej umierało 
dzieci, które padały ofiarą różnych chorób zakaźnych, 
szczególnie dyfterii. Wiele osób gnębiła angina. 
A lekarstw poza rumiankiem nie było. Chore dzieci, które 
znały choć kilka niemieckich słów, zabierano rodzicom 
i wysyłano do szpitala w głębi Rzeszy. Podobnie stało się 
ze starszym synkiem siostry Tadeuszem, którego miejsce 
pobytu było na razie nieznane. Po trzytygodniowej 
ciężkiej wegetacji w obozie pozwolono wszystkim 
uwięzionym wrócić do domów, oczywiście na własny koszt. 
Moja rodzina wzięła przepustkę do Poznania, co nie 
było wcale łatwe, gdyż najchętniej dawano przepustki 
do miejscowości położonych w centralnej Polsce, np. 
do Warszawy, Lublina. niemcy nie chcieli w Poznańskiem 
mieć elementu niepewnego i niepożądanego, za jaki byli 
uważani Polacy.
 Wspólny pobyt 14 osób w dwupokojowym mieszkaniu 
był na dłuższą metę niemożliwy. Toteż starsza siostra 
Helena, osoba bardzo obrotna, wygadana i świetnie 
władająca językiem niemieckim, rozpoczęła natychmiast 
starania o oddzielne mieszkanie. najpierw musiała 
zameldować na policji siebie i swoją rodzinę. A gdy 
w urzędzie mieszkaniowym okazała zwolnienie z obozu 
w Łodzi, przeznaczonego rzekomo dla volksdeutschów, 
wskazano jej mieszkanie na Łazarzu po jakimś polskim 

pułkowniku. na razie wstrzymała się z ostateczną 
decyzją, nie chcąc wprowadzać się do tak wykwintnego 
lokum po polskim oficerze. nie przyjęła również drugiego 
wskazanego jej mieszkania na ul. Szamarzewskiego, ale 
poprosiła o przydzielenie jej dwupokojowego pustego 
mieszkania na I piętrze w budynku, w którym mieszkali 
Herrmannowie i u których na razie zatrzymałem się 
z rodziną. W ten sposób siostra z matką i resztą 
rodziny zamieszkała piętro niżej. W pewnym momencie 
zastanawialiśmy się ze szwagrem Herrmannem, czy nie 
doradzić siostrze, aby dalej afiszowała się przepustką 
z obozu w Łodzi, co mogłoby się okazać i dla niej, i dla 
nas korzystne. Po głębszym namyśle doradziliśmy jej 
jednak, by niekorzystała z przepustki, lecz schowała 
ją lub zniszczyła, i w ten sposób nie naraziła się na 
żadne przykrości. Byliśmy patriotami i uważaliśmy za 
punkt honoru ponoszenie ofiar dla ojczyzny. Zresztą 
w rozmowie z siostrą nabraliśmy przekonania, że nie 
zgodziłaby się nigdy na takie postawienie sprawy, a tym 
bardziej jej mąż, który był również wielkim patriotą. 
 nie skończyła się jeszcze gehenna siostry. 
Podczas gdy matka powoli zdrowiała, Andrzejek, czyli 
synek Heleny, rozchorował się na dobre. Wezwany lekarz 
stwierdził dyfterię i postanowił odwieźć malca do 
szpitala. niestety nie zdążył, gdyż przy schodzeniu 
do samochodu dziecko zmarło mu na rękach. O mężu 
Helena wiedziała tylko tyle, że szedł do Warszawy. 
Z drugim synkiem Tadeuszem miała więcej szczęścia, 
gdyż po długich poszukiwaniach znalazła go na Śląsku 
w szpitalu w Troppau pod Opolem i sprowadziła do domu.
 Kilka tygodni później zaczęły chorować nasze 
dzieci. Pierwsza zachorowała Januta na szkarlatynę. 
Kilka dni później wywiązała się u niej dyfteria, na 
skutek czego musiała pójść do szpitala, w którym leczyła 
się trzy tygodnie. Tak się złożyło, że po jej powrocie 
do domu, gdy już zdrowiała, zapukał do mieszkania 
Herrmannów niemiecki wachmistrz z policjantem. Była 
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godz.20:30. Znajdowałem się w tej chwili piętro niżej 
u matki. Gdy szwagierka otworzyła drzwi, wachmistrz nie 
mógł właściwie powiedzieć, po co przyszedł. Dopiero po 
chwili oświadczył:

– Sie sind ausgewiesen. (Jesteście wysiedleni.)

na to nadszedł szwagier i zaprosił wachmistrza do 
mieszkania. Tamten odmówił – wolał pozostać w sieni. 
W tej chwili nadeszła moja żona, a szwagierka, ujrzawszy 
ją, odezwała się do wachmistrza:

– Aber wir haben ein scharlachkrankes Kind. (Ale 
my mamy dziecko chore na szkarlatynę.)

Wachmistrz, który był widocznie dobrym człowiekiem, 
uważał wysiedlanie Polaków za bezprawne i nieludzkie. 
Po krótkim namyśle oświadczył, że mamy na razie 
pozostać w domu. Oni stwierdzą, czy to, co szwagierka 
powiedziała, jest prawdą, a tymczasem polecił nam 
całą noc czekać i być w pogotowiu na wywózkę. Gdy 
zawołano mnie na górę, żona zaczęła robić mi wymówki, 
iż w takich niepewnych czasach nie siedzę w domu. 
A ja byłem przecież tylko piętro niżej, u matki. To 
tam czułem się jak u siebie, a tutaj byłem zależny od 
humoru szwagra. Dobry pan wachmistrz nigdy już po nas 
nie przyszedł. Żałowałem, że nie byłem wtedy w domu; 
może zostalibyśmy wszyscy wysiedleni, czego bardzo 
pragnęłem. Widocznie tak miało być, gdyż nie wiadomo, 
czy chora Januta przetrwałaby szczęśliwie trudy nowej 
wędrówki i poniewierki. W połowie marca zakończono 
akcję wysiedleńczą Polaków. 
 Pozostaliśmy więc w Poznaniu. Wspólne życie 
naszych dwóch rodzin stawało się coraz trudniejsze. 
Ludzie robili się nerwowi, a niedostatek zaczął 
zaglądać do polskich domów. Pewnej niedzieli doszło do 
nieporozumienia między moją żoną a jej siostrą Pelą, 

co wprowadziło żonę w takie zdenerwowanie, że zaczęła 
płakać, pakować rzeczy i chciała się wyprowadzić.  
Ale dokąd? niebawem nadarzyła się ku temu okazja. 
Budynek, w którym mieszkaliśmy, był gmachem urzędniczym. 
Przeznaczono go więc dla niemców. Dlatego też gdy Polacy 
otrzymali nakaz opuszczenia swoich dotychczasowych 
mieszkań, postanowiliśmy się rozdzielić. 
 Zarówno moja żona, jak i szwagierka rozpoczęły 
starania o przydział nowych mieszkań. Dwa tygodnie 
upłynęły, zanim uwieńczone to zostało pomyślnym 
skutkiem.
 W tym czasie przypadały Święta Wielkanocne, 
pierwsze podczas okupacji. Przez cały Wielki Tydzień 
szwagra Herrmanna gnębiła jakaś depresja duchowa, która 
nie pozwoliła mu odzywać się do otoczenia. Dopiero 
w pierwszy dzień świąt, gdy zjadł kawał kiełbasy 
i popił go wódeczką, którą przyniósł brat żony Stefan 
Paul, zamieszkały przy ul. Fabrycznej, humor mu się 
poprawił.
 Odtąd szwagier Stefan zjawiał się u nas prawie 
co niedzielę w południe. Przynosił dzieciom cukierki, 
a dla nas „kwaterkę”, która nastrajała nas do miłej 
pogawędki i pozwalała na kilka godzin zapomnieć 
o kłopotach. Oczywiście głównym tematem naszych rozmów 
była wojna i martyrologia podbitych przez niemców 
narodów, a szczególnie Polaków, którzy jako pierwsi 
padli ofiarą niemieckiej agresji. Stefan Paul był 
z zawodu murarzem, pracował na kolei, gdzie murował 
paleniska i piece w parowozach; był człowiekiem nad 
wyraz prawego charakteru, zrównoważonym i spokojnym. 
Choć sam nie miał dzieci, to bardzo kochał nasze. Stąd 
był u nas co niedzielę oczekiwanym i mile widzianym 
gościem. Tego wujka Stefana nasze dzieci również bardzo 
kochały.
 A więc przeprowadzka! My na ul. Kramarską 23 m. 3 
do dwupokojowego mieszkania po Żydach, a Herrmannowie – 
na Małe Garbary. Wohnungsamt, czyli urząd mieszkaniowy, 
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wskazał żonie kilka mieszkań po wysiedlonych Polakach. 
W jednym zastała nawet na stole niedojedzoną kolację. 
Żadnego z nich nie wybrała. Wolała puste, nawet 
mniej schludne lokum, które nie przypominałoby jej 
o gehennie byłych właścicieli. Mieszkanie mieściło się 
na I piętrze. Jeden pokój i kuchnia były stosunkowo 
duże. A że budynek ów nie miał podwórza i kubły na 
śmieci stały w sieni, szczurów na parterze, szczególnie 
w ustępie, nie brakowało. Jakoś się tam urządziliśmy. 
Większą część mebli pożyczył nam szwagier Stefan, lustro 
otrzymaliśmy od mojej matki, a jedno z łóżek – od mojego 
dobrego przyjaciela i niedoszłego szwagra, Stefana 
Marciniaka. Od Herrmannów, mimo że mieli wszystkiego 
pełno, nie dostaliśmy nic. Oczywiście na zwózkę tych 
gratów musieliśmy mieć policyjne zezwolenie, za które 
zapłaciliśmy 2 marki. 
 Koszty przeprowadzki pochłonęły resztę naszej 
gotówki. Raz po raz przysłała nam panna Miśka z Kępna 
paczki z mięsem i tłuszczem, kupowanym za pieniądze, 
pobierane przez nią z naszego konta bankowego przy pomocy 
mojego serdecznego przyjaciela, byłego burmistrza 
Wacława Kokocińskiego, zatrudnionego wtenczas 
w tamtejszej dawnej Kasie Oszczędności. Była to pomoc 
doraźna, która nie rozwiązywała naszych problemów. nie 
było więc innej rady – musiałem pójść do Arbeitsamtu 
i zgłosić się do jakiejkolwiek pracy. Jednak warunkiem 
jej uzyskania było przedłożenie dowodu zameldowania 
w Poznaniu, którego niestety nie miałem, gdyż dotąd 
się ukrywałem i byłem niezameldowany. 
 Czasami szczęście człowiekowi sprzyja, 
a szczególnie wtenczas, gdy skojarzy się je z pewną dozą 
sprytu. A niemcy, mimo że mają nadzwyczajne zdolności 
administrowania i zarządzania każdą dziedziną życia 
politycznego, społecznego i gospodarczego oraz że 
w dokładności i precyzyjności ich pracy i działaniu 
rzadko kto im dorównuje, to jednak w niektórych wypadkach 
pozwolą się wyprowadzić w pole. Tak było np. ze mną. 

Żona musiała się wymeldować z Garbar, a zameldować 
na ul. Kramarskiej. Administratorem budynku przy  
ul. Kramarskiej był nasz młody sąsiad Szymoniak, 
nieznający języka niemieckiego. Żona wtajemniczyła go 
więc w całą sprawę, wpisała nas wszystkich, a więc 
i mnie, do książki meldunkowej i poszła z nim do 
urzędu. Po drodze poleciła mu nic nie mówić.

– Wszystko – powiedziała – sama załatwię.

Gdy dotarli na miejsce, podsunęła urzędnikowi, 
oczywiście niemcowi, pięć odmeldowań i sześć 
zameldowań. Ten nie przyglądając się przedłożonym 
mu papierkom i nie porównując ich, pokwitował odbiór 
w książce meldunkowej i kazał pójść. Gdy znaleźli się 
na ulicy, biedny pan administrator musiał najpierw 
obetrzeć czoło zroszone potem ze strachu, a następnie 
oświadczył, pełen zadowolenia:

– Ale to nam się udało!

Czasami więc było można nawet i niemca wyprowadzić 
w pole.
 Miałem zameldowanie! nie zwlekając, udałem się 
na ul. Zwierzyniecką do urzędu pracy dla pracowników 
umysłowych, gdzie obsłużył mnie bardzo uprzejmie 
pewien volksdeutsch nazwiskiem Stephan i zapewnił, 
że odtąd każdy otrzyma swoją pracę. na razie zostałem 
zarejestrowany i co kilka dni musiałem się zgłaszać 
w urzędzie. 
 Kilka dni później, 17 kwietnia 1940 r., po 
wyjściu z domu spotkałem na Wielkich Garbarach 
byłego dyrektora Banku Ludowego w Kępnie, Juliana 
Wyderkowskiego, który – jak mówił – bawił przejściowo 
w Poznaniu. W czasie rozmowy dogoniła mnie moja córka 
Lidia i wręczyła skierowanie do pracy w Treuhandstelle 
für beschlagnahmte Druckereibetriebe im Reichsgau 
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Wartheland. Kierownikiem tego urzędu był niejaki Arlt, 
znany z długoletniej przedwojennej pracy w niemieckich 
drukarniach w Poznaniu. Mieliśmy za zadanie likwidować 
skonfiskowane polskie drukarnie. W krótkim czasie 
stworzyliśmy zgraną grupę starych fachowców, na czele 
której stał baltendeutscher Stube, człowiek spokojny, 
zamknięty w sobie i nieszkodliwy. Polaków było nas 
trzech: Hieronim Błażejczak – dawniej kierownik 
techniczny „Kuriera Poznańskiego”, Stanisław nowaczyk 
– stary poznański linotypista i ja. Prócz naszej grupy 
fachowców Arlt zatrudniał jeszcze kilku robotników 
i jednego studenta, Zygmunta Jaworowskiego, bardzo 
miłego dwudziestokilkuletniego młodego człowieka. Pracę 
rozpoczęliśmy od likwidacji drukarni Milskiego, czyli 
„Gońca Wielkopolskiego” przy ul. 27 Grudnia, w której 
drukowano krótko przed wojną „Gazetę Grudziądzką”. 
nasze zajęcie polegało na składaniu i pakowaniu 
czcionek nadających się jeszcze do użycia. Stare zużyte 
czcionki wyrzucano na tzw. szmelc. Podobnie postępowano 
z maszynami. Dobre zabierano do tworzących się dużych 
drukarń, a inne niszczono. niemcy uznawali bowiem za 
nadające się do użycia tylko te maszyny, które nie 
były jeszcze zamortyzowane, czyli nie pracowały 10 
lat. Zdarzało się więc, że bardzo dobre maszyny szły 
pod młot. 
 Arlt odwiedzał nas kilka razy dziennie, przy 
czym wciąż nas poganiał. Jego zdaniem pracowaliśmy 
zbyt wolno. Przed zakończeniem pracy przychodził 
i pieczętował drzwi drukarni. Mimo to zdarzyło się, 
że figurka ks. Wawrzyniaka, pozostawiona na stole, 
nazajutrz znalazła się w innym miejscu, a złożone 
przez dawnych właścicieli drukarni i pracowników 
w maszynerii i zecerni meble, ubrania, obrazy i inne 
przedmioty stopniowo znikały. Jaką drogą i w jaki 
sposób, niemcy nie zdołali stwierdzić. Arlt codziennie 
przecież pieczętował drukarnię.

 Po zlikwidowaniu jednej drukarni przechodziliśmy 
do drugiej. naturalnie rękawów sobie nie zdzieraliśmy, 
tym bardziej że zarabialiśmy tygodniowo zaledwie po 
27 marek z fenigami. Poza tym była to praca spokojna, 
niewymagająca większego wysiłku fizycznego. Byłem 
wśród ekipy fachowców najmłodszy, stąd przypadł mi 
„zaszczyt” rąbania drzewa i palenia w piecach. nie 
gniewałem się z tego powodu, gdyż prawie codziennie 
zdołałem „wygospodarzyć” teczkę klapek i innych 
drewnianych odpadków, w domu tak bardzo przydatnych 
do rozpalenia ognia. 
 Zaledwie otrząsnęliśmy się z choroby Januty, 
zaniemogła nam Hala. Przywołany lekarz stwierdził 
anginę. Miała niby silny katar. Po kilku dniach 
zaczął jej puchnąć nosek, a później również oczy. 
Byliśmy pewni, że to rzeczywiście silne przeziębienie, 
połączone z anginą. Gdy opuchlizna nie ustępowała, żona 
poszła do lekarza po dalszą poradę, przy czym wyraziła 
obawę, czy to nie dyfteria, na którą chorowało już 
jedno z dzieci, czyli Januta. na to ów lekarz, niemiec 
Heinrich Dreckoff, zaczął ją uspakajać, twierdząc, że 
to na pewno angina. Chora musi się ciepło trzymać, 
a będzie jej lepiej. Zapisując nowe lekarstwo, dodał, 
że żona jest trochę przeczulona na tle dzieci i że ma 
być spokojna, a wszystko będzie dobrze. Prawdę mówiąc, 
i ja częściowo tak myślałem. Podczas gdy nasze życie 
małżeńskie – jak prawie każde – nie zawsze usłane 
było różami, to żona z nadzwyczajną troskliwością 
i bezgranicznym poświęceniem oddana była dzieciom 
i tylko im. Ja jako mąż znalazłem się na drugim planie. 
Tak bywa często. Dalszy przebieg choroby biednej Hali 
przybrałby może korzystniejszy obrót, gdybyśmy dość 
wcześnie ponownie wezwali lekarza i poprosili go, 
aby jeszcze raz zbadał chorą. Liczyliśmy się jednak 
z pieniędzmi, których nam brakowało. Gdy jednak stan 
Hali z dnia na dzień się pogarszał, zdecydowaliśmy 
się wezwać tego samego lekarza, który stwierdził, że 
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to jedynia angina. Cały dzień czekaliśmy na niego 
z niecierpliwością. Wreszcie przyszedł o godz. 22:00. 
Gdy ujrzał chorą, zawołał:

– Ach Gott, das ist ja nasendifterii. (Ach, Boże, 
to jest przecież dyfteria nosowa.)

natychmiast pobiegł do apteki, przyniósł zastrzyki 
przeciwdyfterytowe, które podał niezwłocznie Hali, 
i polecił przewieźć ją do szpitala dziecięcego św. 
Józefa. Gdy znoszono ją do samochodu, widziałem przy 
niej śmierć, z którą byłem gotów stanąć do najcięższej 
walki, gdyż córkę bardzo kochałem. Żonie nie dawali 
w szpitalu wielkiej nadziei na wyzdrowienie dziecka. 
 Przyszły straszne dni wyczekiwania. Modliliśmy 
się o jej zdrowie. Dwa razy dziennie żona chodziła do 
szpitala, dopytując się o stan Hali. Wreszcie kryzys 
minął szczęśliwie. Opuchlizna znikła, a niebieskie 
oczka naszej córeczki spoglądały znowu wesoło na piękny 
świat. Wszyscy żyliśmy nadzieją, że nasza kochana 
Halinka wyzdrowieje i wróci do domu. Po kilku dniach 
przyszło niestety zapalenie serca – to, czego tak 
bardzo się obawialiśmy. 
 Pracowałem wówczas przy ul. Słowackiego na 
Jeżycach przy likwidacji małej drukarni Kowalczyka. 
Stan Hali był bardzo poważny, toteż czas pracy wlókł 
się w strasznym niepokoju i w żółwim tempie. nie 
mogłem się doczekać końca dnia, aby pobiec do domu 
i dowiedzieć się od żony o stanie zdrowia córki. Jednego 
dnia, było to 8 kwietnia 1940 r., około godz. 11:00 
przyszła niespodziewanie do mnie żona. Momentalnie 
wyczułem zapowiedź nieszczęścia. Wyszedłem do niej na 
korytarz. Z płaczem podała mi doniesienie ze szpitala 
o śmierci Hali, która zmarła poprzedniego dnia o 23:00. 
Zrazu skamieniałem. Zebrałem jednak w sobie resztki 
energii i wziąwszy się w karby, pocieszałem żonę, 
tak jak mogłem, gdyż i jednej, i drugiej było mi 

żal. Omówiliśmy tylko w grubszych zarysach szczegóły 
pogrzebu, którego część kosztów musiała przejąć Opieka 
Społeczna, nie mieliśmy bowiem tyle pieniędzy, aby 
pokryć wszystkie wydatki. Po kilku minutach wróciłem 
do pracy, powiedziałem w kilku słowach moim towarzyszom 
o śmierci Hali, nie okazując większego przygnębienia 
ze względu na pracującego z nami niemca Stubego, 
porządnego zresztą człowieka. nie chciałem jednak wobec 
niego okazać choćby najmniejszej słabości, przeciwnie, 
zależało mi na tym, by dać mu do zrozumienia, że Polak 
jest twardy i że potrafi odważnie znosić wszelkie 
nieszczęścia, będące następstwem wywołanej przez nich 
strasznej wojny. Po sekcji wydano nam zwłoki, za które 
musieliśmy zapłacić 4 marki. 
 Urządziliśmy Halince pogrzeb, jaki tylko 
mogliśmy najpiękniejszy. Spoczęła na farnym cmentarzu 
przy ul. Grunwaldzkiej. Trumna pełna była kwiecia, 
wśród którego odbijała się jej pełna spokoju blada 
twarzyczka i dziewczęca postać, przybrana w białą 
sukienkę. nie zaznała tam niestety spokoju, gdyż w roku 
następnym, czyli w 1941 r., cmentarz skopano, a trumny 
ze zwłokami, wśród nich Halinki i mojego ojca, który 
również tam został pochowany, przeniesiono na cmentarz 
Zmartwychwstańców w Dębcu, gdzie dotąd spoczywają. 
 Śmierć Hali była dla nas najboleśniejszym ciosem, 
jaki nas dotknął podczas tej strasznej wojny, tym 
bardziej że nikt nie był obecny przy jej śmierci. 
Według relacji siostry szpitalnej nasza córka zmarła 
w chwili, gdy pielęgnująca ją kobieta na chwilę wyszła. 
 Już po zamieszkaniu przy ul. Kramarskiej, 
idąc jedną z bocznych ulic śródmieścia, spotkałem 
przypadkowo mojego przyjaciela z dawnych lat, 
Stanisława Saroszewskiego. Jako młodzieniec wstąpił on 
do mojej drużyny skautowej w Poznaniu na Jeżycach. Był 
wzorowym skautem i szybko awansował. Mniej więcej po 
roku został plutonowym i dowodził winiarskim plutonem. 
Pochodził z rodziny robotniczej. Ojciec jego powoził 
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dorożką. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobył drogą 
samokształcenia maksimum wiedzy, aby móc pracować 
w biurze wywiadowczo-handlowym. Jego żona, z domu 
Fabrowska, była jedną z wybitniejszych pierwszych 
harcerek Poznania. Średniego wzrostu, blondyn o okrągłej 
twarzy, w okularach, bardzo pracowity i solidny, 
miły w obejściu dla przyjaciół, nie umiał niestety 
zaskarbić sobie względów u obcych. Raziło ich to, że 
lubił w rozmowie podkreślać swoje znaczenie oraz różne 
osiągnięcia w pracy i życiu społecznym. Krótko przed 
wybuchem drugiej wojny światowej prowadził w Bydgoszczy 
własną wywiadownię handlową. Przeżywał wraz z rodziną 
okresy bardzo trudne. Przyjeżdżał wówczas również do 
Kępna i pomieszkiwał u nas. W wojsku polskim dosłużył 
się rangi porucznika dzięki temu, że poszedł na początku 
1919 r.do szkoły oficerskiej, podczas gdy my, jego 
koledzy, pojechaliśmy pod Lwów bić się z Ukraińcami. 
Po wybuchu wojny w 1939 r. przeniósł się wraz z rodziną 
do Poznania i zamieszkał na Rybakach u rodziny żony. 
Spotykaliśmy się i odwiedzaliśmy często. Dzieliliśmy 
wspólne troski i kłopoty oraz tak rzadkie radosne 
chwile w tej strasznej wojnie. Z czasem również nasze 
żony bardzo się zaprzyjaźniły.
 Pewnego razu, będąc u Stacha, poznałem jakiegoś 
starszego wąsatego sierżanta, który pokazywał mu 
spis członków rzekomo nowo utworzonej organizacji 
podziemnej. „Co za nieostrożność – pomyślałem sobie – 
robić i nosić przy sobie spisy ludzi, którym na wypadek 
jakiejś wsypy grozi niechybna śmierć”. nie myliłem 
się. Kilka miesięcy później opowiadał mi Stachu,  
że ów sierżant został wraz z innymi członkami swojej 
organizacji aresztowany i prawdopodobnie stracony  
lub skazany na powolną śmierć w obozie koncentracyjnym.
 W tym samym mniej więcej czasie, a było to wczesną 
wiosną 1940 r., spotkałem na Jeżycach innego z członków 
mojej drużyny, Leona Holasza, który prowadził przy ul. 
Kościelnej, tuż przy kościele, warsztat instalatorski. 

Był to człowiek młodszy ode mnie, wysoki, przystojny 
blondyn, bardzo impulsywny i dobry patriota, żonaty, 
mający dwóch dorastających synów. Mieszkał przy  
ul. Mylnej. A ponieważ była akurat niedziela, z miejsca 
zaprosił mnie do siebie na obiad, częstując dobrym, 
aromatycznym cygarem. Długo gawędziliśmy, wspominając 
młode lata spędzone w drużynie. nie przeczuwałem 
wówczas, że widzieliśmy się ostatni raz w życiu. Później 
bowiem doszły mnie wieści, że Holasz również organizował 
podziemie, przy czym postępował bardzo nieostrożnie 
przy wyborze członków, których rekrutował w większości 
spośród własnych pracowników. nagle, prawdopodobnie 
na skutek jakiejś wsypy lub gadatliwości ludzkiej, 
gestapo wpadło na trop jego organizacji, będącej 
jeszcze w powijakach, i rozpoczęło aresztowania wśród 
jego pracowników. Gdy Holasz poczuł, że przyszła na 
niego kolej, położył się do łóżka, udając chorego. Mimo 
nalegań żony i próśb synów, aby uciekał, postanowił 
zostać w domu i wyjść naprzeciw swojemu losowi. 
nie chciał narażać swoich chłopców; obawiał się,  
że w razie jego ucieczki gestapo zgotuje im los, który 
był mu przeznaczony, tj. aresztuje i wykończy w Domu 
Żołnierza lub w Forcie VII. A tego nie chciał brać na 
swoje sumienie. Postanowił więc czekać. 
 Była niedziela. Około południa przyszło gestapo, 
wylegitymowało domowników i nakazało Holaszowi wstać 
i pójść z nimi. Wszelkie tłumaczenia, że jest chory  
i że ma gorączkę, nie pomagały. Musiał wstać. Przy 
ubieraniu chyłkiem połknął kapsułkę z cyjankiem 
i momentalnie padł na ziemię, nieżywy. Gestapowcy 
wściekli się, że nie zdołali go zabrać żywcem, 
złorzeczyli Polakom w najbardziej ordynarny sposób, 
kopali stygnące zwłoki, a jego synów zabrali ze sobą 
w miejsce zmarłego ojca i dopiero po kilku tygodniach 
wypuścili na wolność. 
 Od czasu do czasu w niedziele odwiedzałem z dziećmi 
moją teściową, 80-letnią Katarzynę Paul, mieszkającą 
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przy ul. Kościelnej, róg Jeżyckiej. Mieszkała sama, 
w skromnym pokoiku na III piętrze. Mimo podeszłego 
wieku prowadziła samodzielnie gospodarstwo domowe 
i żyła z 5-markowej renty wdowiej oraz z pomocy dzieci. 
Mimo tak skromnych warunków życiowych zawsze nas 
częstowała, czym tylko mogła. Jej mąż zmarł wcześnie 
w nieszczęśliwym wypadku, a ona przez całe życie ciężko 
pracowała. Zmarła po wojnie w wieku 92 lat. 
 W drodze powrotnej do domu wstępowałem z dziećmi 
na ul. Jeżyckiej do Antoniego Wlażlaka, członka mojej 
drużyny skautowej i towarzysza broni w powstaniu 
wielkopolskim, kampanii lwowskiej 1919 r. i kampanii 
białoruskiej 1919/1920 r. Mieszkał pod nr 20., w małym 
parterowym domku, w którym zbieraliśmy się często przed 
pierwszą wojną światową na nasze gawędy skautowe. Byłem 
również na jego weselu, na którym towarzyszyłem siostrze 
panny młodej, młodziutkiej i milutkiej jasnej blondynce. 
Wlażlak zdobył gdzieś mały aparat kinematograficzny, 
który stale ulepszał. Gdy przychodziliśmy do niego, 
rozpościerał na ścianie biały ekran, ustawiał na stole 
aparat i rozpoczynał seans. Były to krótkie filmy, 
przeważnie krajobrazy i z życia zwierząt, bardzo 
interesujące dla dzieci. U Wlażlaka czułem się zawsze 
dziwnie spokojny i bezpieczny. On sam, z zawodu zecer, 
był człowiekiem nad wyraz pracowitym, oszczędnym, 
realistycznie nastawionym do życia oraz domatorem, 
który przedkładał ponad wszystko spokój i wygodę. 
Przez całe życie reperował i przebudowywał swój maleńki 
domek, spuściznę po rodzicach. nigdzie poza pracą 
nie bywał, żył sam w swoim domeczku, na który żaden 
niemiec nigdy by nawet nie spojrzał, a tym bardziej na 
niego reflektował. W każdym pokoiku, w każdym kąciku 
panowała cisza i spokój. Tam nie myślałem o tym, że 
nazajutrz muszę znowu pójść pracować dla gnębiącego 
nas okupanta.
 Z innymi znajomymi spotykałem się tylko 
przypadkowo. Postanowiliśmy się nie odwiedzać,  

aby nie wzbudzać zainteresowania niemców, jak np. tzw. 
Blockleiterów, którzy mogliby zacząć podejrzewać,  
że łączą nas jakieś trwalsze i silniejsze węzły 
przyjaźni z przeszłości. 
 Był 10 maja 1940 r. Gdy o godz. 16:00 wracałem 
z moimi współpracownikami Błażejczakiem i niemcem 
Stubem po pracy do domu, policja przeprowadzała 
na moście kolejowym, na tzw. Kaponierze, rewizję 
papierów osobistych. Stube zapomniał wziąć ze sobą 
Ausweis, czyli dowód osobisty. Gdy poświadczyliśmy, 
że pracuje razem z nami, kazano nam spokojnie pójść 
do domu. Tymczasem na mieście panował wielki ruch, 
wszędzie legitymowano przechodniów i widać było 
pewne zdenerwowanie u Polaków. Wyjaśniły to telegramy 
nadzwyczajne wychodzącego w Poznaniu dziennika 
niemieckiego „Ostdeutscher Beobachter”, donoszące 
o rozpoczęciu niemieckiej ofensywy na Zachodzie. 
 Już pierwsze wiadomości były bardzo korzystne 
dla wojsk niemieckich, które z wielką siłą parły 
naprzód. Wypadki następowały w piorunującym tempie, 
jeden po drugim. Dnia 14 maja armia holenderska 
skapitulowała. Dwa tygodnie później, 28 maja, poddały 
się wojska belgijskie, które nie mogły powstrzymać 
naporu niemców. W miarę odnoszonych zwycięstw buta 
niemiecka narastała, a agresywność i bezwzględność 
w postępowaniu z Polakami się potęgowała.
 Pod koniec maja przyjechała do nas w odwiedziny 
panna Miśka, czyli Michalina Machowska z Kępna. 
Przywiozła dużo datków od przyjaciół i znajomych, 
m.in. od Parzonki, Cierpika, burmistrza Kokocińskiego, 
Zielonki, Cwojdzińskiego i Goleniowej. Dzięki ich 
współczuciu i zrozumieniu naszego trudnego położenia, 
zostaliśmy na pewien czas zaopatrzeni w najpotrzebniejsze 
środki żywnościowe. Było to również dużą zasługą panny 
Miśki. niestety – jak zdołałem zauważyć – poglądy jej 
na pewne sprawy uległy radykalnej zmianie. Pochodziła 
ona spod Lwowa, a jej stosunek do Wielkopolan był dotąd 
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bardzo poprawny. nie mogłem więc wyjść z podziwu, gdy 
oświadczyła, że „nic nie szkodzi, że Wielkopolanie 
cierpią i że ich niemcy wysiedlają, gdyż dotąd nie byli 
jeszcze nigdy wysiedlani i nie cierpieli”. Poczułem 
się również dotknięty jej stwierdzeniem, że już dawno 
mogła otrzymać dobrą posadę we Lwowie, pozostała jednak 
w drukarni, gdyż otrzymała podwyżkę. Jednym słowem: 
zmieniła się nie do poznania. Być może tę zmianę poglądów 
spowodowało to, że – jak sama mówiła – uczęszczała 
do jakiegoś „przystojnego” niemca na lekcje języka 
niemieckiego. Był nim podobno dyrektor czy kierownik 
dawnej polskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Kępnie, 
która mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki, 
gdzie mieszkała panna Miśka z matką i siostrami. O jej 
nowym stosunku do mnie jako do dawnego przełożonego 
świadczy to, że po 14-dniowym pobycie u nas w Poznaniu 
w drodze na dworzec kazała mi dźwigać swoją walizkę. 
no tak – w tej chwili byłem biednym wygnańcem, a nie 
panem redaktorem, i dlatego nie stanowiłem dla niej 
jakiejkolwiek atrakcji. 
 Według wiadomości nadchodzących z pola bitwy we 
Francji wojska niemieckie zwyciężały na całym froncie. 
Dnia 14 czerwca około godz. 17:00 nadzwyczajny dodatek 
dołączany do „Ostdeutscher Beobachter” przyniósł 
wiadomość o wkroczeniu wojsk niemieckich do Paryża. 
niemcy szaleli z radości, padali sobie w ramiona, 
winszując wygranej, orkiestry wojskowe maszerowały 
ulicami miasta, a członkowie Hitlerjugend wiwatowali 
na część zwycięskiej armii. A my, Polacy? Chyłkiem, 
kryjąc się po bramach, biegaliśmy po pracy do domu, 
gdzie w najściślejszym kręgu rodzinnym dawaliśmy upust 
rozpaczy. Zamknąwszy drzwi na klucz i okna wychodzące 
na ulicę, skupialiśmy się wokoło siebie i płakaliśmy 
nad naszym nieszczęściem. Wydawało się nam, że 
jeżeli Francja, nasza wierna sojuszniczka, w której 
pokładaliśmy wszystkie nadzieje na zwycięstwo, oddaje 
wrogowi prawie bez walki swoją piękną stolicę, to dla nas 

nie ma już żadnej szansy na wyzwolenie spod strasznego 
jarzma hitlerowskiego. Jesteśmy zgubieni na wieki! 
Gdy po dłuższej chwili ocknęliśmy się z odrętwienia, 
wstąpił niespodziewanie do naszych skołatanych serc 
nowy promyk wiary w to, że nie wszystko stracone, gdyż 
pozostała jeszcze Anglia z Churchillem.
 Dzień przed odjazdem panny Miśki, czyli 20 
czerwca, o godz. 17:00 nowy dodatek nadzwyczajny 
„Ostdeutscher Beobachter” przyniósł wiadomość,  
że francuski marszałek Pétain48 poprosił drogą radiową 
dowództwo niemieckie o zawieszenie broni. A więc 
kapitulacja! Równocześnie dobiegły nas z ulicy wołania 
chłopców sprzedających drugi dodatek nadzwyczajny. 
Posłałem Lidę po egzemplarz, z którego dowiedzieliśmy 
się więcej szczegółów dotyczących kapitulacji. nie 
zaskoczyły mnie one. Byłem częściowo uodporniony na 
tego rodzaju hiobowe wieści. niemcy jak zwykle szaleli, 
śpiewali i bawili się przez całą noc.
 nazajutrz panna Miśka odjeżdżała. Byłem z tego 
rad. nie lubię fałszywych przyjaciół, na których 
napotykałem zbyt często w życiu. Jestem za bardzo 
szczery wobec ludzi i zbyt łatwo im wierzę. Mam 
przeczucie, że za tę moją słabość będę kiedyś jeszcze 
pokutował.
 W dniu 21 czerwca w lesie Compiègne – jak 
donosiła prasa niemiecka – wręczono Francuzom warunki 
zawieszenia broni, o które prosili i które następnego 
dnia przyjęli. na tę wiadomość ogarnął niemców jeszcze 
większy szał radości. Przez siedem dni flagowano i bito 
w dzwony we wszystkich kościołach. Tego samego dnia 
o godz. 22:00 przemaszerował ulicami miasta pochód 
młodzieży niemieckiej z pochodniami i orkiestrami, 
który obserwowaliśmy przez małą szparkę w zaciemnieniu 
okna. nas Polaków obowiązywała wtenczas od godz. 21:00 
godzina policyjna. Podczas gdy niemcy upajali się nowym 
zwycięstwem, Polakom coraz trudniej się żyło. niemcy 

48  Phillippe Pétain (1856-1951), francuski polityk i marszałek armii fracnuskiej.
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okazywali nam na każdym kroku swoją nienawiść i pogardę 
oraz stosowali wobec nas coraz bardziej rygorystyczne 
posunięcia. Przy każdej okazji przeprowadzali rewizję 
kart robotniczych, chcąc wychwytać tych, którzy 
uchylali się od pracy dla niemieckiego okupanta. 
I tak w najbliższą niedzielę urządzili obławę przed 
kościołem pw. św. Marcina, której ofiarą padła m.in. 
młodziutka córka mojego przyjaciela, Basia Saroszewska.
Po wyjściu z kościoła policja zabrała ją do samochodu 
ciężarowego, zawiozła na policję, gdzie Basia otrzymała 
przydział jako służąca do pewnego kolejarza – niemca 
z sześciorgiem dzieci. 
 W tym samym czasie niemcy rozpoczęli tzw. 
Vergeltungsangriffe, czyli masowe naloty na Anglię. 
Hitler zaproponował co prawda Anglii pokój, ale jak 
donosił „Ostdeutscher Beobachter”, po dwóch dniach 
England hat mit Bomben geantwortet, czyli „Anglia 
odpowiedziała bombami”. Odetchnęliśmy z ulgą – 
Anglia nie kapituluje! Wojna trwa! Ostatnia szansa 
na zwyciężenie niemców nie została zmarnowana. W tej 
chwili, mimo ciężkich warunków okupacyjnych, woleliśmy 
wojnę aniżeli pokój, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę 
z tego, że w razie zwycięskiego zakończenia wojny 
przez niemców naród polski popadłby nie tylko na setki 
lat w nową niewolę, ale zostałby na skutek ciężkiej 
niewolniczej pracy w obozach lub gdzieś na zesłaniu 
biologicznie zniszczony. Czyż mało dobitnie wskazywało 
na to często obijające się o uszy utrudzonego Polaka 
powiedzenie niemieckie, że „stosunek niemca do Polaka 
jest taki sam jak pana do parobka”?
 Odtąd niemieckie lotnictwo bardzo bombardowało 
Anglię dniem i nocą. Były ofiary. Według doniesień 
prasy niemieckiej, innej zresztą w Poznaniu nie było, 
angielska rodzina królewska została ewakuowana do 
Kanady, gdyż pałac królewski został uszkodzony przez 
bomby. Ludność uzbrojono przeciw skoczkom niemieckim. 
Wszelkie drogowskazy i napisy na dworcach, domach itd., 

które mogłyby ułatwić nieprzyjacielowi orientowanie 
się w terenie, usunięto. Cała Anglia żyła w nerwowym 
oczekiwaniu dalszych wypadków. Lotnictwo niemieckie 
liczebnie i jakościowo górowało nad angielskim. Toteż 
mimo woli nasuwało się pytanie: „Czy Anglia wytrzyma?”.
 Tymczasem stosunek Rzeszy niemieckiej do 
Związku Radzieckiego układał się coraz poprawniej. 
W pismach niemieckich ukazywały się artykuły 
o przywróceniu w Rosji własności prywatnej do 30 ha, 
drobnych warsztatów rzemieślniczych i fabrycznych, 
o zaprowadzeniu 12-godzinnego dnia pracy w przemyśle 
wojennym. W „Ostdeutscher Beobachter” ukazywały się co 
pewien czas zdjęcia, obrazujące współpracę obu państw 
w dziedzinie gospodarczej. I tak jedna z fotografii 
przedstawiała robotników przesypujących na linii 
demarkacyjnej w Przemyślu zboże z wagonów rosyjskich 
do niemieckich. Oczywiście chodziło w tym wypadku 
o zboże rosyjskie, które Rosja odstąpiła niemcom, 
pomagając w ten sposób zapełnić zawsze głodne żołądki 
niemieckie, czyli wyżywić armię niemiecką i ludność 
cywilną. 
 W miarę kolejnych niemieckich zwycięstw rosło 
prześladowanie Polaków. Rodziny polskie przerzucano 
z lepszych mieszkań do gorszych. Zwykle zawiadamiano 
taką rodzinę, że zostanie przeniesiona, po czym 
następnego dnia przyjeżdżał samochód ciężarowy, na 
który ładowano cały dobytek i przewożono do nowego, 
oczywiście gorszego mieszkania, lub do pokoju 
sublokatorskiego albo do jakiegoś byłego sklepu bez 
pieca, światła, wody itd. Co dzień można było spotkać 
na ulicach Polaków poszukujących mieszkań. 
 Jednym z takich przeniesionych był Walenty 
Kiełpiński, korektor i dobry znajomy mojego zmarłego 
ojca, którego z rodziną przeniesiono z pięknego 
mieszkania na Wildzie do pustego sklepu, zdaje się 
przy ul. Palacza. Jako już starszy człowiek, czuł się 
w nowym mieszkaniu nieszczęśliwy. nie dość, że było ono 
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bardzo zimne i bez wszelkich wygód, ale w dodatku do 
tego stopnia zawalone meblami, że biedny pan Kiełpiński 
znalazł zaledwie mały kącik do spania w prowizorycznej 
kuchence. Często go tam odwiedzałem i pocieszałem, 
jak tylko mogłem. Był człowiekiem bardzo oczytanym 
i lubił ze mną dyskutować na tematy polityczno-wojenne, 
przy czym wierzył w szczęśliwe dla nas zakończenie 
wojny. Innym znajomym, również wyrzuconym ze swego 
dotychczasowego mieszkania, był znany w Poznaniu 
tancmistrz Antoszewski. Został pewnego dnia, zupełnie 
niespodzianie, wraz z córką przesiedlony z pięknego, 
kilkupokojowego mieszkania przy Zielonych Ogródkach 
do pustego lokalu sklepowego przy ul. Wronieckiej. 
Antoszewskiego znałem dobrze, gdyż chodziłem do niego 
na lekcje tańca. Teraz spotykałem go w okolicy Starego 
Rynku bardzo zabiedzonego. Chodził w czarnym surducie 
i czarnych damskich czółenkach, przytrzymywanych gumką, 
aby mu nie spadały z nóg. Robił wrażenie człowieka 
anormalnego, prawdopodobnie na skutek ciężkich przejść 
i bardzo szybko postępującej sklerozy. nie żył długo, 
gdyż po pewnym czasie przestałem go w ogóle widywać. 
 W prasie niemieckiej określano Polaków nie inaczej 
jak das leidende Übel, Untermenschen lub das polnische 
Untermenschentum („ścierpiane zło”, „podczłowiek” 
„polskie podczłowieczeństwo”). niemieckim dzieciom 
wolno było bezkarnie bić polskie dzieci i nazywać 
je: du dummer Polake(„ty głupi Polaku”). Za pobicie 
niemieckiego dziecka groziły polskiemu dziecku lub 
jego rodzicom ciężkie kary, a za pobicie niemca 
groziła nieszczęsnemu Polakowi kara śmierci. Polacy 
musieli niemcom schodzić z drogi. Widziałem pewnego 
razu w pobliżu Góry Przemysława, jak niemiec uderzył 
Polaka w twarz za to, że tamten nie dość szybko zszedł 
mu z drogi. 
 Polak mógł pracować tylko na podrzędnym stanowisku 
i nie mógł być przełożonym niemca. nie wolno mu było 
dyktować niemieckiej stenotypistce. Tramwajem mógł 

jechać tylko w drugim wozie, a w czasie od godz. 7:15 
do 8:15 nie było wolno Polakom w ogóle jeździć, aby 
niemieckie dzieci, w drodze do szkół, nie były narażone 
na tłok i ciżbę. Polskim konduktorom nie wolno było 
rozmawiać po polsku. 
 Dla większego pognębienia Polaków szykanowano 
wojsko polskie w ten sposób, że przód samochodów 
przyozdabiano polskimi rogatywkami oficerskimi. na 
związki małżeńskie zezwalano Polakom, którzy skończyli 
25. rok życia, a imiona nowonarodzonych dzieci mogli 
wybierać tylko spośród 10 wskazanych przez niemców 
imion słowiańskich. Rewizje w kawiarniach, do których 
Polacy mieli wstęp wzbroniony, odbywały się prawie 
codziennie. W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
znalazło się w Prezydium Policji 400 Polaków, których 
w Wielką Sobotę wyłapano w kawiarniach. Ogólnie ich 
nie żałowano, gdyż uważano, że Wielką Sobotę powinni 
spędzić w skupieniu w gronie rodzinnym, a nie szukać 
rozrywki w niemieckich kawiarniach. Wstęp do parków 
był również dla Polaków niedozwolony. na ławkach, 
stojących na placach, w parkach i na ulicach, były 
napisy „Für Deutsche” („Dla niemców”). niedostępne były 
również kina i teatry, w których urządzano od czasu do 
czasu rewizje dokumentów i łapanki. W moim zakładzie 
pracy wolno nam było chodzić po wypłatę tylko tylnym 
wejściem. Przednim wchodzili niemcy. Do nielicznych 
restauracji i lokali publicznych mogli uczęszczać 
Polacy. W oknach lokali niedozwolonych dla Polaków 
widniały napisy: „Für Polen verboten” („Zakazany dla 
Polaków”). 
 Wreszcie nadeszła druga gwiazdka podczas 
wojny. Otrzymałem dodatkową tygodniówkę w miejsce 
niewykorzystanych wakacji. Był to nadzwyczajny 
gest naszego szefa Arlta, mający stworzyć pozory 
niemieckiej systematyczności i praworządności. 
Dzięki pomocy naszych kępińskich przyjaciół dzieci 
miały zabawki i choinkę, a na stole świątecznym nie 
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zabrakło nawet „wyborowej”. Toteż w ciemną i mroźną 
noc wigilijną wspominaliśmy ich mile i serdecznie, 
szczególnie Józefa Parzonkę, Zygmunta Kiełmińskiego, 
Wacława Cierpika, Anulę Goleniową z Kępna i Henryka 
Falkowskiego z Siemianic w powiecie kępińskim. To oni 
pamiętali o nas i umożliwili nam urządzenie godziwych 
świąt, sprawiając szczególnie radość naszym dzieciom. 
 nadszedł 1941 r., który zaczynaliśmy, pełni 
nadziei w to, że przyniesie nam on, jeżeli nie 
zakończenie wojny, to jakieś zasadnicze zmiany na 
wojennej arenie świata, które pozwolą nam patrzeć 
w przyszłość z większą niż dotąd ufnością. Ubiegły rok 
bowiem Polacy przeżyli w Poznaniu w przygniatającej 
atmosferze niepewności. Człowiek najchętniej skryłby 
się w mysiej dziurze lub przybrałby postać ptaka, 
aby nie być widzianym i rozpoznawanym oraz aby móc 
swobodnie hasać po tym bożym świecie. nikt z nas nie 
był pewny i bezpieczny ani przy pracy, ani na ulicy, 
ani przy wyjściu z kościoła, ani nawet nocą we własnym 
domu. Wszędzie i o każdej porze Polak mógł zostać 
aresztowany, przewieziony do Domu Żołnierza lub do 
Fortu VII za Jeżycami i poddany strasznym, najbardziej 
wymyślnym torturom. Polak w Poznaniu był na każdym 
kroku obserwowany i tropiony jak dzikie zwierzę, na 
które wydano wyrok śmierci. Dlatego chodziłem zwykle 
peryferiami miasta, a śródmieścia, gdzie kręciło się 
pełno niemców, gestapowców i różnych szpicli, unikałem 
jak ognia, nawet jeżeli musiałem przez to nadrabiać 
drogi. 
 Wiosną matka moja z siostrami i szwagrem Czesławem, 
który dzięki staraniom swojej żony wrócił z Warszawy 
do domu, niestety z poważnie zaawansowaną chorobą 
płuc, przeprowadziła się do naszego mieszkania. Odtąd 
przebywało w naszym dwupokojowym lokum razem 11 osób. 
Uważałem, że wspólne mieszkanie dwóch, a właściwie 
trzech naszych rodzin, pomoże nam przetrwać ciężkie 
czasy, tym bardziej że wszyscy prawie pracowali. Żona 

miała zatrudnienie przy haftowaniu obrusów, starsza 
siostra pracowała w kantynie wojskowej jako księgowa, 
której kierownikiem był liberalnie ustosunkowany 
do Polaków niejaki Rachner, druga siostra Eleonora 
lepiła różnego rodzaju torebki, a chory szwagier 
prowadził dorywczo księgowość właścicielowi sklepu 
przyborów elektrycznych i rowerowych przy Rynku 
Wildeckim Grünbergowi, Baltendeutscherowi, przymusowo 
przesiedlonemu przez niemców z Rygi do Poznania. Matka 
prowadziła gospodarstwo domowe obu sióstr, a w wolnych 
chwilach pomagała lepić torebki. Zwykle siadała na 
stosie świeżo sklejonych torebek, aby klej lepiej 
chwytał. Matka szwagra, a teściowa mojej starszej 
siostry, kobieta wysoka, cierpiąca na nogi, licząca 
przeszło 70 lat, spała w kuchni, w części odgrodzonej 
szafami, i pomagała, w czym tylko mogła. 
 Byłem zadania, że wspólne nieszczęście i wspólna 
niedola wygładzają drogi, po których los kazał nam 
zdążać poprzez straszną okupację, i że w kole rodzinnym, 
dzięki wzajemnej pomocy i zrozumieniu, łatwiej nam 
będzie przeżyć wojnę. Być może moje nadzieje by się 
spełniły, gdyby nie to, że byliśmy wszyscy tylko ludźmi, 
a nie aniołami. Staliśmy się nerwowi i byliśmy skazani 
na gotowanie potraw na jednej dwupalnikowej maszynce 
gazowej, co mimo woli od czasu do czasu nastręczało 
pewnych trudności i wywoływało w zespole naszych 
kochanych gospodyń przejściowe nieporozumienia. 
 W tym gronie odwiedzał nas często mój brat 
Włodzimierz, który latem 1940 r. wrócił z hitlerowskiej 
niewoli i pracował jako drukarz w drukarni „Ostdeutscher 
Beobachter” lub „Ostdeutscher Gauverlag” na Jeżycach, 
a w wolnych chwilach udzielał siostrzeńcowi Tadeuszowi 
pierwszych lekcji gry na skrzypcach. Brat był człowiekiem 
jeszcze młodym, bardzo uczynnym i obrotnym; miał żonę 
i dwoje dzieci. Mieszkał w Dębcu. Chcąc osłodzić sobie 
gorycz okupacyjną, skupował w drogeriach wszelkiego 
rodzaju mikstury ziołowe, spreparowane na spirytusie, 
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które po przedestylowaniu popijał dla poprawy zdrowia 
i humoru, którego nigdy nie tracił.
 Wszystkie nasze dzieci, starsze i młodsze, 
pobierały naukę języka polskiego, której udzielałem 
im po przyjściu z pracy. Co prawda przez pewien czas, 
bardzo krótki, polskie dzieci chodziły do szkoły na 
Ratajach, gdzie poza pozdrowieniem niemców, oczywiście 
w języku niemieckim, niczego więcej się nie uczyły 
i całymi dniami pracowały w pobliskich ogrodach 
miejskich. Musiały więc uczyć się polskiego w domu. 
Stałem się ich nauczycielem. Ale jak to z dziećmi. Jedne 
uczyły się pilnie, a drugie – mniej. Często zapominał 
o odrabianiu lekcji siostrzeniec Tadeusz, którego za 
to skarciłem. Posłyszał to szwagier i polecił siostrze, 
aby podziękowała mi za naukę syna. Powiedziałem wtedy:

– Szkoda, ale jeden kłopot mniej.

 Z dziećmi były często kłopoty. Przykładowo nasz 
Zdzich pewnego razu wyrzucił przez okno lalkę, w której 
zaszyliśmy srebrne monety. Zanim ktoś zdołał zbiec na 
ulicę, lalka wraz z pieniędzmi znikła na zawsze. Innym 
razem Zdzich, będąc z Janutą na spacerze, spostrzegł na 
ul. Żydowskiej na wystawie sklepowej portret Hitlera. 
Podszedł do niego, pokazał mu język i zawołał:

– Be…
Zauważyła to jakaś starsza pani, która podeszła 

do niego i powiedziała:
– Chłopcze, nie musisz tego robić. Gdyby zobaczył 

to jakiś niemiec, gestapo aresztowałoby twojego tatusia 
i zabiło.

 W lokalu sklepowym nad piwnicą, w której przed 
wojną znajdował się żydowski warsztat kapeluszniczy, 
na co wskazywały pozostałe tam różne rekwizyty, 
mieszkała starsza pani z synową, aptekarką. Pewnej 

nocy zapukało do nich gestapo i je zabrało. Wszystko 
odbyło się tak szybko i cicho, że dopiero nazajutrz 
się o tym dowiedzieliśmy. Później mówiono wśród 
lokatorów, że z powodu udziału w jakiejś akcji 
sabotażowej w dziedzinie gospodarczej obie kobiety 
zostały skazane na śmierć. Ich mieszkanie zajęła pewna 
zabiedzona rodzina robotnicza z kilkorgiem dzieci. 
Ojciec rodziny, który prawdopodobnie rzadko pracował, 
trochę ułomny, zaniedbany, w ubraniu podobnym raczej 
do starych łachów, był pośmiewiskiem dzieci, które 
przezywały go Kohlenklau, czyli „złodziej węgla”. 
Skąd wzięły to przezwisko? Z niemieckich plakatów 
propagujących oszczędność węgla. Ilustrowały one 
rozrzutność paliwem, a ludzi dopuszczających się 
tego rzekomego przestępstwa gospodarczego nazywano 
Kohlenklau. Wszędzie, na płotach, w oknach wystawowych, 
w tramwajach wskazywano na tego szkodnika i pokazywano 
jego karykaturę. Ileż to zgrzytów, wyzwisk i złorzeczeń 
wywoływała niesforna dzieciarnia, która nie dawała 
spokoju biednemu Kohlenklauowi oraz jego żonie 
i dzieciom. W ten sposób nasz nowy sąsiad z parteru 
pozostał aż do końca wojny Kohlenklauem. 
 Bóg wojny sprzyjał dotąd niemcom. Hitler zajął 
całą prawie Europę, a Rosja – poza wschodnią częścią 
Polski – kraje bałtyckie. W kwietniu skapitulowała 
Jugosławia. Wojska niemieckie wkroczyły również do Aten 
i wreszcie po ciężkich walkach obsadziły wyspę Kretę. 
naturalnie z okazji tych zwycięstw uroczystościom 
i zabawom nie było końca. 
 W tym czasie pracowałem przy likwidacji jednej 
z polskich drukarń przy ul. Dąbrowskiego. Była to 
mała drukarnia, jedna z tych tzw. kurników; mieściła 
się ona w ciemnej i ponurej ubikacji w podwórzu. 
Przy okazji rozmawiałem trochę z Arltem o kępińskiej 
drukarni. Interesował go park maszynowy, pomieszczenia 
zakładu, urządzenie techniczne, a szczególnie nowy 
linotyp, o którym mu nieopatrznie wspomniałem. Kilka 
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tygodni później dowiedziałem się bowiem, że linotyp 
przeniesiony został do niemieckiej drukarni przy ul. 
Wawrzyniaka w Poznaniu (czyli do dawnej Drukarni św. 
Wojciecha). W ten sposób linotyp zakupiony z wielkim 
trudem w 1938 r. za blisko 20 tys. zł przestał dla 
drukarni kępińskiej istnieć, gdyż nigdy już nie miał 
wrócić do Kępna. Gdy się o tym dowiedziałem, zły byłem 
na siebie i moją gadatliwość. Ale chciałem zaimponować 
Arltowi tym nowoczesnym linotypem i… wpadłem. Gdybym 
o nim nie wspominał, pozostałby przez całą wojnę 
w Kępnie. Chociaż z drugiej strony po wojnie zostałby 
i tak upaństwowiony. 
 Począwszy od Zielonych Świątek, dziwne rzeczy 
zaczęły się dziać na ulicach Poznania. Piękna, słoneczna 
pogoda, umajone place i parki, budząca się do życia 
natura – wszystko to napełniało skołatane polskie 
serca jakąś tajemniczością, zapowiadającą świt nowych 
wydarzeń na arenie wojennej. Z morza łez i udręczeń, 
zza krwawej zasłony pokrywającej tragedię umęczonego 
polskiego narodu, promienie codziennie wschodzącego 
słońca zaczęły rozjaśniać horyzont kolejnego rozdziału 
historii wojny i świata. Ludzkie twarze, choć umęczone, 
jaśniały niby niesamowite i niewytłumaczone zjawisko, 
a oczy, żywo wypatrujące czegoś niezwykłego i na razie 
nieuchwytnego, przybierały wyraz bojaźliwy, lecz 
równocześnie radosny i zagadkowy, jak gdyby chciały 
się podzielić jakąś dobrą nowiną. Ludzie stojący na 
przejściach ulicznych i czekający na znak niemieckiego 
policjanta, otwierającego wolną drogę dla pieszych, 
szeptali coś sobie na ucho i z dużym zaciekawieniem 
przyglądali się sunącym po jezdni oddziałom wojsk 
pancernych i lotniczych oraz artylerii od lekkiego 
do najcięższego kalibru, ciągnącym od strony Jeżyc, 
czyli od zachodu, poprzez śródmieście, Most Chrobrego 
i Śródkę dalej na wschód. Był to wszystko pierwszorzędny 
sprzęt bojowy z obsługą składającą się z zdrowych, 
młodych i rosłych żołnierzy hitlerowskich. 

 – Dokąd ciągną te transporty dniem i nocą? – 
pytano. 
 – Przecież wiadomo, że nie na zachód, a na wschód 
– replikował jakiś mężczyzna. 

 Czyżby zanosiło się więc na wojnę niemiecko-
rosyjską? Przecież jeszcze nie tak dawno pisał 
„Ostdeutscher Beobachter” o przyjaźni z Rosją i o jej 
korzyściach dla wschodniej Europy. nie! To niemożliwe, 
aby ci, którzy jeszcze nie tak dawno dzielili się 
Polską i wspomagali się wzajemnie (kilkanaście dni po 
wybuchu wojny w 1939 r. wojska rosyjskie wkroczyły bez 
wypowiedzenia wojny do Polski rzekomo w celu niesienia 
pomocy bratnim narodom ukraińskiemu i białoruskiemu), 
mieli teraz przeciwko sobie walczyć. Dlaczego?  
To wszystko nie mieściło się nam w głowach.
 A jednak! Wczesnym rankiem 22 czerwca  
1941 r. wojska niemieckie uderzyły na Rosję sowiecką, 
o czym doniosły specjalne wydania,tzw. Extrablatty, 
czyli ulotki nadzwyczajne. Zrazu nie było bliższych 
wiadomości. niebawem jednak zaczęto pisać o kolejnych 
zwycięstwach. Wojska hitlerowskie posuwały się coraz 
bardziej na Wschód, przez Mińsk, Witebsk, Smoleńsk, aż 
pod Leningrad i Moskwę. 
 nie wiadomo po raz który ogarnął niemców wielki 
entuzjazm. Padali sobie w ramiona, winszowali nowych 
zwycięstw i całowali się na ulicach. Ale nie wszyscy. 
Byli i tacy, których czoła pokrywały zmarszczki 
zakłopotania i niepewności oraz którzy zastanawiali się 
skrycie, czy aby Führer się nie pomylił, podejmując tak 
ryzykowny krok i czy to nowe zagranie na szachownicy 
drugiej wojny światowej nie będzie przypadkowo 
początkiem jakiegoś nieszczęścia dla niemiec. Myśli 
o ewentualnej przegranej żaden niemiec nie ważył się 
do siebie dopuszczać. Byłoby to profanacją ukochanego 
Führera i niemieckiej ojczyzny. 
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 Oczywiście i nasz baltok Stube był w opałach. 
Gdy usłyszał gdzieś muzykę wojskową, zaczynał mówić 
o nowym zwycięstwie swoich rodaków. Często nawet 
zdawało mu się, że słyszy muzykę – przerywał wtenczas 
pracę i wybiegał na ulicę, aby dowiedzieć się czegoś 
ciekawego. nas Polaków, tj. Błażejczaka, nowackiego 
i mnie, niemieckie zwycięstwa na Wschodzie nie mogły 
wytrącić z równowagi. Wracaliśmy zwykle razem z pracy 
do naszych domów. Po drodze słuchaliśmy komunikatów, 
podawanych przez głośniki na ul. Święty Marcin i na 
Starym Rynku. Szczególnie wielu ludzi, przeważnie 
Polaków, gromadziło się codziennie przy głośniku na 
Starym Rynku. W spokoju wysłuchiwali oni nadawanych 
w porze popołudniowej komunikatów Oberkommando der 
Wehrmacht. 
 W pewnych umówionych dniach zatrzymywałem się 
na ul. Święty Marcin przed bramą budynku, w którym 
mieściła się redakcja i administracja „Ostdeutscher 
Beobachter”. Czekał tam na mnie nasz młody przyjaciel 
Zygmunt Jaworowski, który przy podaniu ręki wręczał 
mi nieznacznie podziemną gazetkę, zawierającą różne 
interesujące nas wiadomości. Jaworowski został 
odkomenderowany na pewien czas do administracji 
„Ostdeutscher Beobachter”, gdzie pełnił na korytarzu 
II piętra obowiązki portiera. Po pracy miał dostęp 
do aparatu radiowego, przy pomocy którego ściągał 
różne zagraniczne wiadomości, szczególnie z przebiegu 
działań wojennych na europejskich i afrykańskich polach 
walki. Ze szczególną uwagą śledził wiadomości radia 
londyńskiego, z których zestawiał wraz z kolegami tajną 
gazetkę. Te wiadomości interesowały nas naturalnie 
najwięcej. 
 Wtenczas dominowała w Polsce jeszcze orientacja 
prozachodnia, tzn. że z Londynu, który był siedzibą 
rządu polskiego, czerpaliśmy natchnienie i siły 
do przetrwania strasznej okupacji i od Zachodu 
spodziewaliśmy się wyzwolenia z niewoli hitlerowskiej. 

Gazetkę po przeczytaniu oddawałem Błażejczakowi, który 
ją dalej podawał, oczywiście w pewne ręce. Zaczerpnięte 
stamtąd wiadomości były tematem naszych codziennych 
rozmów w drodze do pracy i z powrotem oraz w ścisłym 
gronie rodzinnym. Wiedziałem o tym, że Jaworowski 
należał do podziemnej organizacji, której członkowie 
rekrutowali się przeważnie ze studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego. Miał on do mnie duże zaufanie i zwierzał 
mi się ze swojej pracy w podziemiu. On również 
wiedział, kim byłem przed wojną i że jestem szarżowym 
wojskowym. Obawiałem się, że postępował nieostrożnie 
i że organizacja, do której należał, była zbyt 
słabo zakonspirowana i nie stosowała zaszyfrowanego 
schematu konspiracyjnego, który by chronił ją przed 
wsypą. Przede wszystkim nie mogłem pogodzić się z tym, 
że miała ona w swoich szeregach – jak opowiadał mi 
Jaworowski – „czarnego”, czyli gestapowca, który był 
rzekomo ich wtyczką organizacyjną. Jakkolwiek nigdy 
tego człowieka nie widziałem, nie wierzyłem mu. O tym, 
że się nie myliłem, miałem się przekonać w niedalekiej 
przyszłości. 
 Wciąż martwiłem się o mojego młodego przyjaciela. 
Przyjmował wszystko zbyt lekko, a moimi przestrogami 
nie bardzo się przejmował. Pewnego razu aż zdrętwiałem, 
gdy mi oświadczył, że poprzedniego dnia podali moje 
nazwisko do Londynu jako kandydata na stanowisko 
kierownika wydziału wojskowego ich organizacji. 
nigdy do niczego podobnego go nie upoważniałem, tym 
bardziej że sam nie należałem do żadnej organizacji 
podziemnej. Jaworowski różnie się z tego tłumaczył, 
aż w końcu nabrałem przekonania, iż chciał się tylko 
przede mną pochwalić swoimi kontaktami i wpływami. 
W innym wypadku postarałem się razem z Błażejczakiem 
i nowaczykiem na życzenie Jaworowskiego o cały garnitur 
pisma, aby jego organizacja mogła wydawać drukowaną 
gazetkę. Czcionki złożyliśmy w piwnicy jednego z domów 
przy ul. Święty Marcin, obok małej maszynki do druku, 
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bostonki, którą zdobył Jaworski w jednej z małych 
drukarń przeznaczonych do likwidacji. Przez kilka 
dni leżały tam zapakowane czcionki wraz z bostonką 
i daremnie czekały na odbiorcę. W końcu musieliśmy je 
stamtąd usunąć, gdyż znalezione przez naszego szefa 
Arlta, mogłyby stać się przyczyną niepotrzebnych 
podejrzeń i różnych kłopotów. Zagadnięty przez nas 
Jaworowski oświadczył, że zupełnie zapomniał zarówno 
o maszynce, jaki o czcionkach. Takim zapominalskim 
i trochę lekkomyślnym człowiekiem był niestety nasz 
kochany pan Zygmunt. Wydawał się za mało doświadczony 
do pracy tak odpowiedzialnej i brzemiennej w skutki.
 Pewnej niedzieli przed południem przyszedł do 
mnie Jaworowski, chcąc – jak oświadczył mojej żonie – 
porozmawiać ze mną w cztery oczy w pewnej sprawie. Gdy 
zostaliśmy sami w pokoju, zakomunikował mi, że przyszedł 
do mnie z polecenia swojej organizacji z zapytaniem, 
czy byłbym gotów u nich objąć referat wojskowy. Jeżeli 
się zgodzę, to przyjdzie do mnie ktoś inny, kto czeka 
na wiadomość na ul. Wronieckiej, i przeprowadzi ze mną 
dalsze pertraktacje. On sam nie jest bowiem upoważniony 
do jakichkolwiek rozmów, a otrzymał jedynie polecenie 
wysondowania mojego stanowiska w tej sprawie. 
 na tę niespodziewaną dla mnie propozycję 
odpowiedziałem:

– Panie Zygmuncie, jestem zaszczycony waszym 
zaufaniem. nie mogę niestety uczynionej mi propozycji 
przyjąć, gdyż uważam, że dopóki nasi sprzymierzeńcy są 
w defensywie, nie warto nam prowadzić ofensywy. Poza tym 
ze względu na liczebnie bardzo silny żywioł niemiecki 
w Poznaniu, wojsko i policję oraz gęstą sieć szpiegów, 
jak i na niekorzystne warunki terenowe dla ewentualnej 
działalności partyzanckiej, radzę na razie w ogóle 
wstrzymać się z jakąkolwiek działalnością podziemną. My 
Polacy jesteśmy prawie wszyscy ludźmi wojskowymi i nam 
potrzeba w odpowiedniej chwili tylko rozkazu i broni, 

abyśmy mogli rozpocząć działania przeciw okupantowi. 
A do tej chwili jeszcze daleko, gdyż wojna potrwa 
dłużej, aniżeli przypuszczamy. nie skończy się ona ani 
w tym, ani w przyszłym roku. Proszę więc was, panie 
Zygmuncie, dajcie na razie spokój, jeszcze nie czas. 
Szkoda byłoby was, młodych ludzi, gdybyście wpadli 
w pułapkę przez tego „czarnego”, któremu nie wierzę. 
Uważam również, że jesteście zbyt słabo zakonspirowani, 
trochę łatwowierni i lekkomyślni. Panie Zygmuncie! 
Przyrzeknie mi pan, że na razie da pan wszystkiemu 
spokój i zachowa jak najdalej idącą ostrożność?

 Po krótkim namyśle Jaworowski mi to przyrzekł 
i zaniósł tajemniczemu gościowi z ul. Wronieckiej moją 
negatywną odpowiedź! 
 Po pewnym czasie przyszedł nas odwiedzić w drukarni, 
w której pracowaliśmy. Był modnie ubrany, w kapeluszu 
à la tyrolski, ale dziwnie zmieniony. Podzielił się 
z nami przeczuciem, iż zostanie aresztowany. Kilku 
jego kolegów już zatrzymało gestapo. „Mój Boże! – 
pomyślałem. – A tak go przestrzegałem”. Po tej rozmowie 
pożegnał się z nami i więcej go nie oglądaliśmy. Kilka 
dni później ktoś przyniósł wiadomość, że Jaworowskiego 
aresztowano.
 Tegoroczne święta Bożego narodzenia poznaniacy 
spędzili w głębokim smutku i żałobie. W wigilię rano 
ukazały się na słupach ulicznych czerwone plakaty, 
czyli obwieszczenia o straceniu przeszło 20 młodych 
ludzi (dokładnej liczby nie pamiętam) za rzekomą zdradę 
państwa niemieckiego. Wszyscy zostali ścięci przez 
gilotynę na dziedzińcu więziennym przy ul. Młyńskiej. 
Wśród nich był nasz przyjaciel, Zygmunt Jaworowski. 
 Gdy to przeczytałem, nogi odmówiły mi posłuszeństwa 
i łzy stanęły w oczach. Szepcąc zdrętwiałymi ustami 
cichą modlitwę: „Wieczny odpoczynek racz mu dać, 
Panie!”, poszedłem dalej. 
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 W listopadzie zakończyliśmy porządkowanie 
i likwidację mniejszych poznańskich drukarń, 
pochodzących jeszcze z czasów przedwojennych. 
Wszyscy trzej zostaliśmy przeniesieni do dawnej 
Drukarni św. Wojciecha na Jeżycach, podległej obecnie 
niemieckiej firmie wydawniczej „Deutscher Gauverlag”. 
Dla pognębienia nas, byłych dyrektorów i właścicieli 
polskich drukarń, przydzielono nam najmniej atrakcyjną 
pracę w naszym zawodzie – rozbiórkę. Formy, czyli 
czcionki wydrukowane i nikomu już niepotrzebne, 
rozbieraliśmy dzień po dniu. Jest to praca monotonna, 
niewymagająca prawie żadnego wysiłku myślowego. Szybko 
staje się więc nudna. Kierownicy obdarzają nią chętnie 
uczniów albo starszych lub mniej zdolnych zecerów. W ten 
sposób rozbieraliśmy tydzień po tygodniu, miesiąc po 
miesiącu. Okropnie mi ta praca nie odpowiadała. Poza 
tym atmosfera w drukarni, w której pracowali prawie 
wyłącznie Polacy, była dziwnie ciężka, mało przyjazna. 
niektórzy zecerzy, jak o kilka lat młodszy ode mnie 
sąsiad przy kaszcie, niejaki Mosiężny, który prawie 
wyłącznie składał obwieszczenia o wykonanych wyrokach 
śmierci na Polakach, wykazywali więcej, niż było 
trzeba, nisko poddańczej uległości wobec kierownika 
zecerni, którym był jakiś podły renegat-volksdeutsch 
i były kierownik polskiej drukarni w Poznaniu, a którego 
nazwiska niestety już sobie nie przypominam. Łotr ten, 
gdy pewnego dnia dawał Mosiężnemu do składania kolejne 
ogłoszenie o egzekucji, drukowane zwykle na czerwonym 
papierze, odezwał się do niego tymi słowami:

– no, to jutro będzie znowu świniobicie.

Gdy usłyszałem plugawe słowa tego ohydnego 
zdrajcy, pomyślałem, że mnie krew zaleje. najchętniej 
bym zatopił mój sztylet (narzędzie zecera) w jego 
zdradzieckim sercu. Musiałem się jednak pohamować. 
Mosiężny nic nie odpowiedział, przybrał obojętną 

minę i zabrał się pilnie do pracy. Często wszakże 
prowadził z tym zdrajcą i wyrzutkiem przyjacielskie 
rozmowy z uśmiechem na ustach. Stąd też stroniłem od 
Mosiężnego i mu nie wierzyłem. 
 Prawie codziennie w drodze do pracy spotykałem 
Błażejczaka. Był to człowiek o kilka ładnych lat 
starszy ode mnie, o łagodnym usposobieniu. nawet 
najbardziej hiobowe wieści nie potrafiły wyprowadzić 
go z równowagi, wierzył bowiem niezłomnie w ostateczne 
zwycięstwo naszych sprzymierzeńców. Trochę cierpiał na 
serce i nogi, pracował więc powoli i z rozwagą. Swojego 
wrogiego nastawienia do niemców nie dawał nikomu poznać. 
Codziennie miał nowe i dobre, często co prawda mocno 
przesadzone, wiadomości z różnych frontów walk. Mimo 
że nie bardzo wierzyliśmy w ich prawdziwość, chętnie 
ich słuchaliśmy. Dodawały nam one siły do pokonywania 
codziennych trudności i budziły nadzieję na lepszą 
przyszłość, tym bardziej że sam Błażejczak niezłomnie 
w nie wierzył, a złościł się, gdy ktoś w nie powątpiewał. 
Przyznać trzeba, że niektóre z nich się spełniały, 
ale dopiero po kilku tygodniach, a wyjątkowo po paru 
dniach. Żyłem z Błażejczakiem w dobrych koleżeńskich 
stosunkach; ciekaw byłem jego wiadomości i uważałem, 
iż w tych trudnych dla nas czasach tacy superoptymiści 
w rodzaju Błażejczaka byli nam potrzebni. Podnosili 
oni ludzi słabych i chwiejnych na duchu i dodawali im 
siły do przetrwania. 
 Pod koniec roku zostałem zwolniony z pracy na 
skutek redukcji personelu i zapotrzebowania rąk do 
pracy w innych dziedzinach gospodarki przemysłowej, 
a szczególnie wojennej. naturalnie w pierwszym rzędzie 
ofiarą redukcji padli starsi pracownicy, zwłaszcza 
byli kierownicy polskich zakładów drukarskich, w tym 
ja. Przed definitywnym odejściem polecono mi zgłosić 
się w szkole zawodowej przy ul. naumanna, gdzie miałem 
urządzić gabinet drukarski dla celów kształceniowych. 
Pracowałem tam sam; tylko raz po raz zaglądał do mnie 
Arlt i grupki uczącej się w tej szkole młodzieży. 
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 W styczniu 1942 r. pracowałem jeszcze w szkole 
przy ul. naumanna. W domu atmosfera stawała się 
coraz bardziej przygnębiająca. Mój szwagier, Czesław 
Janicki, zapadał coraz bardziej na zdrowiu. Choroba 
płuc robiła zastraszające postępy. Kilkutygodniowe 
leczenie szpitalne niewiele pomogło. W każdej chwili 
można było spodziewać się katastrofy. W tym czasie 
utrzymywałem szczególnie żywy kontakt z Saroszewskim. 
Spotykaliśmy się prawie co tydzień, albo u mnie w domu, 
albo u niego na Rybakach. Dyskutowaliśmy na różne 
tematy wojenne, szczególnie o sytuacji na froncie 
wschodnim oraz o wydarzeniach na terenie Poznania. 
Były to zwykle wieści ponure, o nowych bestialstwach 
gestapo w Domu Żołnierza i Forcie VII. Podczas jednej 
z rozmów wspomniałem Saroszewskiemu o kłopotach 
z zatrudnieniem. Kończyłem bowiem pracę w szkole 
i wiedziałem, że w najbliższych dniach będę musiał 
zgłosić się w Arbeitsamtcie. Obawiałem się, aby nie 
skierowano mnie do ciężkiej pracy fizycznej, której nie 
podołałbym ze względu na wiek i wyczerpanie fizyczne. 
Saroszewski był zatrudniony wówczas w dużej firmie 
budowlanej Fritz Schuppert w księgowości płacy i pracy 
tzw. Lohnbuchalterei. Był z tego zajęcia zadowolony. 
Wiedząc, że mają tam wakat dla pracownika umysłowego, 
polecił mi zgłosić się u szefa administracji, 
Hauenrotha, co nazajutrz uczyniłem. Odpowiedź miałem 
otrzymać przez Saroszewskiego, który mnie polecił 
Hauenrothowi. 
 Wkrótce po tej rozmowie otrzymałem zwolnienie 
z pracy. Gdy wróciłem do domu, zastałem rodzinę 
pogrążoną w smutku. Przed południem zmarł bowiem 
szwagier. Jeszcze przed kilkoma dniami czuł się 
względnie dobrze. Ksiądz zdążył mu udzielić ostatniego 
namaszczenia i odchodząc, wzruszony widocznie smutkiem 
i zakłopotaniem najbliższego otoczenia chorego, nie 
przyjął ofiary, a pozostawił na stole 10 marek na 
lekarstwa. Byliśmy przygotowani na katastrofę, lecz 

nie przypuszczaliśmy, że nastąpi ona tak szybko. 
następnego dnia udałem się do Arbeitsamtu, który 
z miejsca przydzielił mnie do ekipy robotników 
torowych przy kolei żelaznej. Strach mnie ogarnął,  
ale nie wolno było pisnąć nawet słówkiem, a tym bardziej 
przeciwstawić się decyzji Arbeitsamtu. Groziło to 
pobiciem i skopaniem. Zaprowadzono mnie więc wraz 
z innymi kandydatami na torowych na dworzec główny do 
kierownika robót. Byłem jedynym pracownikiem umysłowym 
w całej ekipie. Odniosłem wrażenie, że zostałem tam 
skierowany po to, by się wykończyć. Kierownikiem był 
stosunkowo młody i inteligentny niemiec. Opowiedziałem 
mu o śmierci szwagra i poprosiłem o zwolnienie z pracy 
w dniu następnym, czyli w dniu pogrzebu. 
 Zwolnił mnie i nazajutrz zamiast pójść do pracy na 
kolei wziąłem udział z całą rodziną w pogrzebie szwagra, 
który odbył się na Cmentarzu Górczyńskim. Byłem jednak 
tak przejęty i zdruzgotany nowym przydziałem pracy, że 
gdy niesiono trumnę ze śmiertelnicy do grobu, zdawało 
mi się, że jedzie przede mną lokomotywa i ciągnie za 
sobą ogromne zwały pokładów kolejowych, które będę 
musiał w przyszłości dźwigać na moich słabych barkach. 
na szczęście po powrocie do domu przyszedł Saroszewski 
z wiadomością, że zrobiłem na Hauenrocie dobre wrażenie 
i że mam stawić się do pracy. Sprawę z Arbeitsamtem 
załatwi firma. Kamień spadł mi z serca. 
 nazajutrz stawiłem się punktualnie o godz. 
8:00 do pracy w firmie Fritz Schuppert i zostałem 
przydzielony do księgowości jako kontysta. Była to 
prywatna hanowerska firma budowlana, która wznosiła 
takie obiekty, jak lotniska, zakłady przemysłowe, 
szczególnie dla przemysłu wojennego, dworce oraz 
wszelkiego rodzaju inne obiekty. W Poznaniu budowała 
lotnisko w Ławicy i hangary w Krzesinach. Miała 
swoje oddziały w Czechach, Danii i innych podbitych 
krajach. Głównym księgowym był niejaki Madajewski, 
Polak, który wprowadzał mnie w arkana nowej pracy 
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i któremu bezpośrednio podlegałem. Był to człowiek 
młody, żonaty, bardzo ambitny i wymagający. nie 
mogłem na niego narzekać, choć w stosunku do Polaków 
postępował nie zawsze taktownie i dlatego nie był przez 
nich lubiany. Wypada nadmienić, że personel biurowy 
stanowili wyłącznie Polacy, w przeważającej części 
dawni urzędnicy i oficerowie rezerwy. Praca była trochę 
nerwowa, ale przyjemna. niemieccy przełożeni byli do 
nas na ogół poprawnie ustosunkowani, utrzymywali jednak 
nakazany przez niemieckie władze partyjne dystans. 
nie życzyli sobie np., abyśmy żegnali ich słowami: 
„Auf wiedersehn” („do widzenia”). nie! nie zależało im 
bynajmniej na tym, by powtórnie nas zobaczyć. Dlatego 
żegnaliśmy ich, wychodząc po pracy z biura, słowami: 
„Gute nacht”, czyli „dobrej nocy” – mimo że do nocy było 
jeszcze daleko.
 Po półrocznej pracy w księgowości zostałem 
przeniesiony do działu technicznego, gdzie podlegałem 
niemieckiemu inżynierowi Schmetkampfowi. Odpowiadałem 
tam za kontrolę obliczeń statycznych i rachunków. Była 
to praca interesująca. Coraz więcej niemców powoływano 
pod broń, a praca musiała być wykonana. Siłą rzeczy 
trzeba więc ich było zastępować Polakami. Właśnie 
dlatego przeniesiono mnie na nowe stanowisko. 
 Schmetkampf pochodził również z Hanoweru. Średnio 
wysoki blondyn, trochę otyły, o zaokrąglonych rysach 
twarzy, lubił się dobrze odżywiać. Jego żona mieszkała 
z dziećmi w Puszczykowie. Rano w drodze do biura 
Schmetkampf wstępował do rzeźnika, uśmiechał się – jak 
opowiadał – do młodej i przystojnej sprzedawczyni, co 
sprawiało, że przysługująca mu porcja kartkowa szynki 
lub innej wędliny wzrastała nierzadko i o 100%. W biurze 
rozkładał tę wędlinę na biurku i wraz z chrupiącymi 
świeżymi bułeczkami smacznie zjadał. nie mogłem na to 
patrzeć; odwracałem się i pilnie pracując, starałem 
się nie myśleć o takich nieosiągalnych dla nas Polaków 
frykasach. Jadąc lub idąc do pracy, zabierałem ze sobą 

na cały dzień zaledwie trzy cieniutkie skibki chleba, 
posmarowane margaryną. 
 Schmetkampf nie należał do partii, udawał jednak 
gorliwego hitlerowca. „Heilował”, ile się tylko 
nadarzyło i było wskazane. A gdy bliżej się poznaliśmy 
i musieliśmy we dwóch pracować w nocy, nastawiał Londyn 
w języku niemieckim i słuchał komunikatów wojennych, 
którym dawał dużo wiary. no cóż; mnie się nie musiał 
obawiać. Gdybym nawet o tym gdzieś pisnął choćby słówko, 
zostałbym ukarany. nie uwierzono by mi. Uwierzono by 
Schmetkampfowi jako niemcowi, a mnie posłano by do 
obozu koncentracyjnego za fałszywe oskarżenie niemca. 
Zresztą nigdy bym czegoś podobnego nie uczynił. 
 Schmetkampf był dobrym człowiekiem, katolikiem 
i antyhitlerowcem. Po wybuchu wojny w 1939 r. pracował 
jako inżynier przy budowie umocnień fortecznych 
wokoło Berlina. Wówczas to zdarzyło mu się, że przy 
pracy z okazji jakiejś libacji wypił trochę za wiele 
wódki. W stanie zamroczenia wyszedł z bunkra na świeże 
powietrze, zbeształ posterunkowego, a następnie zabrał 
mu karabin, którym go pobił. Z jakiego powodu, sam nie 
wiedział. Za ten „bohaterski wyczyn” został przeniesiony 
na Wschód, gdzie prowadził budowę dróg przez jeńców 
sowieckich, o których opowiadał wstrząsające sceny. 
Twierdził, że widział, jak ci ludzie miesiącami 
biwakowali na mrozie pod gołym niebem. A gdy któryś 
z nich zmarł na skutek wycieńczenia, koledzy z głodu 
obgryzali mu martwe ręce i nogi.
 Od Schmetkampfa nauczyłem się wiele i gdyby 
wojna jeszcze trwała, pracowałbym prawdopodobnie 
w budownictwie do końca życia. Mój pan inżynier 
czasami przez większość dnia siedział przy biurku 
i ciężko pracował; ale były też dni, kiedy w ogóle 
nie zaglądał do biura. Bujał gdzieś na budowach. Tak 
się złożyło, że dostałem do pomocy młodą panienkę, 
Urszulę Baierównę. Pracowała ona dotąd w księgowości 
u Madajewskiego, z którym nie bardzo się dogadywała. 
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Podobno – jak twierdzili koledzy – Madajewski poczuł do 
niej wielką sympatię, której nie odwzajemniała, więc 
ją prześladował. Doszło do nieporozumień, w wyniku 
których Baierówna poprosiła Hauenrotha, tj. szefa 
administracji, o przeniesienie do innego działu. W ten 
sposób znalazła się u mnie. Panna Ula była 21-letnią, 
nadzwyczaj ułożoną i sympatyczną blondynką o świeżej 
i rumianej twarzy. Wysunięty na czoło lok, pokrywający 
małą bliznę, dodawał jej wiele uroku. Z czasem się 
zaprzyjaźniliśmy. nasza współpraca układała się 
jak najlepiej. W wolnych chwilach, pod nieobecność 
Schmetkampfa, ona czytała książki, a ja kreśliłem moje 
notatki do niniejszych wspomnień. Później panna Ula 
bywała gościem w naszym domu i zapoznała się bliżej 
z moją żoną i dziećmi, które ją bardzo polubiły. Była 
dużą patriotką; wierzyła w zwycięstwo koalicji oraz 
upadek niemiec i odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
 Komunikaty wojenne sztabu generalnego armii 
niemieckiej były nadal jak najbardziej optymistyczne. 
Wbrew naszym nadziejom armia sowiecka wciąż się 
cofała. Alianci natomiast, szczególnie w Afryce, nie 
przechodzili do żadnych energiczniejszych działań, na 
które liczyliśmy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. 
Jednym słowem, na froncie wschodnim niemcy odnosili 
nadal sukcesy, dalekie jednak od wielkich działań 
ofensywnych w ubiegłym roku. na innych frontach panowała 
od kilku miesięcy stagnacja, którą optymiści uważali 
za „ciszę przed burzą”. Wiadomości szeptane, których 
źródłem było radio londyńskie, nie przynosiły również 
nic szczególnego. Wytworzyła się jakaś pustka, która 
działała depresyjnie na niektórych Polaków, podczas 
gdy niemcy zaczynali objawiać, na razie zręcznie 
zawoalowany, niepokój połączony z nerwowością. 
 Prześladowania Polaków to wzmagały się, 
to słabły. Codziennie dochodziły do nas wieści 
o nowych aresztowaniach, a ogłoszenia o wykonywanych 
wyrokach śmierci na Polakach nie schodziły ze słupów 

ulicznych. Gestapo aresztowało za posiadanie radia 
i przechowywanie go na strychu teścia mojego brata, 
szwagra i szwagierkę. Ojciec i syn zmarli później 
w więzieniu z głodu i wyczerpania, a córka spędziła 
dalsze lata wojny w obozie koncentracyjnym, który 
przetrwała. Wróciła do domu, niestety chora i trwale 
niezdolna do pracy.
 Wiosną moja najstarsza nasza córka Lidia otrzymała 
nakaz stawienia się w Arbeitsamtcie, który przekazał 
ją jako dziewczę do dzieci niemieckiej rodzinie Leona 
Klafki, zamieszkałej przy ul. Polnej. Lidia miała 
wtenczas 13 lat. Klafk był mechanikiem samolotowym. 
Żył w ciągłej obawie przed pójściem na front. Lidia 
zamiast bawić dzieci musiała ciężko pracować w kuchni 
i ogródku. Chcąc jej ulżyć, chodziłem po pracy 
w późnych godzinach popołudniowych do ogródka Klafkich 
i pomagałem jej przy kopaniu, gdyż praca ta była ponad 
jej wątłe siły, mimo że córka była dość tęga jak 
na swoje lata. Wszystko to było zachłannym niemcom 
za mało. Wiedzieli, że dziewczę pochodzi z polskiej 
rodziny inteligenckiej i dlatego chcieli ją zgnębić 
i upokorzyć. 
 Zdarzyło się, że Lida postawiła butelkę od mleka 
dla dziecka na bufecie kuchennym, wskutek czego powstała 
plama, którą było można łatwo zmyć. Klafk, widząc to, 
podskoczył do Lidy i uderzył ją w twarz. Uczynił to 
częściowo z wściekłości, że nazajutrz miał wyjechać 
na front wschodni. Krótko po tym Lida zachorowała 
na nerki i została przez lekarza zwolniona z pracy. 
Klafkowa poszukała sobie innej dziewczyny, z czego 
byliśmy zadowoleni. 
 Późną jesienią rozpoczęła Lidia pracę – oczywiście 
na polecenie Arbeitsamtu – u piekarza Ernesta Schulza, 
który kiedyś, przed uzyskaniem niepodległości  
w 1918 r., miał piekarnię przy ul. Wronieckiej, 
a później sprzedał ją Polakowi i wyemigrował do niemiec.  
Po zajęciu Poznania przez wojska hitlerowskie w 1939 r. 
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wrócił do Poznania i do swojej dawnej piekarni, przegnał 
stamtąd Polaka i objął ją z powrotem w posiadanie. 
 Schulz był hakatystą, partyjnym hitlerowcem 
i polakożercą. Swoim czeladnikom Polakom nie pozwolił 
rozmawiać w ojczystym języku. Pewnego razu podsłuchał, 
jak rozmawiali między sobą po polsku. Wezwał gestapo, 
przy pomocy którego zbił ich niemiłosiernie, a Lidzie 
kazał stanąć przy drzwiach i przyglądać się masakrze. 
nie dziw, że wieczorem Lida wróciła do domu cała 
roztrzęsiona nieludzkim postępowaniem Schulza.
 U Schulzów mieszkała ich wychowanka Ingret, której 
mąż był na wojnie we Francji. nie była ona wiele lepsza od 
Schulzów. Podpatrzyła, że Lida odstawiła swoją kolację 
na okno, gdyż chciała ją zabrać do domu, i nazwała 
moją córkę złodziejką. naturalnie opowiedziała o tym 
Schulzowej, która wezwała mnie i zagroziła, „że mogę 
pójść tam, gdzie jeszcze nie byłem”. Za co? Za to, 
że stanąłem w obronie córki i ośmieliłem się negować 
czynione jej zarzuty kradzieży, na którą Lida by się 
nigdy nie poważyła. A Lida, mimo młodego wieku, nie 
tak łatwo pozwalała sobie coś wmówić, tym bardziej że 
była odważna i nieustępliwa. 
 Miałem wrażenie, że Schulzowa wiedziała, z jakiego 
domu pochodzi Lida, i że nie bardzo wierzyła oskarżeniom 
Ingret, która nienawidziła Polaków. Chciała jednak mnie 
i moją córkę upokorzyć oraz wykazać złe instynkty nawet 
u takiej polskiej dziewczyny, jaką była – jak mówiła 
– inteligentna Lida. Chciała, abyśmy się wobec niej 
poniżyli i poprosili o przebaczenie, czego oczywiście 
się nie doczekała. 
 Ciężki był los naszej biednej, dorastającej 
młodzieży, a szczególnie młodych dziewcząt, które nie 
tylko musiały pracować i spełniać najniższe posługi 
u przepojonych nienawiścią do wszystkiego, co polskie, 
niemek, lecz także były narażone na najbardziej 
wymyślne i upokarzające szykany, uderzające w godność 
człowieka. Ich zdaniem polskie dziewczęta należały 
również do znienawidzonego „Untermenschentumu”. 

 Szykany nie ustawały. Wszystkie kościoły, poza 
kościołem św. Wojciecha i łazarskim, zostały zamknięte 
i w dużej mierze wykorzystywane przez hitlerowców jako 
składnice. Zrozumiałe, że w tych dwóch świątyniach 
trudno było pomieścić wszystkich wiernych. Dlatego już 
długo przed rozpoczęciem nabożeństwa księża ustawiali 
napływające rzesze wiernych w szeregi wokoło kościoła 
i z chwilą zakończenia odbywającej się w tym czasie mszy 
wprowadzali te szeregi do środka, ustawiając je jeden 
obok drugiego, aby w ten sposób jak najwięcej ludzi 
mogło wejść do kościoła i uczestniczyć w nabożeństwie. 
Przyznać trzeba, że zarówno przy ustawianiu się, jak 
i przy wchodzeniu do kościoła panował wzorowy porządek. 
nie tłoczono się i nie popychano. Polacy, kiedy 
potrzeba, szczególnie w obliczu niebezpieczeństwa, 
potrafią być karni, a nawet wyrozumiali dla słabszych. 
Zdawano sobie bowiem sprawę z tego, że w razie gdyby 
policja lub jej agenci spostrzegli jakiś brak ładu przy 
wchodzeniu do świątyni i wychodzeniu z niej, władze 
mogłyby uznać to za zagrożenie porządku publicznego 
i zakazać odbywania nabożeństw lub zamknąć kościół. 
 Księża polscy mogli odprawiać msze wyłącznie 
w niedziele i święta uznane w Rzeszy. Zgodnie 
z rozporządzeniem spowiadali jedynie w soboty i tylko 
przez cztery godziny. nauka religii była początkowo 
zupełnie zabroniona; później zezwolono na dwie godziny 
w tygodniu. Polacy musieli być chowani na cmentarzu 
za Główną. Pogrzeby odbywały się jak najciszej 
i jak najskromniej, bez krzyża, chorągwi i konduktu. 
Greiser nakazał odebrać Polakom i zniszczyć książki do 
nabożeństwa, w których był polski hymn narodowy. 
 Mimo tych trudności i ograniczeń kościoły pełne 
były wiernych, a dzieci uczęszczały na naukę religii 
i przystępowały do pierwszej komunii św. – dziewczynki 
w białych sukienkach, chłopcy zaś w ciemnych ubrankach, 
wszyscy ze świecami, książeczkami do nabożeństwa lub 
różańcami. Jednego roku była wśród nich nasza Januta. 
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Żona uszyła jej białą sukienkę i postarała się jak 
najbardziej umilić córce ten piękny dzień.
 Wczesnym latem odwiedził nas Józef Parzonka 
z Kępna z synem Włodkiem. Przywiózł dla pewnego księdza 
z powiatu kępińskiego podrobione papiery, które miały 
mu umożliwić wyjazd do Generalnego Gubernatorstwa, gdyż 
w Poznaniu groziło mu aresztowanie. Przekazanie tych 
dokumentów odbyło się w naszym mieszkaniu i w naszej 
obecności. Parzonka, jak większość mieszkańców Kępna, 
był volksdeutschem, a jako dawny sekretarz Wydziału 
Powiatowego miał ułatwiony dostęp do wszystkich 
urzędów. nietrudno więc mu było postarać się o blankiet 
urzędowy i pieczątkę do podrobionych dokumentów. 
 Oczywiście Parzonka nie omieszkał obdarzyć nas 
sowicie najróżniejszymi produktami żywnościowymi 
i podzielić się z nami ciekawymi, a zarazem smutnymi 
wiadomościami z życia Kępna. 
 A więc już 7 października zamknięto kościół 
katolicki. Landratem został von Reinersdorff, 
wcześniej odpowiedzialny za sąsiedni powiat sycowski, 
a burmistrzem – Ludwig Hahn, dawny burmistrz 
Twardogóry. Był on synem pastora i dobrym człowiekiem. 
Zmarł w listopadzie 1939 r. na udar. Jego następca, 
Hans Koch, był wrogo usposobiony do Polaków. Drugie 
wysiedlenie nastąpiło w grudniu 1939 r. i obejmowało 
przeważnie ziemian oraz mieszczan z Ostrzeszowa 
i Grabowa. Trzecie wysiedlenie miało miejsce w kwietniu 
i maju 1940 r. W marcu aresztowano kilkudziesięciu 
byłych oficerów i podoficerów z miasta i powiatu, 
których umieszczono w sali gimnastycznej gimnazjum. 
Większość z nich wysłano do obozów koncentracyjnych. 
Byli wśród nich nasi dobrzy znajomi: Brunon Pruski, 
Stanisław Kosterski i Adam Pankowski, którzy kilka 
miesięcy później zmarli. Mniej więcej w tym samym 
czasie aresztowano około 75 osób i wysłano do obozów 
koncentracyjnych, w większości do Dachau. Parzonka 
opowiadał nam również o szeregu tajemniczych mordów, 

jak np. na schorzałym Sprintzu, którego wyprowadzono 
na cmentarz i rozstrzelano. O mnie i mojej rodzinie 
w Kępnie nie mówiono i o nas nie pytano. Drukarnię 
objął brat Kietzmanna, Fryderyk z Gubinu. 
 Parzonka nie czuł się dobrze w Poznaniu, w którym 
Polacy uważali volksdeutschów za zdrajców. Zdjął więc 
swój niemiecki znaczek i rozmawiał tylko po polsku. 
Chodził do lokali dozwolonych dla Polaków i jeździł 
drugim wozem tramwajowym, w którym jeździli Polacy. 
A gdy odjeżdżał, pojechał tramwajem do Starołęki i tam 
wsiadł do wagonu dla niemców. Krępował się bardzo 
swoją przynależnością do volksdeutschów, ale jako 
inwalida wojenny z 1920 r. spod Warszawy postarał 
się o to za namową żony, która była z pochodzenia 
Ślązaczką z Bralina, z domu Hanisch, i miała w swoich 
żyłach pewien procent krwi niemieckiej. Groziła ona 
mężowi, że jeżeli wraz z nią nie wpisze się na listę 
volksdeutschów, to ona popełni samobójstwo. Parzonka 
uległ namowom żony i otrzymał zielony Ausweis, czyli 
deutschstämmig, a jego żona dostała różowy, czyli 
wyższej kategorii, tj. dla volksdeutschów. 
 nie on jedyny wpisał się na niemiecką listę 
narodowościową. Zaraz na początku 1940 r. spotkałem 
dzieci byłego komendanta powiatowego policji w Kępnie, 
Kazimierza Sauermanna z lat 1934–1936, które stały 
w Poznaniu na rynku w kolejce przed sklepem win. 
A ponieważ Polakom wina nie sprzedawano, doszedłem 
do wniosku, że ich ojciec musiał być volksdeutschem. 
O tym, że się nie myliłem, dowiedziałem się później. 
 nie mogłem się pogodzić z tym, że dr Mieczysław 
Marszałek z Kępna, który był naszym domowym lekarzem 
i który z burmistrzem Kokocińskim prawie codziennie 
przychodził do mnie na pogawędkę, również zrobił 
z siebie volksdeutscha. Pochodził bowiem z czysto 
polskiej rodziny. Będąc w Poznaniu, wstąpił do nas. Mnie 
nie było akurat w domu, gdyż pracowałem. na pożegnanie 
chciał wręczyć żonie 50 marek jako małą zapomogę. 
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Żona nie przyjęła tych pieniędzy, gdyż uważała, że od 
Polaka z wyższym wykształceniem, który sprzeniewierzył 
się sprawie polskiej, nie możemy przyjmować pomocy, 
nawet mimo naszej biedy. Innym razem w liście do 
Kokocińskiego krytykowałem krok Marszałka. Przypadek 
chciał, że w chwili nadejścia listu Marszałek był 
akurat u Kokocińskiego, odebrał mój list od listonosza 
i zaczął go czytać. Można sobie wyobrazić, jaki był 
skonsternowany, gdy doszedł do zdania, w którym 
krytykowałem jego decyzję o wpisaniu się na niemiecką 
listę narodowościową i nazwałem to zdradą. Momentalnie 
przestał czytać i oddał list Kokocińskiemu. Uważałem, 
że słusznie postąpiłem. Dlatego on, człowiek dobrze 
usytuowany, nie mógł ze mną i innymi obywatelami 
miasta i powiatu podzielić losu wygnańca! Marszałek 
lubił bywać wśród niemców. Często bowiem zachodził 
do współwłaściciela hotelu Grützmachera przy rynku, 
tego samego hotelu, do którego zajeżdżał minister 
Składkowski, mimo że w Kępnie były dwa polskie hotele, 
co prawda mniejsze i mniej komfortowe. Pan minister 
mógł przecież korzystać z pokojów gościnnych w niedawno 
wybudowanym gmachu starościńskim. 
 Razu pewnego, przechodząc w pobliżu głównej 
poczty, natknąłem się na Leona Czekalskiego z Kępna, 
syna właściciela ślusarni. Był volksdeutschem, jak 
cała jego rodzina, i został zaciągnięty do wojska 
niemieckiego w Poznaniu. Miał na sobie mundur wojskowy, 
co go wobec mnie – jak zdołałem zauważyć – bardzo 
krępowało. Zamieniłem z nim zaledwie kilka słów, 
a żegnając się, poprosiłem go, aby w Kępnie nikomu 
nie mówił, że widział się ze mną w Poznaniu. Słowa 
dotrzymał, gdyż milczał jak zaklęty. 
 Kępińskich volksdeutschów nie trzeba się było 
obawiać, gdyż mimo że się powpisywali na niemiecką 
volkslistę, o co nie wahali się nawet zabiegać i prosić, 
stojąc w tym celu godzinami w kolejce, w głębi ducha 
pozostali Polakami, słuchali zagranicznego radia i jak 

tylko mogli, pomagali swoim krewnym i znajomym Polakom. 
A zrobili z siebie volksdeutschów po to, aby – jak 
mówili – „ratować majątek narodowy”, mając oczywiście 
na myśli również własne domy, mieszkania i sklepy. 
 Mimo takiego tłumaczenia pozostali Polacy 
w Kępnie, a szczególnie ci, których los zagnał w obce 
strony na wygnanie lub zamknął w więzieniach i obozach 
koncentracyjnych, nie mogli przebaczyć tym, którzy 
przeszli do obozu śmiertelnego wroga Polski i zostali 
volksdeutschami. A już trudno było zrozumieć i pogodzić 
się z tym, że Polak, na skutek swego odstępstwa od 
polskości, mógł znaleźć się w mundurze Wehrmachtu 
i stanąć do walki w jednym szeregu z nieprzejednanym 
wrogiem Polski, jakim były niemcy hitlerowskie, 
i skierować broń przeciwko własnym braciom i naszym 
sprzymierzonym. Uważano to za niewybaczalną zbrodnię.
 Wieczorami chodziłem do „baltoka” Grünberga na 
Wildę, któremu prowadziłem księgowość. Pracę tę przejąłem 
po zmarłym szwagrze Janickim. Poza tym udzielałem jego 
12-letniej córce Alice lekcji matematyki. Również 
ona była do Polaków wrogo usposobiona. Zdarzyło się 
bowiem, że żegnając się z nią po skończonej lekcji, 
podałem jej rękę i powiedziałem „do widzenia”, na co 
ona podała mi zaledwie jeden palec i nic się nie 
odezwała. Widocznie tego dnia w szkole uczono, jak 
młodzież niemiecka ma się odnosić do Polaków i że nie 
wolno jej się z nami spoufalać. Zrozumiałe, że odtąd 
odchodziłem po skończonej lekcji bez pożegnania. 
 Grünberg był człowiekiem oczytanym i bardzo 
rzeczowo podchodził do niektórych spraw życia 
codziennego. natomiast w sprawach politycznych 
i wojennych był kompletnym zerem. Przykładowo, kiedy 
późną jesienią na froncie wschodnim toczyły się 
ciężkie walki, szczególnie gdy pod Stalingradem armia 
hitlerowska zaczęła przegrywać, Grünberg niezłomnie 
wierzył w to, że Hitler przerwie front i pójdzie nad 
Ural, gdzie zbuduje wielki mur, którym odizoluje Rosję 
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europejską od azjatyckiej. Dalej Hitler nie pójdzie, 
gdyż europejska część Rosji wystarczy mu do celów 
kolonizacyjnych. Podobnie rozumowali inni baltocy 
i czarnomorscy niemcy, przesiedleni przez Hitlera do 
Polski, a dokładnie do Ziemi Warty, czyli Wartheland. 
Skrycie złorzeczyli oni na swój los i najchętniej 
wróciliby tam, skąd przyszli, a jednak ślepo wierzyli 
w rzekomy geniusz Hitlera. Oczywiście na tego rodzaju 
tematy Polak nie mógł z nimi dyskutować, gdyż było to 
zbyt niebezpieczne. Polak w rozmowie z niemcami musiał 
być bardzo ostrożny i powściągliwy, każde nieopatrznie 
wypowiedziane słowo mogło go bowiem zaprowadzić do 
Domu Żołnierza na „przesłuchy”. Zdarzały się nawet 
wypadki, że na skutek fałszywego oskarżenia albo nawet 
samego podejrzenia zupełnie niewinny człowiek zostawał 
skazany na śmierć. 
 Jedną z takich ofiar był Władysław Charwat, 
19-letni jedyny syn kuzynki mojego zmarłego szwagra, 
Czesława Janickiego, pracujący z ojcem krawcem 
w Urzędzie Umundurowania. Pewnego dnia przywieziono 
tam samochodami nowy transport materiałów na mundury 
wojskowe, które przenosił do magazynu również młody 
Charwat. Gdy kilka dni później dano je do produkcji, 
okazało się, że niektóre bele były wewnątrz pocięte. 
nadmienić należy, że przyszły one z Reichu, co wskazywało 
na to, że pocięcia dokonano przed wysyłką, czyli  
że w Reichu dopuszczono się sabotażu. Oczywiście nic 
podobnego nie mogło się pomieścić niemcom w głowach, 
więc posądzili o to m.in. Charwata i osadzili go 
w więzieniu we Wrocławiu. na rozprawie sądu specjalnego 
chłopiec bronił się, jak mógł, i twierdził uparcie, że 
jest niewinny, gdyż zarzuconego mu przestępstwa nie 
popełnił. Mimo że sąd nie udowodnił mu żadnej winy, skazał 
go na śmierć przez powieszenie. Czytałem pożegnalny 
list Władka do rodziców, w którym zapewniał jeszcze 
raz ojca i matkę, że nie popełnił zarzuconego mu czynu, 
i ubolewał, że już nigdy drogim i kochanym rodzicom nie 

zaśpiewa żadnej z ich ulubionych piosenek. Prosił ich 
jednak,by nie rozpaczali, gdyż on idzie niewinnie na 
śmierć. Kiedy nadeszła wiadomość o wykonanym wyroku, 
biedna matka, odchodząc od zmysłów, w przystępie 
niewysłowionej rozpaczy połamała wszystkie znajdujące 
się w domu krzyże. Wielka rozpacz przyćmiła jej wiarę 
w bożą sprawiedliwość. Odtąd Charwatowa nigdy już nie 
była zupełnie zdrowa. Życie zakończyła na zawał serca 
w lutym 1945 r. w schronie podczas walk o Poznań. 
Tak oto wyglądała sprawiedliwość sądów hitlerowskich 
wobec Polaków. 
 Ta niewinna śmierć biednego polskiego chłopca 
długo pełzała za mną jak koszmarny sen o strasznej, 
okupacyjnej nocy. Ani przez chwilę nie wątpiłem jednak, 
że kiedyś niemcy krwawo zapłacą za wszystkie swoje 
zbrodnie. 
 W marcu 1943 r. „Ostdeutscher Beobachter” 
doniósł, że rząd angielski sugerował polskiemu 
rządowi emigracyjnemu w Londynie, by przeniósł się do 
Waszyngtonu w celu skuteczniejszego dochodzenia swoich 
praw do wschodnich granic Polski. Tymczasem w Tunisie 
trwała ofensywa amerykańsko-angielska, a Berlin 
był silnie bombardowany przez lotnictwo angielskie 
i amerykańskie. 
 W naszej okolicy zamknięto dwie polskie piekarnie: 
Mądrego i Kurowskiego. Towar pierwszego zabrał Schulz, 
a drugiego – Töpfer. należność miała zostać zapłacona 
po wojnie. na razie byli właściciele otrzymali nakaz 
zgłoszenia się do urzędzu pracy po inne zajęcie. 
 U Schupperta pracowała z nami była polska 
nauczycielka Władysława Świątkowska, nazywana 
przez nas Genowefą, urodzona 1 czerwca 1912 r. 
w Osterfeld w Westfalii i zamieszkała przy ówczesnej 
Herdenbergstrasse 21/14. Była to kobieta, której my 
Polacy musieliśmy się wstydzić. Podczas gdy wszelkimi 
możliwymi sposobami starała się o względy niemców 
i podlizywała się im, to nas traktowała z góry. 
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Przy każdej sposobności znosiła swoim niemieckim 
współpracownikom kwiaty, łakocie i częstowała ich 
herbatą, ostentacyjnie pomijając Polaków, ubolewała 
na głos, że ten i ów niemiec źle wygląda, a tak bardzo 
chciałaby mu pomóc, gdyby tylko rzekł jedno słówko. 
Różne krążyły wśród Polaków pogłoski na temat „usług”, 
jakie świadczyła potajemnie niemcom, którzy jej nie 
szanowali, a często z niej otwarcie drwili. Razu 
pewnego np., gdy przy podawaniu herbaty zaczęła się 
mizdrzyć do pracującego w naszym pokoju niemca Müllera 
i wypytywać, czy podana przez nią herbata mu smakuje, 
ten – zdenerwowany – odpowiedział jej po polsku:

– Pocałuj mnie w d…

nie zrobiło to jednak na pani „Wladyslaus 
Świątkowski”, jak się podpisywała, żadnego wrażenia. 
nie przypominam sobie, ile razyprzysięgałem, że jeżeli 
przeżyję wojnę, to zdemaskuję tę babę. niestety gdy 
tylko skończyła się wojna, zaprzątnęły mnie inne 
kłopoty i o pani „Świątkowski” zapomniałem.

Pierwszą stenotypistką była niemka, panna 
Vogler, a drugą – Polka, panna Helena Kordylewska. 
Była to miła i sympatyczna szatynka, która mimo że 
również podpisywała się jako „Helene Kordylewski” 
i rozsyłała drukowane w języku niemieckim zawiadomienia 
zaręczynowe, to żyła z nami Polakami bardzo dobrze 
i szanowała się jako Polka. 
 Pod koniec marca ogłoszono nowe godziny sprzedaży 
dla Polaków: piekarnie od godz. 7:00, sklepy rzeźnickie 
od 9:30, a w soboty od 10:00, apteki tylko do 17:30 
(w nagłych wypadkach całodobowo), kwiaty czy kwiaciarnie 
od 14:30, targi od 9:30 latem, a zimą od 10:00. niemcy 
mogli robić zakupy przez cały dzień i musieli być 
obsługiwani przed Polakami. Żona, chcąc nabyć na targu 
w czasie dla Polaków zakazanym jakiekolwiek jarzyny, 
została zatrzymana przez policjanta i musiała zapłacić 

karę w wysokości 5,50 marki. Poszła na targ rano 
przed 10:00, gdyż po tej godzinie, czyli w czasie dla 
Polaków dozwolonym na zakupy, niczego już tam nie było 
można dostać. niemcy wszystko wykupili. Jej wyprawa 
się niestety nie udała. 
 Otrzymałem pensję za marzec: 220 marek minus 81,91 
marki potrąceń jako Polakowi, czyli tzw. Polenabzug, 
tak że wypłacono mi na rękę 138,09 marki. Lida 
pracowała po 11–12 godzin dziennie i otrzymywała prócz 
wyżywienia 9 marek miesięcznie. Grünbergowi zestawiłem 
bilans za rok ubiegły. Sklep z warsztatem wykazał zysk 
w wysokości 6715 marki. nie dał mi bilansowego, gdyż 
płacił mi aż 20 marek miesięcznie za prowadzenie ksiąg 
handlowych. napracowałem się za te parę marek. 
 Z każdym dniem coraz więcej niemców powoływano 
do wojska. Rzadko już było można znaleźć kawiarnię 
lub restaurację z napisem „Polen Eintritt verboten” 
(„Polakom wstęp wzbroniony”). Lokale zamykano, 
a niemieckich właścicieli zaciągano do wojska lub 
przekazywano do innej pracy, przeważnie w przemyśle 
zbrojeniowym. W drukarni „Ostdeutscher Beobachter” 
kierownik Timmermann wraz z kilkoma innymi niemcami 
otrzymali również powołanie do wojska, a wielu zecerów 
i maszynistów przeniesiono do pracy w fabrykach broni. 
Stąd też przestały się ukazywać liczne czasopisma, 
jak „Wartheland, Wirtschaftsgruppe Einzelhandel”. 
Likwidowano coraz więcej niepotrzebnych urzędów 
i instytucji, aby jak największą liczbę ludzi zwolnić 
do służby wojskowej i do pracy w przemyśle zbrojeniowym. 
Upraszczano również niektóre działy administracji. 
Tak np. z dniem 1 kwietnia zniesiono zakaz kupna 
i sprzedaży mebli, inwentarza i sprzętów domowych od 
osób polskiego i żydowskiego pochodzenia oraz zakaz 
przewozu mebli bez zezwolenia policyjnego. W ten sposób 
chciano przybywającym niemcom z bombardowanych części 
Rzeszy do „Warthegau”, czyli „Kraju Warty”, ułatwić 
nabywanie sprzętu domowego. 



389

Wysiedlanie

388

Wysiedlanie

 Cały 1942 r. i początek 1943 r. wiąże się 
z dziejami bitwy nad Wołgą w rejonie Stalingradu, 
która stała się przysłowiowym początkiem końca potęgi 
niemieckiej i miraży o panowaniu niemiec nad światem. 
Front wschodni przesuwał się powoli ku zachodniej 
granicy Związku Radzieckiego, a Anglicy i Amerykanie 
bombardowali dniem i nocą Paryż, Antwerpię i większe 
miasta oraz ośrodki przemysłowe Rzeszy. Rozpoczęła 
się na wszystkich frontach wojna wyzwoleńcza.
 Mniej więcej do 1943 r. dominowała w społeczeństwie 
polskim orientacja prozachodnia, mająca charakter 
wybitnie narodowy. Z Zachodu spodziewano się bowiem 
wyzwolenia spod strasznej okupacji. Począwszy od 
klęski niemców pod Stalingradem, w której niemieckie 
zgrupowanie wojsk pancernych, liczące łącznie  
330 tys. Żołnierzy, rozbito i wzięto do niewoli na 
czele z głównodowodzącym marszałkiem Paulusem, punkt 
ciężkości orientacji polskiej przeniósł się na Wschód. 
Wzrosło wśród Polaków bardzo poważnie zainteresowanie 
wypadkami wojennymi na Wschodzie, skąd zaczęto się 
spodziewać wyzwolenia, przy czym charakter tej 
nowej orientacji zaczął się przestawiać z wyłącznie 
narodowego na narodowo-społeczny. 
 Tej nowej orientacji politycznej społeczeństwa 
polskiego postanowiła przeciwdziałać propaganda 
hitlerowska poprzez zamieszczanie w prasie wiadomości 
o prześladowaniach Polaków przez Sowietów. Przy tym 
jednak – w celu podtrzymania nakazanego wrogiego 
dystansu między Polakami a niemcami – przyniosła 
wrogie Polakom wiadomości i rozporządzenia. I tak np. 
„Ostdeutscher Beobachter” z dnia 3 kwietnia przyniósł 
oświadczenie biskupa polskiego na emigracji, Gawliny, 
według którego co najmniej 400 tys. polskich dzieci 
w Rosji sowieckiej zmarło z powodu głodu lub zimna. 
Chodziło w tym wypadku o dzieci z polskich rodzin, 
wywiezionych z byłej wschodniej Polski w głąb Rosji. 
Prawie równocześnie w tym samym piśmie ukazało się 

przypomnienie, że Polakom nie wolno jeździć tramwajem 
w czasie od 7:15 do 8:15 rano, aby dzieci niemieckie, 
zdążające do szkół, nie musiały się stykać z Polakami. 
Również niemcom zwracano uwagę, że z tonu i sposobu 
rozmowy Polaka z niemcem nie może u Polaka uzewnętrzniać 
się niemiecka pańskość, a raczej musi on nosić cechy 
uniżoności parobka, półczłowieka i niewolnika. Gdy 
więc zdarzyło się, że jakaś niemka na przystanku 
tramwajowym nie mogła z powodu przepełnienia dostać 
się do wagonu, zaczęła wykrzykiwać: „Die verfluchten 
Polen müßt ihr rauswerfen, wenn der Wagen voll ist; 
ich muß mitfahren” – „Tych przeklętych Polaków musicie 
wyrzucić, jeżeli wóz jest pełny; ja muszę jechać”, 
to polski konduktor nie odezwał się ani słowem i dał 
sygnał do odjazdu, zostawiając rozjuszoną niemrę na 
przystanku. 
 A oto inny drastyczny sposób szkalowania Polaków. 
Do Poznania zawinął cyrk Sarrasani. Podczas jednego 
z pożegnalnych występów wywiązał się między dwoma 
klownami następujący dialog:

– Czym tutaj tak śmierdzi? – zapytał jeden z nich.
– Polakami – odpowiedział drugi. A tresowany słoń 

na pytanie jednego z klownów: „Gdzie jest Polska?” 
podniósł ogon, co miało oznaczać, że w d…, a drugi 
słoń zapytany, czy będzie Polska, kręcił trąbą,  
że nie, i podniósł również ogon. na to niemcy bili 
brawa, aż namiot się trząsł, a zawstydzeni Polacy 
musieli cicho siedzieć. Gdy mi o tym opowiadano, 
pomyślałem sobie: „Dobrze tym poznaniakom szukającym 
rozrywki w niemieckim cyrku, podczas gdy ich bracia 
umierali w więzieniach i obozach koncentracyjnych”. 
W Łodzi cyrk na skutek tego poznańskiego wystąpienia 
nie miał wcale powodzenia. 

 Prasa warszawska z 19 kwietnia 1943 r. rozpisała 
się szeroko o odnalezieniu w lesie w pobliżu Katynia, 
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20 km na wschód od Smoleńska przy szosie Smoleńsk–
Witebsk, licznych masowych grobów ze zwłokami polskich 
oficerów, których liczbę szacowała na 1200. Przy 
pomordowanych – według twierdzeń gazet niemieckich – 
w marcu i kwietniu 1940 r. znaleziono różne dokumenty 
i papiery, jak książeczki służbowe, fotografie, listy 
itd. Zwłoki były ubrane w polskie mundury oficerskie 
i paski oficerskie z naramiennikami. niektóre były 
skute kajdanami. 
 na miejsce przyjechała komisja polskich lekarzy 
i dziennikarzy warszawskich, która rozpoznała rzekomo 
zwłoki gen. brygady Smorawińskiego z Lublina oraz wielu 
oficerów z pułku legionów marszałka Piłsudskiego.  
na razie zidentyfikowano tylko część zwłok. 
 W następnych dniach określono liczbę zamordowanych 
polskich oficerów na 10 tys. Oprawcami mieli być 
przeważnie Żydzi, którzy później opowiadali, że młodzi 
17-letni kadeci z płaczem prosili o darowanie im życia, 
ofiarowując za nie pieniądze i kosztowności, które 
mieli zaszyte w butach.
 Do odkrycia tej strasznej zbrodni przyczynili 
się polscy wozacy, przydzieleni do jednego z oddziałów 
niemieckich, stacjonujących w tej okolicy latem 1942 r. 
Wozacy dowiedzieli się o istnieniu grobów od miejscowej 
ludności. W dziesięciu poszli w las i w znalezionym 
miejscu zbrodni wbili z ziemię kilka krzyży. Gdy wrócili 
do pracy, opowiedzieli o swoim odkryciu niemieckiemu 
oficerowi, który skierował sprawę do wyższych władz. 
 Moskwa twierdziła – według gazet niemieckich –  
że oficerowie, o których los dopytywał się również gen. 
Sikorski u Stalina, dostali się do niewoli niemieckiej, 
a groby, o których niemcy tak się rozpisują, są 
wykopaliskami archeologicznymi. Kilka dni później 
„Ostdeutscher Beobachter” doniósł, że zdaniem Sowietów 
owych polskich oficerów niemcy wzięli do niewoli 
i pomordowali. Tego samego dnia miała być na ten temat 
audycja radiowa w polskim języku, której niestety nie 

słyszałem, gdyż jako Polak nie miałem radia, a wolno nam 
było słuchać informacji tylko z publicznych głośników 
radiowych. Codziennie prasa przynosiła nowe wiadomości. 
na miejsce zbrodni organizowano wycieczki z większych 
zakładów pracy z udziałem Polaków, którzy mieli na 
własne oczy przekonać się o bestialstwie dokonanym 
na polskich oficerach. W Poznaniu zorganizowano 
taką wycieczkę w zakładach Cegielskiego, w której 
uczestniczył również były poseł Hertz. 
 Opinia polska, wstrząśnięta do głębi tą straszną 
zbrodnią, była co do jej sprawców podzielona. Jedni 
twierdzili, że popełnili ją niemcy, a drudzy –  
że Sowieci. Ostatecznie zgodzono się z tym, że prawdy 
dowiemy się nie prędzej jak po wojnie. 
 Ale wróćmy do naszych codziennych spraw i kłopotów. 
Urząd pracy rozpoczął rekrutację Polek po 50. roku 
życia, a urząd żywnościowy ogłosił, że z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych niemcy otrzymują 
po sześć jaj na osobę. My Polacy nie otrzymaliśmy 
ani jednego. Jakoś sobie jednak poradziliśmy, gdyż 
dostaliśmy paczkę od Parzonki z Kępna. nie było w niej 
jednak mąki na placek świąteczny; widocznie i tam 
zaczęła się wkradać bieda. 
 Pisał do nas z Kępna Wacław Cierpik, że w święta 
uczestniczył w nabożeństwie w Doruchowie, które odprawił 
ks. Hundt, przed wojną proboszcz baranowski. Była moc 
ludu, nawet z powiatu wieluńskiego. następny kościół 
katolicki, dostępny Polakom, znajduje się w Mikstacie. 
Wspominał również o tym, że bardzo wielu obywateli 
kępińskich wpisało się na niemiecką volkslistę i poszło 
do wojska lub pełniło służbę w Landwachcie. Polaków 
pozostało w Kępnie bardzo mało, większość – blisko 
90% – to volksdeutsche. Wiadomości te napełniły nas 
smutkiem i goryczą. 
 Ale wróćmy do Poznania. na Warcie uruchomiono 
cztery statki rzeczne: „Warthe”, „Weichsel”, „Oder” 
i „netze” (Warta, Wisła, Odra i noteć) do przewożenia 
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towarów i pasażerów w celach wycieczkowych, lecz tylko 
niemców. Dzieci niemieckie miały odtąd otrzymywały po 
370 g chleba dziennie i 400 g mięsa tygodniowo, a nasze 
biedne polskie dzieci – tylko po 100 g chleba dziennie 
i 100 g mięsa tygodniowo. na Starym Rynku spalił się 
wóz tramwajowy przeznaczony dla niemców. Mój baltok 
Grünberg posądził Polaków o sabotaż i stwierdził,  
że „die Polen sind Spitzbuben” („Polacy to złodzieje”).

– A więc ja również – odpowiedziałem.
– Pana nie miałem na myśli – zreflektował się 

Grünberg i dał mi baterię do lampki elektrycznej oraz 
trzy papierosy. Jakkolwiek niecierpiał niemców z Rzeszy 
i nazywał ich „Die verfluchten Reichsdeutschen” („tymi 
przeklętymi niemcami z Rzeszy”), to jednak od czasu do 
czasu ulegał antypolskiej propagandzie. 

 Wśród Polaków szerzyły się coraz większy 
niedostatek i bieda. Bardzo niskie racje żywnościowe 
oraz brak podstawowych środków odżywczych,jak 
tłuszczów, chleba i jaj, nie mówiąc już o mięsie, 
cukrze, mleku itd., sprawiły, że Polaka można było 
na ulicy już z daleka rozpoznać. Był to zwykle 
człowiek licho ubrany, wychudły i wynędzniały, często 
o apatycznym wyrazie twarzy. Kupić coś z żywności „pod 
ręką” było bardzo trudno i tylko wtenczas możliwe, gdy 
udało się komuś coś przemycić ze wsi do miasta. A to 
było sprawą bardzo ryzykowną. Pewnej niedzieli np. 
sąsiad nasz, Szymoniak, wracając rowerem od rodziców 
ze wsi do domu, wiózł bochenek chleba, pół kilograma 
masła i jakieś lekarstwo przeciw kaszlowi, który go 
od pewnego czasu gnębił. Już z daleka spostrzegł 
nadjeżdżającego żandarma. Wrzucił więc czym prędzej 
chleb i masło do rowu. Żandarm spostrzegł to jednak, 
zabrał go na posterunek, a chleb i masło, które 
Szymoniak musiał pozbierać, skonfiskował, oczywiście 
dla siebie. Całą noc biedak przesiedział w areszcie. 

A że było to lato i miał pragnienie, wypił w ciągu nocy 
całe lekarstwo, które miał zażywać trzy razy dziennie 
po jednej łyżce. na dodatek musiał zapłacić 50 marek 
grzywny za nielegalny handel środkami żywnościowymi. 
naturalnie drugi raz Szymoniak nie odważył się już na 
podobną wyprawę. Zrozumiałe, że w takich warunkach 
trudno było kupić coś „pod ręką”. Zresztą zarobki 
były tak niskie, że tylko rzadko Polak mógł sobie 
pozwolić na taki luksus jak pozakartkowe kupno środków 
żywnościowych. Trudno więc było się dziwić, że kto 
tylko mógł, starał się zarobkować. nawet polskie 
dzieci wolały pójść do pracy, aby dostać w zamian 
kilka marek, zamiast chodzić do szkoły i uczyć się 
niemieckiego nakazu: „Wir grüßen den Deutschen, der 
eine Abzeichnung trägt” („Pozdrawiamy każdego niemca, 
który nosi jakieś odznaczenie”). Dlatego w szkole na 
Ratajach w klasie, do której chodził mój siostrzeniec 
Tadeusz, na 55 chłopców 50 zgłosiło się do pracy, 
a tylko pięciu wyraziło chęć kontynuowania nauki. 
Wśród tych ostatnich był również Tadeusz. 
 Polak nigdy nie był pewny dnia ani godziny. Jedna 
znajoma za to, że nie stawiła się natychmiast na 
wezwanie do urzędu pracy, musiała stać w wodzie, na 
skutek czego poważnie zachorowała. W innym wypadku 
maszynista drukarski, kolega mojego brata, za to, że 
przechodził przez cmentarz ewangelicki, został wzięty 
przez gestapo do Domu Żołnierza. Przywiązany do krzesła, 
otrzymał 21 razów, przy czym trzykrotnie zemdlał. na 
cmentarzu kopaczowi nie wolno było podlewać polskich 
grobów. 
 Wojna coraz bardziej dawała się we znaki również 
niemcom. Zamykano im sklepy i warsztaty oraz powoływano 
do wojska. Zamknięto również sklep Grünbergowi, 
jedyny z przyborami elektrycznymi na Wildzie, 
a personelowi nakazano zgłosić się do urzędu pracy. Tym 
zarządzeniem Grünberg poczuł się tak bardzo dotknięty,  
że interweniował, gdzie tylko mógł, oświadczając, że 
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po wojnie nawet 24 godzin nie pozostanie w Poznaniu, 
a nawet w całych niemczech. Wreszcie pozostawiono mu 
warsztat. na jak długo? 
 W dniu 5 lipca 1943 r. popołudniu Hausmann, 
kierownik Lohnbuchalterei, czyli wydziału pracy i płacy 
w przedsiębiorstwie, w którym pracowałem, przyniósł 
wiadomość, że premier rządu polskiego w Londynie, gen. 
Sikorski, został zamordowany. Według jego relacji radio 
niemieckie podało rano o godz. 8:00 wiadomość, że gen. 
Sikorski zginął w wypadku samolotowymna Gibraltarze. 
Wszyscy polscy pasażerowie zginęli, a pilot angielski 
uratował się przy pomocy spadochronu. Wiadomość 
ta zelektryzowała nas wszystkich. nazajutrz prasa 
niemiecka dostarczyła więcej szczegółów dotyczących 
katastrofy. Wraz z gen. Sikorskim zginęli: jego 
zamężna córka, Leśniewska; szef sztabu gen. Klimecki 
– łącznie 10 osób. Pilot został ciężko ranny. Samolot 
był czteromotorowym bombowcem. Zaraz po wystartowaniu 
z Gibraltaru motory przestały pracować, samolot wpadł 
do morza i się roztrzaskał. Pogrzeb gen. Sikorskiego 
odbył się na Gibraltarze. Jego następcą został ludowiec, 
Stanisław Mikołajczyk, a szefem sztabu – gen. Kukiel. 
na naczelnego wodza mianowano gen. Sosnkowskiego. 
Według twierdzeń prasy niemieckiej Sikorskiego 
zamordowały angielskie Secret Intelligence Service 
i to na żądanie Moskwy z powodu jego nieprzychylnego 
stanowiska w sprawie pomordowanych polskich oficerów 
w Katyniu. 
 Druga niespodziewana wiadomość z końca lipca 
to komunikat o ustąpieniu Mussoliniego ze stanowiska 
szefa rządu włoskiego. Jego następcą został marszałek 
Badoglio, a naczelnym wodzem – sam król. nowy premier 
wydał szereg drastycznych zarządzeń skierowanych 
przeciwko dotychczasowej partii rządowej. Z jego 
odezwy wynikało, że wojna będzie dalej prowadzona. 
To wydarzenie, stwarzające we Włoszech zupełnie nową 
sytuację polityczną, wywołało wielką konsternację 
w państwach osi.

 Pod koniec lipca doszła do nas z Kępna smutna 
wiadomość, że w szpitalu w Kaliszu zmarł na zapalenie 
płuc mój towarzysz niedoli w więzieniu wrocławskim 
i rawickim, ks. Ignacy nowacki. Jeszcze w Zielone 
Świątki odprawił on trzy msze św., udzielił 16 ślubów 
i przeszło 40 chrztów, po czym poczuł się bardzo 
słabo. Stan jego zdrowia pogarszał się z każdym dniem. 
Przewieziono go więc do szpitala. na skutek cukrzycy, 
na którą chorował i o czym nie wiedział, nastąpiły 
komplikacje. Wreszcie ostre zapalenie płuc położyło 
kres jego pracowitemu żywotu. Pochowany został 20 
lipca 1943 r. w grobowcu pewnej rodziny, który pokryło 
przeszło 200 bukietów kwiatów. Sam pogrzeb był bardzo 
skromny; odprawił go dziekan kaliski. Z Kępna mogło 
w nim wziąć udział zaledwie kilka osób. 
 Tegoroczne lato było bardzo upalne. najwyższe 
temperatury panowały w ostatnim tygodniu lipca 
i w pierwszym tygodniu sierpnia. Termometr wskazywał 
w cieniu 31–37 stopni. Dwa razy dziennie chodziłem do 
Warty się kąpać: w południe, czyli w czasie przerwy 
obiadowej, z Janutą i Zdzichem, a wieczorem z Lidą. 
Wszystkie publiczne i strzeżone kąpieliska były dla 
Polaków zamknięte, dlatego musieliśmy chodzić kąpać 
się na prawy brzeg Warty w pobliżu tzw. Miasteczka. 
Te wypady nad Wartę miały dla nas podwójne korzyści. 
Po pierwsze, dawały nam, a szczególnie dzieciom, 
orzeźwiającą kąpiel i rozrywkę, a mnie duże odprężenie 
nerwowe i poczucie bezpieczeństwa przed niespodziankami, 
jakie czyhały na nas dniem i nocą ze strony niemców, 
a przede wszystkim ze strony gestapo. Wydawało mi się, 
że tam, nad porośnięty krzakami brzeg Warty, gestapo 
nie dociera. W tych zaroślach nadwarciańskich czułem 
się bezpieczniejszy aniżeli w mieszkaniu. 
 Dopiero około połowy sierpnia nastąpiło 
lekkie ochłodzenie. na wszystkich frontach toczyły 
się ciężkie walki. niektóre miasta w zachodnich 
niemczech częściowo ewakuowano. Bardzo ucierpiały 



397

Wysiedlanie

396

Wysiedlanie

od bombardowań Hamburg, Berlin i Szczecin. niemieccy 
krewni naszych polskich znajomych, niejakich 
Ziółkiewiczów, przyjechali z bombardowanego Berlina 
do Poznania i prosili Ziółkiewiczów o przyjęcie do 
wspólnego mieszkania. niestety musieli pójść do obozu, 
gdyż niemcom nie było wolno mieszkać z Polakami pod 
jednym dachem, mimo że byli ze sobą spokrewnieni. 
Parzonka z Kępna pisał mi w tych dniach, że 150 dzieci 
niemieckich, a właściwie volksdeutschów, przystąpiło 
na Pólku do pierwszej komunii św. i że ostatnio 150 
„wykazowych”, czyli volksdeutschów, pojechało do 
wojska. Jak bardzo „czuli” się oni niemcami, świadczy 
to, że siedząc już w pociągu, śpiewali polskie pieśni 
wojenne i kościelne, jak np. „Wojenko, wojenko” i „Kto 
się w opiekę”. Dalej donosił, że poszczególnych 
Polaków wołają do Landratsamtu, czyli do starostwa, 
i namawiają do złożenia wniosku o przyznanie wykazu 
dla „deutschstämmiga”, stwierdzającego pochodzenie 
niemieckie. Według Parzonki wpisanie się na niemiecką 
listę narodowościową żadnego Polaka w Kępnie nie minie. 
W tym stwierdzeniu było niewątpliwie ciche życzenie, 
aby wszyscy kępińscy Polacy stali się volksdeutschami. 
Masowe wpisanie się na tę listę łagodziłoby bowiem 
w dużym stopniu jego własną decyzjęo wyrzeczeniu się 
polskości, co mimo do pewnego stopnia być może słusznych 
tłumaczeń i usprawiedliwień dręczyło sumienie każdego 
volksdeutscha. 
 Mało było w Poznaniu polskich lekarzy, 
a szczególnie specjalistów. Z tej przyczyny siostra 
moja Eleonora, która całe życie chorowała na ucho, 
musiała pójść do laryngologa, niestety niemca. Jego 
pielęgniarka, również niemka, zatrzaskiwała przed 
polskimi pacjentami drzwi i nie dopuszczała ich do 
lekarza. Wpuszczała jedynie niemców. Tłumaczyła,  
że robi tak z powodu natłoku, ale znaczyło to jedno: 
że Polak musi cierpieć i czekać, aż lekarz zechce go 
przyjąć. 

 W październiku uczestniczyłem w trzytygodniowym 
kursie przeciwlotniczym. Po jego ukończeniu Polacy 
zostali tzw. Luftschutzhelferami w odróżnieniu od 
niemców, których nazywano Luftschutzwartami, mimo że 
Polacy sprawowali w swoich domach te same funkcje, co 
niemcy u siebie. Jednak w określeniu ich stanowiska 
i czynności musiał się mieścić pierwiastek pomocniczy, 
czyli - helfer, a nie jak u niemców - wart, tzn. 
nadzorujący. 
 Kilka dni później żona poszła do Reviergruppe 2 
Reichsluftschutzbund po piecyk elektryczny do naszego 
schronu. na kursie mówiono nam, że piecyki leżą gotowe 
do odebrania. najpierw zapytano ją, czy w kamienicy są 
małe dzieci niemieckie.

– nie – odpowiedziała. – Są tylko polskie dzieci.
– To gorzej.– Usłyszała. – Dla polskich dzieci 

nie ma piecyków.

nie dostała więc piecyka, jak i innego sprzętu 
potrzebnego w schronach. Polskie dzieci mogły marznąć, 
chorować i w końcu z zimna umierać. Takie postępowanie 
niemcy uważali za humanitarne i sprawiedliwe. 
 W pierwszych dniach listopada odwiedziła nas p. 
Longina Hazubska z Kępna, moja dawna współpracowniczka 
w administracji „nowego Przyjaciela Ludu”. Była elegancko 
ubrana, miała na sobie dobrze utrzymane futro, ale mimo 
to źle wyglądała, niby chora, i wydawała się czymś 
bardzo zaaferowana. Była oczywiście volksdeutschem 
i to ją prawdopodobnie gnębiło, gdyż w toku rozmowy 
często powtarzała pytanie: „Co z nami będzie?”.

Wierzyła bowiem w przegraną wojnę przez Rzeszę 
niemiecką. Poza tym kłopotała się o brata, którego 
rodzice ukrywali w małej skrytce przy mieszkaniu, 
zastawionej szafą. Był on Polakiem poszukiwanym 
przez gestapo. Przed wojną miał drogerię w Rychtalu. 
Tylko nocą opuszczał skrytkę i wychodził na podwórze,  
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aby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Później 
zapadł na gruźlicę płuc. Dzięki jednak troskliwej 
opiece dra Marszałka, volksdeutscha, który odwiedzał 
chorego potajemnie, młody Hazubski doczekał się 
szczęśliwie końca wojny. Hazubska, zwana przez nas 
panną Londzią, również bardzo nam pomagała. Pracowała 
jako ekspedientka w kępińskiej mleczarni. Liczyła 
wtenczas zaledwie dwadzieścia kilka lat, była jasną 
blondynką o pociągłej twarzy, średniego wzrostu oraz 
bardzo miłego i pogodnego usposobienia. Chwilami 
dawało się u niej zauważyć pewne roztargnienie, 
którego przyczyny było można prawdopodobnie szukać 
w często barbarzyńskim i nieludzkim traktowaniu 
Polaków przez niemców w Poznaniu w przeciwieństwie do 
stosunkowo łagodnego postępowania z Polakami w Kępnie. 
Ten ujawniający się u niej stan depresyjny stał się 
przyczyną, że przyspieszyła swój wyjazd o kilka godzin. 
 Okna w mieszkaniu musiały być w porze jesiennej, 
począwszy od godz. 18:00, zaciemnione. Zdarzyło się, 
że zaciemnienie przy jednym z naszych okien frontowych 
było u góry trochę uszkodzone, na skutek czego 
przedostawał się na zewnątrz słaby promień światła od 
palącej się w pokoju lampy elektrycznej. Zauważył to 
przechodzący ulicą policjant, który przyszedł do nas 
na górę, obejrzał okno, spisał protokół i nałożył nam 
20 marek kary. 
 Przy tej operacji najadłem się strachu co niemiara. 
Za ramą od firanek, tuż przy suficie, chowałem ruloniki 
moich notatek do niniejszych wspomnień. Gdy zebrałem 
ich większą ilość, wpuszczałem je do butelki, którą 
następnie zalakowywałem i zakopywałem w piwnicy. 
Mogło się zdarzyć, że przy silniejszym szarpnięciu 
za firankę ruloniki spadłyby na ziemię i stały się 
początkiem nowej mojej tragedii. na szczęście policjant 
ograniczył swoje czynności badawcze i tylko pobieżnie 
obejrzał okno. Bardziej zależało mu na jak najszybszym 
wymierzeniu kary. I rzeczywiście osiągnął to, czego 

chciał. Za 20 marek, które musieliśmy zapłacić, mogła 
cała nasza rodzina żyć przez tydzień, oczywiście na 
kartki. 
 niemcy opuścili Kijów. Przemawiał Churchill, 
który powiedział – według doniesień prasy niemieckiej 
– że wojna tak szybko się nie skończy, że 1944 r. 
będzie rokiem bardzo krwawym i będzie wymagał dużych 
ofiar od Anglii i USA, że w przyszłym roku żałoba 
okryje oba te kraje, gdyż niemcy są jeszcze silne, 
a ich żołnierze to fanatyczni narodowi socjaliści. 
 Powoli zbliżało się Boże narodzenie. Zaczęliśmy 
więc oszczędzać, aby móc na święta upiec dzieciom 
trochę placka i pierników. W pierwszym rzędzie 
ograniczyliśmy spożycie chleba i mąki. Jadałem więc 
dziennie tylko pięć cienkich skibek chleba – trzy 
podczas pracy w biurze przez cały dzień, tj. od 7:00 
do 17:00, i dwie na kolację. Żona przestała gotować 
zupy, aby w ten sposób również oszczędzić trochę mąki. 
Potraw i napojów nie słodziliśmy, a cukier chowaliśmy 
na święta. Zamiast tego używaliśmy sacharyny, której 
114-gramowa torebka kosztowała 3 marki. Krótko przed 
świętami mieliśmy zgromadzone: 11 funtów mąki pszennej 
i 31 funtów żytniej, 5 funtów cukru i jedną paczkę 
miodu. Było to dużo, jeżeli zważy się, że za funt 
mąki pszennej płaciło się „pod ręką” do 15 marek, a za 
cukier – 12 marek. Żyliśmy bardzo skromnie. Ziemniaków 
otrzymaliśmy na zimę, czyli do końca marca przyszłego 
roku, po 7 funtów na osobę tygodniowo; trzy funty mniej 
niż w ubiegłym roku. na targach panowały pustki; nawet 
brukwi i marchwi nie było można dostać. Jednego dnia 
przyniosła Lida dwa karpie łby. Z jednego mieliśmy na 
obiad zupę rybną, a z drugiego żona zrobiła sos i do 
tego ziemniaki oraz kwaśną kapustę. 
 niemcy otrzymali na święta ryby i drób; na jedną 
osobę kurczę, na dwie osoby kurę, na trzy kaczkę, a na 
pięć osób gęś. Poza tym otrzymali po funcie jabłek. My 
Polacy z tego wszystkiego nic nie widzieliśmy. 
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 Znowu doszły do nas z Kępna niewesołe wiadomości. 
Odwiedził nas syn Zygmunta Kiełmińskiego, właściciela 
drogerii oraz działacza na niwie śpiewaczej, 
i opowiadał, że jego ojciec został zmuszony do tego, by 
się wpisać na niemiecką volkslistę. Zrobił to dlatego, 
że niemcy zagrozili jego żonie, która pochodziła 
ze Śląska i była volksdeutschem, że jeżeli on tego 
również nie zrobi,to będzie musiała wziąć z nim rozwód. 
Kiełmiński, nie chcąc stracić łączności z rodziną, 
uczynił zadość życzeniu żony i wpisał się na tę 
listę. Uczynił to również dlatego, że jego najmłodsza 
córka, najbardziej kochana przez ojca, wyszła zamąż, 
oczywiście za namową zniemczonej matki, a mimo sprzeciwu 
ojca, za niemieckiego podoficera. Podobnie moja była 
współpracownica, Stanisława Stawicka, która przed 
wojną wyszła zamąż za Ślązaka Fischera, właściciela 
hurtowni kolonialnej, też zrobiła się volksdeutschem, 
gdyż nie chciała dopuścić do tego, aby męża zmuszono 
do wszczęcia kroków rozwodowych i czworga dzieci 
pozbawiono matki. Takie i tym podobne kłopoty gnębiły 
naszych kępińskich znajomych. 
 Z 22 na 23 i z 23 na 24 listopada Berlin był silnie 
bombardowany. Spustoszenia – jak donosiły komunikaty 
niemieckie – od bomb rozsadzających i zapalających są 
duże. Wielkiej wartości pomniki kultury, historyczne 
budowle, kościoły i szpitale oraz całe dzielnice 
mieszkalne zamienione zostały w gruzy i popiół. Jedna 
z naszych znajomych wróciła z Berlina, dokąd wysłana 
została do pracy. na fabrykę, w której ją zatrudniono, 
również spadły bomby. Barak, w którym mieszkała z innymi 
kobietami, został zniszczony, na skutek czego zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni postanowili wrócić do kraju 
i to w dodatku koleją, co im się szczęśliwie udało. 
 nareszcie nadeszły święta. Mój szef Burchardt 
wręczył naszym współpracownikom niemcom gratyfikacje 
gwiazdkowe. naturalnie my Polacy nie dostaliśmy ani 
feniga. natomiast od Grünberga otrzymałem 25 marek, 

co mnie bardzo ucieszyło. Lida również dostała od 
Schulzowej niespodziewanie bogaty podarek gwiazdkowy, 
bo aż 35 marek, babkę, strucel, dla Zdzicha klocki, 
dla Januty książkę z bajkami, dla żony flaszkę wody 
kolońskiej i dla mnie 10 papierosów. Tą hojnością 
owej polakożerczyni byliśmy bardzo zdziwieni. Czyżby 
niekorzystne wieści z frontów kazały jej zmienić swoje 
nastawienie do Polaków lub skłoniły do zastanowienia 
się nad przyszłością? 
 Było w zwyczaju u niemców, że w wigilię Bożego 
narodzenia personel składał szefom życzenia świąteczne. 
W tym roku szef kancelarii Hauenroth, krótko przed 
zakończeniem pracy, złożył wszystkim pracownikom 
życzenia zdrowych i wesołych świąt. Zdziwiła nas ta 
zmiana. 
 W południe wigilijne Bożena, siostrzenica żony, 
przyniosła nam dwie małe choinki, jedną dla dzieci, 
a drugą na grób Hali, dokąd udałem się wraz z dziećmi. 
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do szwagra Stefana przy 
ul. Fabrycznej na krótką pogawędkę. Przy pożegnaniu 
ciotka Marynia dała nam bochenek chleba, za który nie 
wiedzieliśmy jak dziękować. Mieliśmy przecież więcej 
chleba na święta, aniżeli się spodziewaliśmy. Ten 
bochenek był dla nas jednym z najlepszych świątecznych 
prezentów. Same święta minęły spokojnie. Pogoda była 
dżdżysta.
 na froncie wschodnim toczyły się ciężkie 
i krwawe walki na wschód od Żytomierza i na wschód 
od Witebska. Prasa niemiecka donosiła o rozpoczęciu 
rosyjskiej ofensywy zimowej. na Morzu Północnym zatonął 
niemiecki pancernik „Scharnhorst”49, osaczony podczas 
potyczki z konwojem angielskim. Tak się zakończył 
1943 r. Co przyniesie nam kolejny? Oto pytanie, 
które stawialiśmy sobie w dzień sylwestrowy. Ruchy 
defensywne wojsk niemieckich na wszystkich frontach, 
wzmagające się bombardowanie miast niemieckich przez 

49  Pancernik „Scharnhorst” został zatopiony 26 grudnia 1943 r.
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lotnictwo alianckie, postępujące w szybkim tempie 
trudności gospodarcze w Rzeszy i krajach okupowanych, 
przybierająca na sile niemiecka nerwowość i z jednej 
strony rosnący w pewnych okresach terror, a z drugiej – 
pobłażliwość oraz chęć nawiązania bliższych kontaktów 
z Polakami, oczywiście na płaszczyźnie codziennego 
życia prywatnego – wszystko to wskazywało, że dzieje 
się niedobrze w państwie czarnej swastyki. nie dziw 
więc, że co trzeźwiejsze jednostki spośród niemców 
zaczynały wątpić w zwycięstwo i z niepokojem spoglądały 
w niepewną przyszłość. A więc – powiedzieliśmy sobie 
– niemcy, najbardziej barbarzyński naród ostatnich 
stuleci, stacza się powoli, ale stale ku zagładzie. 
niebo ciemnej nocy okupacyjnej zaczęło powoli 
przybierać odcień wyłaniającej się gdzieś na horyzoncie 
zorzy porannej. Toteż z otuchą i wiarą w zwycięstwo 
i niedalekie odzyskanie wolności żegnaliśmy stary rok 
i wkraczaliśmy w nowy 1944 r. 
 Piąty rok wojny zapoczątkował nowy łańcuch klęsk 
niemieckich. W sam nowy Rok wojska niemieckie opróżniły 
Żytomierz. Jak mogliśmy wywnioskować z niemieckich 
komunikatów wojennych, padł również Berdyczów, 
a przednie straże wojsk sowieckich znajdowały się 
w pierwszych dniach stycznia częściowo już w Polsce, 
w okolicy Sarny, miasta powiatowego na Podlasiu. 
Główne uderzenie sowieckie szło jednak w kierunku 
południowym, tj. w stronę Bugu, i zmierzało do odcięcia 
skrzydła południowego armii niemieckiej. nie mniej 
zacięte i ciężkie walki toczyły się pod Witebskiem. We 
Włoszech trwała „wojna żółwiowa”. Anglicy i Amerykanie 
jednego dnia atakowali, a drugiego – odpoczywali. 
 Szczecin był ponownie silnie bombardowany, 
a „Gazeta Pomorska”, czyli „Pommersche Zeitung”, od 
tygodnia nie docierała do Poznania. Widocznie również 
inne ośrodki miejskie i drogi komunikacyjne były 
w tym czasie bombardowane, gdyż przesyłki pocztowe 
przychodziły z kilkudniowym opóźnieniem. 

 W pierwszych dniach stycznia kupiłem sobie ładne 
brązowe buty na lato za 11,75 marki. W sklepie obuwniczym 
po Remelskim przy Alejach Marcinkowskiego trzeba było 
godzinami wyczekiwać, zanim zostało się obsłużonym. 
najpierw zajmowano się niemcami, a dopiero na końcu, 
gdy już tamci załatwili sprawunki, sprzedawcy mogli 
poświęcić swoją uwagę Polakom. 
 Mimo niepowodzeń na wszystkich frontach 
i nadchodzących hiobowych wieści, często silnie 
zawoalowanych, wrogi stosunek większości niemców do 
nas Polaków wręcz przybierał na sile. Przykładowo 
niemiecki lekarz chorób dziecięcych dr Bötschner 
przestał w ogóle przyjmować polskie dzieci. Podobnie 
postąpił dentysta Oberlej na ul. Pocztowej. A polskich 
lekarzy było bardzo niewielu, więc o korzystaniu z ich 
opieki mogliśmy jedynie pomarzyć. 
 W tym czasie niemiecki minister sprawiedliwości 
mianował SS Hauptsturmführera Steinberga, 
dotychczasowego prokuratora generalnego w Łodzi, na 
nowego prokuratora generalnego przy Wyższym Sądzie 
Krajowym w obwodzie Wartheland. Z tej okazji gauleiter 
Greiser w przemówieniu powitalnym powiedział m.in., 
że „zadaniem nowego prokuratora musi być usunięcie 
z drogi wszystkich obcych ciał, które przeszkadzają 
rytmowi niemieckich serc”. Greiser miał oczywiście na 
myśli Polaków, których pragnął zniszczyć. 
 O tym samym Greiserze pisał przed kilku dniami 
„Ostdeutscher Beobachter” z okazji milionowego 
osiedleńca w Warthegau, chwaląc go za to, że potrafił 
w bardzo krótkim czasie zdziałać to, na co komisja 
kolonizacyjna w czasach zaborów potrzebowała całe 
lata. nie wspominał niestety o sposobach i środkach, 
jakich używał Greiser, a jakich – komisja kolonizacyjna 
przy osiedlaniu w Poznańskiem niemieckich kolonistów. 
Wiadomo, że komisja kolonizacyjna wywłaszczała polskie 
majątki za odszkodowaniem, a Greiser przymusowo i przy 
pomocy gestapo wyganiał Polaków z majątków ziemskich 
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i gospodarstw chłopskich, wywożąc ich na tułaczkę 
i biedę do Generalnego Gubernatorstwa. 
 W czerwcu Greiser, przemawiając na otwarciu teatru 
niemieckiego w Inowrocławiu i nawiązując do pewnego 
oświadczenia Mikołajczyka, powiedział, że „tak jak 
niebo jest nad ziemią, tak pozostaną tutejsze ziemie 
na wieki niemieckim Warthegau”. Dlatego radzi Polakom, 
aby im się czegoś przypadkiem nie zachciało, gdyż 
dopiero wtedy mogliby poznać niemców! nie przypuszczał 
wtenczas Greiser, że o losach ziemi wielkopolskiej 
może w przyszłości decydować ktoś inny, i zapomniał, 
że losy wojen są bardzo zmienne. 
 na skutek wielkich zniszczeń, spowodowanych 
bombardowaniem Berlina, przesiedlano wielu 
berlińczyków, a szczególnie kobiety, dzieci i starszych, 
do Warthegau. Robiono wszystko, aby młodzież, 
przewiezioną ze środowiska czysto niemieckiego, jakim 
był Berlin, do środowiska, w którym przeważał element 
polski, czyli do Poznańskiego, uchronić przed bliższymi 
kontaktami z miejscową ludnością i nie dopuścić 
do rzekomej deprawacji młodej duszy hitlerowskiej. 
Przyjeżdżających niemców trzeba było odizolować od 
Polaków we wszystkich dziedzinach życia codziennego: 
w pracy, w życiu prywatnym i we współżyciu sąsiedzkim. 
W tym celu Hitlerjugend (młodzieżówka nSDAP) wydała 
odezwę, w której apelowała m.in.: „Dla pamięci! Chłopcy 
i dziewczęta z Berlina, to musicie sobie zapamiętać!”. 
W dokumencie tym podano 10 wskazówek dotyczących 
stosunku niemców do Polaków w Poznańskiem. Poniżej 
przytaczam najważniejsze z nich:
 „na jednego niemca w obwodzie Wartheland przypada 
wciąż jeszcze czterech Polaków. 
 Stosunek niemca do Polaka jest taki sam jak pana 
do parobka. Oznacza to, że my jako panowie musimy 
wykazywać więcej charakteru. 
 naszą pańskość musimy poza tym wykazywać naszymi 
zdolnościami. Polak nie śmie nigdy mieć tego uczucia, 
że umie coś więcej od niemca. 

 My niemcy traktujemy Polaka twardo, ale 
sprawiedliwie. Prawdziwy i przodujący pan nie potrzebuje 
wciąż krzyczeć i grozić. Polak będzie wtenczas karany, 
jeżeli na to zasłuży, i będzie przez tego karany, 
który ma do tego prawo. 
 Polak stoi wartościowo poniżej niemca. W swojej 
masie tęskni za pokojem i pracuje solidnie. naturalnie 
bardzo mało z nich życzy sobie naszego zwycięstwa. 
Oni wierzą w odzyskanie niepodległości i powstanie 
z powrotem państwa polskiego. Oni obserwują nas niemców 
bardzo dokładnie i widzą w każdym rozrabiaczu, w każdym 
naszym niezadowoleniu obawę przed klęską. Polacy są 
skorzy do plotek i wierzą najgłupszym pogłoskom. 
 Dlatego żaden z Was nie powinien zapominać się 
w słowie i zachowaniu. Takie stanowisko winieneś 
żyjącym tutaj niemcom. Pamiętaj o tym, ile biedy 
tutejsi volksdeutsche musieli przeżyć i ile ofiar 
ponieśli. Pamiętaj, że nasi przesiedleńcy musieli 
swoją ojczyznę opuścić i często w ciągu dwóch lat żyć 
w prymitywnych warunkach w obozach dla przesiedleńców. 
Przede wszystkim rozważ sobie, że utrudniasz im ich 
pracę z Polakami, jeżeli Twój stosunek do polskiej 
ludności każe jej żywić nadzieję na klęskę niemiec 
i pozwoli Polakom na grubiańskie zachowanie w stosunku 
do nas niemców. Pamiętaj, że w Warthegau wszyscy prawie 
mężczyźni – Polacy to żołnierze. 
 nie zapominaj, że przyszedłeś z Reichu i że wszyscy 
volksdeutsche i przesiedleńcy patrzą na Ciebie”.
 naturalne i zrozumiałe, że po takim dictum 
napływająca z bombardowanego Reichu młodzież niemiecka 
od razu zajęła wyniosłe i wrogie stanowisko wobec 
polskich dzieci, młodzieży i starszych. 
 Wszystko wskazywało na to, że wojna wchodzi 
w ostatnią fazę i że powoli, ale stale zbliżamy się 
do jej zakończenia. Wyczuwali to zarówno Polacy, jak 
i niemcy. Jedni i drudzy zdawali sobie sprawę z tego, że 
czekają ich jeszcze ciężkie przejścia, które zaciemniają 
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przyszłość, nawet najbliższą, a szanse na przeżycie 
tego strasznego kataklizmu wojennego redukują prawie 
do minimum. Polacy w skrytości przed niemcami szeptali 
o zwycięstwie wojsk koalicyjnych, zarysowującym się 
na wszystkich frontach, a niemcy mówili tylko wśród 
zaufanych o nadchodzącej klęsce. Przede wszystkim 
bali się Rosjan, którzy parli w kierunku granicy 
Polski. Chcąc wzbudzić w Polakach niechęć do koalicji, 
a szczególnie do Związku Radzieckiego, poruszali coraz 
częściej na łamach swojej prasy sprawę Polski. 
 Jak właściwie wyglądała sprawa Polski na forum 
międzynarodowym, nie wiedzieliśmy. Byliśmy przecież 
odcięci od wszelkich źródeł informacyjnych, poza prasą 
niemiecką i polską prasą konspiracyjną, która nie 
zawsze do nas docierała, a często przynosiła wiadomości 
z opóźnieniem. Dochodziły do nas co prawda najróżniejsze 
wieści, ale ich wiarygodność trudno było sprawdzić, 
przez co po prostu błądziliśmy w ciemnościach lub 
rzeczywisty stan rzeczy mogliśmy wyrobić sobie tylko 
na podstawie doniesień prasy niemieckiej, a w naszym 
wypadku – na podstawie jedynego pisma niemieckiego 
wychodzącego w Poznaniu, tj. „Ostdeutscher Beobachter”. 
 Już w styczniu dowiedzieliśmy się więc, że Stalin 
– według Rosyjskiej Agencji Prasowej TASS – proklamował 
Polskę komunistyczną, z tym że ziemie wschodnie aż po 
linię Cursona przyłącza do Rosji, a ofiarowuje nam 
w zamian Prusy Wschodnie i Śląsk. 
 Kilka dni później to samo pismo doniosło,  
że „na oświadczenie Sowietów w sprawie przyszłych losów 
Polski wydał rząd polski w Londynie w piątek 14 stycznia 
oświadczenie, w którym mówił, że pragnie zupełnej 
solidarności wśród aliantów i dlatego rezygnuje z dalszej 
publicznej dyskusji w sprawie polsko-sowieckiej, 
nie uznaje jednak jednostronnego załatwienia spraw 
spornych, wyraża życzenie porozumienia z Sowietami na 
podstawie sprawiedliwości oraz prosi rządy angielskie 
i amerykańskie o pośredniczenie w dyskusji z Sowietami 

w sprawach spornych, której wynikiem byłaby przyjaźń 
i stała współpraca z Sowietami”. 
 Krótko po oświadczeniu rządu polskiego w Londynie 
Rosja odpowiedziała, że z rządem, z którym nie utrzymuje 
stosunków dyplomatycznych, nie może pertraktować.
 Był to policzek dla Anglii i USA, pod których 
naciskiem rząd polski wystąpił ze swoją ofertą.  
Co teraz?
 Jak doniósł „Ostdeutscher Beobachter”, 
międzynarodowa prasa stwierdza, że odpowiedź Sowietów 
jest ciosem dla Anglii i USA, a szczególnie dla Anglii, 
ponieważ minister spraw zagranicznych Eden współdziałał 
przy redagowaniu polskiego oświadczenia. Odpowiedzią 
sowiecką poczuł się dotknięty również minister spraw 
zagranicznych USA Hull50, który popierał nacisk Anglii 
na rząd polski.
 Oba rządy angielski i amerykański pośpieszyły 
z oświadczeniem, że stoją u boku rządu polskiego, 
czyli że go uznają w całej pełni i że w najbliższych 
dniach rozpoczną się nowe rozmowy między Churchillem 
i Edenem a rządem polskim. Do tego czasu nie miały 
być prowadzone publiczne dyskusje w sprawie polsko-
sowieckiej. 
 Kilka dni później ogłoszono w prasie niemieckiej, 
że Sowieci nie zgodzili się na to, by USA pośredniczyły 
w sporze polsko-sowieckim, oraz że Stalin utworzył 
w Moskwie polski rząd komunistyczny na czele z Wandą 
Wasilewską. nie zwie się on gabinetem, lecz komitetem 
wolnościowym. Podobno Stalin zażądał od Anglii i USA 
uznania tego rządu.
 Ile w tych wszystkich doniesieniach było prawdy, 
nie wiedzieliśmy. Z jednego jednak zdawaliśmy sobie 
sprawę, a mianowicie – że sprawą niepodległości Polski 
zaczęły się interesować wszystkie potęgi świata. 
Jedni starali się podburzać Polaków przeciw drugim; 
szczególnie niemcy przeciw Sowietom, a Sowieci przeciw 

50  Cordell Hull (1971-1955), sekretarz stanu USA w latach 1933-1944.
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niemcom. Ostatecznie dla nas, biednych i uciemiężonych 
małych ludzi, najważniejszą rzeczą było wyzwolenie 
spod strasznej okupacji hitlerowskiej i odzyskanie 
niepodległości. Byliśmy świadomi, że choć w nędzy 
i ciągłym niepokoju przeżywaliśmy wojnę w podbitym 
kraju, to nikt nie weźmie pod uwagę naszych racji przy 
kształtowaniu przyszłego ustroju społecznego w naszym 
państwie. 
 Dopiero później dowiedzieliśmy się z prasy 
podziemnej, że w noc sylwestrową 1943/1944 r. 
powstała w Lublinie Krajowa Rada narodowa jako legalna 
reprezentacja narodu polskiego na czele z Bolesławem 
Bierutem. Odgrywała ona rolę sejmu i rządu. Uchwały 
jej obejmowały: skupienie sił całego narodu na walce 
z okupantem, stworzenie Armii Ludowej na czele z gen. 
Żymirskim oraz dekret o organizacji rad narodowych. 
Polska miała być państwem demokratycznym, a jej 
ustrój winien zapewnić masom pracującym decydujący 
wpływ na kierowanie życiem politycznym i gospodarczym 
kraju. Ziemie obszarnicze muszą przejść na własność 
chłopa, a wielki przemysł, kopalnie i banki – stać 
się własnością narodu. W polityce zagranicznej KRn 
wysunęła konieczność sojuszu i współdziałania ze 
Związkiem Radzieckim oraz sojuszu z Wielką Brytanią 
i USA. 
 W Kępnie volksdeutsche w wieku 38–53 lat poszli 
do wojska niemieckiego śladem swoich synów. Było wśród 
nich wielu braci kurkowych i sokolich, np. pszczelarz 
Stefan Karolewski, fryzjer Piątek, stolarz Wincenty 
Skiba, Jan Kaźmierczak, który nie miał dla mnie 
butów po powrocie z więzienia w Rawiczu, zegarmistrz 
Pezalski junior i wielu innych. Dla Polaków wprowadzono 
niedzielną pracę z łopatą, aby – jak mówili niemcy – 
„nie przyszli na złe myśli”. 
 Dziedzic z Olszowy Witold Daszkiewicz – jak pisał 
Wacław Cierpik – „chodził jak lis po mieście i roznosił 
tłuste paczki zapustne po niemcach, a pani dziedziczka 

z córeczkami jeździła wolantem, rozmawiając tylko 
po niemiecku”. Żyła w zażyłej przyjaźni z Julcią 
Czekalską, nie gorszą od niej volksdeutschką. 
Daszkiewicz, ziemianin, uchodził przed wojną za 
wielkiego patriotę, był prezesem „Sokoła” oraz innych 
towarzystw i pisywał sążniste artykuły do „Dziennika 
Poznańskiego”. Czekalscy byli właścicielami ślusarni 
przy Alejach Marcinkowskiego, żyli trochę ponad stan, 
przez co często popadali w kłopoty finansowe. To 
właśnie ich zakład wykonywał wszelkie prace ślusarskie 
w naszej drukarni. Zarówno ojciec, jak i syn byli 
bardzo pracowici, ale jeżeli chodzi o ich przekonania 
polityczne, to frymarczyli nimi od pierwszych dni 
wojny. 
 W kępińskim Domu Katolickim – według dalszych 
relacji Cierpika – mieściła się fabryka odzieży 
cywilnej i wojskowej, a w kościele składnica materiałów 
i ziemniaków. Wśród pracownic fabryki była siostra 
zakonna Rabiega, która po zamknięciu klasztoru przez 
władze hitlerowskie wróciła do domu rodzinnego. 
 W tym czasie krążyły po Kępnie pogłoski, według 
których kępińscy wysiedleńcy, znajdujący się na 
terenach wschodnich Generalnego Gubernatorstwa, 
zagrożonych inwazją rosyjską, mają wracać pojedynczo 
w swoje strony i zamieszkiwać u krewnych lub przyjaciół. 
Tymczasem synowie i córki znanych nam volksdeutschów 
brali żywy udział w uroczystościach imieninowych 
Hitlera i paradowali po mieście w nowych mundurach,  
a p. Scheffsowa, żona dentysty, pilnie zbierała na 
ulicach miasta ofiary na potrzeby wojska niemieckiego. 
 nadeszły również nowe wiadomości z Opatowa 
od byłego burmistrza Kępna Wacława Kokocińskiego, 
wywiezionego wraz z chorą żoną i dziećmi do Generalnego 
Gubernatorstwa. W odpowiedzi na moją pocztówkę, w której 
twierdziłem, że po wojnie Europa będzie bardziej 
czerwona aniżeli dotąd, w liście z 12 lutego donosił, 
że front zbliża się do nich bardzo szybko i biegnie 
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180 km od Opatowa. Przez miasteczko przeciągają 
uciekinierzy niemieccy, których lokuje się po wsiach 
i w tzw. Durchgangslager, skąd wysyłani są do niemiec. 
Młodzież polska musi stawać przed komisją poborową 
i wcielana jest do Arbeitsdienstu. Partyzantka nadal 
niepokoi niemców. Wysłane w listopadzie ubiegłego roku 
przez Kokocińskiego dwie paczki z mąką, makiem i wełną 
na sweter dla Januty, jego chrześniaczki, w ogóle do 
nas nie dotarły. Widocznie zaginęły. niewykluczone, że 
gdzieś w drodze jakiś niemiec uznał, że mąka i wełna 
mogą mu się więcej przydać aniżeli Polakowi. Zresztą 
w tym zamęcie wojennym nie był to wypadek odosobniony. 
Ginęły nie tylko paczki, lecz także całe pociągi 
i transporty z ludźmi. 
 Dobry nasz znajomy Józef Lorych, emerytowany 
kierownik szkoły z Krążków, zamieszkały przed wojną 
w Kępnie, wywieziony wraz z żoną do Cegłowa pod Mińskiem 
Mazowieckim, gdzie znajdowało się większe skupisko 
kępniaków, w ostatnim swoim liście życzył zdrowia 
naszym chorym dzieciom, aby na Święta Wielkanocne 
mogły się pokrzepić jajkami i szynką. Mój Boże!  
My nie myśleliśmy wtenczas o jajkach i szynce, a nie 
dojadaliśmy od trzech tygodni, aby móc na święta upiec 
kawałek placka i kupić wędliny na chleb!
 Syn Lorycha Alfons, lekarz w Chorzowie, żonaty 
również z lekarką, był jak prawie wszyscy Ślązacy 
i mieszkańcy Śląska volksdeutschem. Drugi syn, 
Sylwester, sędzia w Katowicach, pozostał Polakiem. 
Alfons chciał ściągnąć do siebie starego ojca z matką. 
Rzecz jasna, w takim wypadku również oni musieliby 
wpisać się na niemiecką volkslistę, gdyż było nie do 
pomyślenia, aby niemcy zgodzili się na zamieszkanie 
Polaków z volksdeutschami, czyli niby-niemcami, nawet 
jeżeli chodziło, jak w omawianym wypadku, o ojca 
i matkę. A więc Lorychowie, chcąc przenieść się do 
syna na Śląsk, musieliby zostać volksdeutschami. A nie 
było łatwe na stare lata wyrzec się swoich przekonań 

politycznych i narodowych, czyli Polski. napisał więc 
do mnie mój druh i przyjaciel Lorych senior z prośbą 
o radę, oczywiście między wierszami, co ma począć. 
naturalnie odradziłem mu ten krok, za co był mi później 
bardzo wdzięczny. 
 My poznaniacy wciąż nie mogliśmy zrozumieć, jak 
Polak, urodzony na polskiej ziemi, wychowany po polsku, 
mógłby się wyrzec nagle swoich korzeni i stać się 
niemcem, narażając własnych synów, a często i samego 
siebie, na służbę w obcej armii i wysłanie na front 
wojenny. A jednak wielu robiło to dla świętego spokoju, 
niemieckich kart żywnościowych i – jak mawiali kępińscy 
volksdeutsche – „dla ratowania majątku narodowego”, 
mając na myśli oczywiście swoje domy, ogrody i pola, 
czyli własny majątek. Stąd z dużym niepokojem i bólem 
przyjmowaliśmy każdą wiadomość o rosnących szeregach 
volksdeutschów. 
 Często rano, idąc do pracy ul. Zamkową, spotykałem 
pewnego ułomnego volksdeutscha. nosił on odznakę 
partyjną. Intuicja podpowiadała mi, że był to Polak, 
który przeszedł do obozu śmiertelnego wroga i pełen 
poddańczej uniżoności, służył mu duszą i ciałem. 
Przypuszczałem, że był niższym urzędnikiem. Wiadomo, 
że o ile na Śląsku, a również w powiecie kępińskim i na 
Pomorzu, niemcy wywierali większy lub mniejszy nacisk 
na Polaków, by wpisywali się na niemiecką volkslistę, 
o tyle w Poznaniu nie była to wcale sprawa łatwa, gdyż 
zasadniczo niemcy niechętnie przyjmowali Polaków na 
listę volksdeutschów, tym bardziej że poznańscy niemcy 
z Reichu i Baltendeutsche lekceważyli volksdeutschów 
za wyrzeczenie się swojej narodowości. Właśnie dlatego 
spotykanego volksdeutscha po prostu nienawidziłem. 
 Miałem w Bydgoszczy dobrego przyjaciela 
z młodych lat, skauta, towarzysza broni z powstania 
wielkopolskiego i kapitana wojsk polskich, Stanisława 
Jańczaka. W pierwszych miesiącach wojny przyjeżdżał 
on od czasu do czasu do Poznania. Wtenczas razem 



413

Wysiedlanie

412

Wysiedlanie

z Saroszewskim spotykaliśmy się z nim, aby trochę 
pogawędzić. Pewnej niedzieli przyszedł do mnie jak 
zwykle Saroszewski z propozycją, abym poszedł z nim 
na spotkanie z Jańczakiem. W drodze na Śródkę, gdzie 
mieliśmy się spotkać, zdradził mi, że Jańczak zrobił 
się volksdeutschem. Zdębiałem; nie chciałem wierzyć, 
aby Jańczak, kapitan wojsk polskich i powstaniec 
wielkopolski, mógł podjąć taką decyzję. Zrezygnowałem 
ze spotkania. Saroszewski poszedł sam, a ja – 
zdruzgotany tą niespodziewaną wiadomością – wróciłem 
do domu. Więcej Jańczaka nie widziałem. Działo się to 
w 1940 r. Później obiło mi się o uszy, że uczynił to 
na polecenie jakiejś organizacji podziemnej. Jeżeli 
tak było, mógł się z tego zwierzyć mnie, staremu 
przyjacielowi. na tyle powinien mi ufać. A jeżeli 
bał się lub nie mógł tego uczynić, mógł to zrobić pod 
koniec wojny lub po jej zakończeniu. Przez całą wojnę 
utrzymywałem kontakt z Saroszewskim, o czym Jańczak 
na pewno wiedział, a nie starał się o to, by się do 
mnie zbliżyć, i z niczego nie zdradził się przed 
Saroszewskim. Byłem przekonany, że pogłoski o tej 
podziemnej organizacji były niczym innym jak czczą 
pogłoską, podobnie jak w wypadku dra Marszałka z Kępna, 
który również twierdził, że zrobił się volksdeutschem 
na polecenie jakiejś podziemnej organizacji, a mimo 
to nie został przez sąd zrehabilitowany. Trudno, my 
Polacy zbyt wiele przecierpieliśmy, abyśmy mogli 
volksdeutschom, mimo różnych okoliczności łagodzących 
i częściowo nawet usprawiedliwionych, tak szybko 
zapomnieć, że swoim przejściem do obozu wroga i pomocy, 
jakiej mu udzielali, przedłużali wojnę, a więc również 
nasze cierpienia. 
 niemieccy pracodawcy wyzyskiwali Polaków, jak 
tylko mogli. nie tylko popędzali ich w pracy, lecz 
także kazali pracować po 10 i więcej godzin dziennie. 
Jakkolwiek się z tym nie zdradzali, wiedzieli dobrze, 
że Polacy starają się nie przepracowywać i że 

oszczędzają swoje nadwątlone niedożywieniem siły, no 
i że trochę sabotują narzucone im tempo pracy, czyli 
„ciągną gumę, aby jak najmniej kół kręciło się dla 
zwycięstwa niemieckiego”. Wszędzie bowiem, na płotach, 
wystawach i niektórych budynkach, widniały napisy: 
„Räder rollen für den Sieg” („Koła kręcą się dla 
zwycięstwa”). najgorzej pod tym względem miały polskie 
dziewczęta, które pracowały jako służące, czyli pomoce 
domowe lub opiekunki do dzieci. Były one najbardziej 
wykorzystywane przez swoje niemieckie panie. Podczas 
gdy ja pracowałem tylko przepisowe osiem godzin 
dziennie i punktualnie wychodziłem z biura do domu, 
nasza Lida wracała bardzo późno z pracy. Schulzowa 
zażądała pewnego dnia, aby moja córka pracowała do 
godz. 21:00, czyli 13 i pół godziny. naturalnie Lida, 
gdy po tak długiej i wyczerpującej pracy przyszła 
do domu, była tak zmęczona, że udawała się zaraz na 
spoczynek.
 Zdenerwowałem się z powodu jakiegoś  niepo-
rozumienia, jakie miała żona z Schulzową w sprawie 
Lidy. Obliczałem w biurze żwir, przy czym źle wstawiłem 
w rachunku przecinek, przez co ostateczna suma wypadła 
zamiast 5425 marek tylko 542,50 marki. naturalnie 
miałem z tego powodu nieprzyjemności z szefem 
Hauenrothem, któremu w końcu powiedziałem, że jestem 
tylko człowiekiem i że mogę tak samo się mylić jak 
inni. nie powiedziałem oczywiście tego, o czym w tej 
chwili myślałem, a mianowicie że wiedziałem tak samo 
dobrze jak on, że na skutek ogólnego braku tłuszczów 
w pożywieniu wszyscy ludzie, a szczególnie pracujący 
umysłowo, zaczynają mieć problemy z pamięcią i się 
mylą. namacalny dowód tego dawał nasz bauleiter, czyli 
kierownik budowy, który jakże często się mylił w swoich 
obliczeniach!
 Dnia 30 stycznia niemcy w Poznaniu obchodzili 
bardzo hucznie rocznicę objęcia władzy przez Hitlera. 
Ulicami miasta przeszedł olbrzymi pochód manifestacyjny. 
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Orkiestra wojskowa „rżnęła”, a młodzież śpiewała. 
Byłem właśnie na Starym Rynku po gazety, ale ich 
nie dostałem, gdyż nie nadeszły z Berlina, który był 
zapewne znowu bombardowany. W czasie pochodu Polacy 
usuwali się z ulic i szukali schronienia w bramach lub 
w bocznych uliczkach, np. w uliczce Kurzanoga51.
 W jednej z szkół dla polskich dzieci 14-letni 
chłopcy przy wypełnianiu formularzy dla Arbeitsamtu 
napisali, że chcą zostać lotnikami i marynarzami.  
na pytanie, jakimi lotnikami chcą zostać, odpowiedzieli, 
że polskimi. Gdy nauczycielka stwierdziła, że nie 
ma polskich lotników, odpowiedzieli, że owszem są, 
w Anglii. Ci zaś, którzy chcieli zostać marynarzami, 
odpowiedzieli, że chcieliby pójść do floty angielskiej 
na łodzie podwodne. Podobno rozczarowanie niemieckiej 
nauczycielki nie miało granic, spodziewała się bowiem 
w swej naiwności, że polscy chłopcy odpowiedzą,  
iż chcą pójść do lotnictwa i marynarki niemieckiej. 
Widocznie nie czytała niedawnego rozporządzenia, 
według którego niemowlęta niemieckie będą odtąd 
otrzymywały 1 litrze mleka dziennie, a polskie tylko 
¼ litra. Dzieci niemieckie do 18 roku życia będą 
otrzymywały po ½ litra mleka dziennie, a polskie 
tylko do sześciu lat po ¼ litra dziennie. Gdyby pani 
nauczycielka znała to rozporządzenie oraz wiele innych 
podobnych, dyskryminujących polską ludność w Poznaniu, 
zrozumiałaby polskich chłopców. 
 Tymczasem wojska sowieckie parły naprzód. W ostatnich 
dniach mówiono, że ma nastąpić „Eindeutschung”, czyli 
włączenie do Rzeszy Pomorza, Poznańskiego i Śląska, 
a ludność polska, zamieszkała na tych terenach,  
ma otrzymać niemieckie karty żywnościowe. Były również 
pogłoski o nowych wywózkach, które miały niebawem 
nastąpić. Ostatnio wywieziono cztery rodziny z byłej 
kolonii dla bezrobotnych w naramowicach, w której 
mieszkał mój szwagier Kazimierz Linkowski z rodziną. 

51  Uliczka położona na Starym Rynku w Poznaniu między dawnymi jatkami i kramami.

Wieczorem około godz. 19:00 zajechał przed domki 
wysiedlonych samochód ciężarowy, na który załadowano 
bagaż i dzieci. Starsi musieli iść pieszo. Wysiedleńcy 
wybijali w pośpiechu i sprzedawali posiadany drób, 
a kupowali go ci, którzy ich wywozili, płacąc śmiesznie 
niską cenę 2 marek za sztukę. Wysiedleńców przewieziono 
do baraków w Górczynie, a później wysłano na roboty do 
Danii i Holandii. Piątą rodzinę ze względu na podeszły 
wiek wysiedleńców pozostawiono na miejscu. Mężczyzna 
na wieść o wysiedleniu biegał od stołu do warsztatu, 
nie wiedząc, co czyni. Podobno szwagier również znalazł 
się na tej liście, nie znał jednak dnia ani godziny, 
kiedy po niego przyjdą. 
 Wywożono również Polaków z wiosek 
i z małych miasteczek do Alzacji i Lotaryngii jako  
Warthegaudeutsche. na ich miejsce przychodzili 
Schwarzmeerdeutsche, czyli niemcy znad Morza Czarnego, 
i Reichsdeutsche z bombardowanych miast Rzeszy. Według 
wiadomości z Kępna wywieziono tam również w tym czasie 
około 90 rodzin, z Ostrzeszowa – 70, a z powiatu około 
4 tys. polskich rodzin. 
 W trzypiętrowej kamienicy przy ul. Kramarskiej 
mieszkali najróżniejsi ludzie pochodzenia robotniczego 
i rzemieślniczego, m.in. krawiec, robotnik, kolejarz, 
samotna wdowa, starsza panna cierpiąca na padaczkę 
i wreszcie ojciec z 14-letnią córką. Wśród lokatorów 
panowały nie najgorsze stosunki sąsiedzkie, a raczej 
powiedziałbym: dobre, nieodbiegające od ogólnych norm 
wzajemnego współżycia. Wszystkich gnębiły jednakowe 
kłopoty i troski o wyżywienie rodziny i siebie, 
niepewność jutra, każdemu z nas groziło aresztowanie 
i umieszczenie w Domu Żołnierza, siedzibie gestapo, 
więzieniu na ul. Młyńskiej, Forcie VII, w obozie 
w Żabikowie lub w obozie koncentracyjnym. Wspólna 
niedola, cierpienia zadawane przez tego samego wroga 
łączyły ludzi i ułatwiały współżycie w najtrudniejszych 
nawet warunkach. Jaka natomiast panowała atmosfera 
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w poszczególnych rodzinach, w to nie wchodzę. To ich 
sprawy prywatne. Spostrzegłem jednak, że nie zawsze 
jest dobrze, gdy mąż jest młodszy od żony lub gdy żona 
jest zbyt ładna i ma duże powodzenie u przyjaciół męża, 
gdy samotnie mieszkające dziewczęta szukają „łatwego 
chleba”, nawet u wroga, i wreszcie, co się najczęściej 
zdarzało, gdy na zbyt szczupłej przestrzeni mieszkała 
większa liczba osób, korzystająca z jednej kuchni 
i kuchenki gazowej. 
 Byli wśród nas ludzie, którzy choć doświadczyli 
na własnej skórze twardej pięści okupanta i pędzili ze 
swoją rodziną życie wcale niełatwe, to nie mogli pozbyć 
się nawyku przewodzenia innym, nabytego prawdopodobnie 
na zajmowanym przez siebie przed wojną stanowisku. 
Tacy ludzie musieli zawsze i wszędzie podkreślać swoją 
wszechwiedzę oraz ważność. Jednym z nich był główny 
księgowy w firmie, w której pracowałem. nazywał się 
Dionizy Madajewski. Był to młody człowiek, żonaty, 
blondyn w okularach, bardzo rzutki i ze wszech miar 
obeznany z pracą księgowego, a przy tym bardzo giętki 
względem swoich pracodawców i współpracowników niemców. 
Potrafił się z nimi dogadać i wyjść im naprzeciw w swej 
uległości, za co go cenili. Zdarzało się jednak, jeżeli 
chodziło o sprawy zawodowe, czyli o księgowość, że umiał 
w bardzo oględny i dyplomatyczny sposób przeciwstawić 
się swojemu szefowi – niemcowi Hauenrothowi, który 
znużony gadatliwością Madajewskiego, wreszcie mu 
ustępował. Ale były to bardzo rzadkie wypadki. 
 Zupełnie odmienny stosunek miał Madajewski 
do nas Polaków. Ja co prawda początkowo nie bardzo 
orientowałem się w księgowości przebitkowej, w której 
pracowałem razem z Madajewskim jako kontysta. Byłem 
więc skazany na jego pomoc i wyrozumiałość. Uległem 
mu więc i uznawałem jego przodujące stanowisko jako 
głównego księgowego, co mu bardzo schlebiało. Stąd 
nasza współpraca i współżycie było więcej jak poprawne. 
Umiałem dostosować się do Madajewskiego, co nie wszyscy 

koledzy potrafili, szczególnie ci z działu księgowości 
pracy i płacy. Byli to – jak już wspomniałem w innym 
miejscu – przeważnie oficerowie rezerwy, którzy nie 
uznawali dominacji Madajewskiego i nie zamierzali 
słuchać jego poleceń i rad. Zarzucali mu również, że chce 
uchodzić za dobrego Polaka i patriotę, a równocześnie 
schlebia niemcom, traktując nas z góry jako ludzi 
mniej wartościowych od siebie. na tym tle dochodziło 
często do gwałtownych scen, a nawet do rękoczynów. 
W trakcie jednego z takich zajść Madajewski uderzył 
w twarz trochę ułomnego, a właściwie schorzałego 
wskutek przejść wojennych kolegę, pracownika działu 
pracy i płacy. Czyn Madajewskiego wywołał burzę, tym 
bardziej że poszkodowany nie odparował uderzenia, 
gdyż po prostu oniemiał z wrażenia. Postępek ów 
potępiliśmy wszyscy jednomyślnie i odsunęliśmy się od 
Madajewskiego. Powstała między nami przepaść, której 
nic już nie zdołało wyrównać. Dobrze, że w tym czasie 
nie miałem prawie żadnej styczności z Madajewskim, 
gdyż pracowałem od kilku miesięcy w dziale projektów 
jako kontroler obliczeń statycznych i rachunków. 
Wrogowie Madajewskiego, do których należał również 
mój przyjaciel Saroszewski, często się odgrażali: 
„Rozprawimy się jeszcze z nim, niech tylko wojna się 
skończy!”. Czy do tego doszło? Zdaje się, że nie!
 Oto inny przykład zadufanego w sobie Polaka, 
pragnącego wobec sponiewieranych i przytłoczonych 
różnymi trudnościami rodaków okazywać swoją urojoną 
wyższość. Moja żona poszła raz do Wirtschaftsamtu, 
czyli Urzędu Żywnościowego, po kartki żywnościowe 
dla Lidy. Obsługiwał ją jakiś Polak, mały człowiek, 
który poobcinał karty do niemożliwości z rzekomo 
zbędnych znaczków. Gdy żona chciała mu wytłumaczyć,  
że niesłusznie postępuje, zaczął wykrzykiwać, podobnie 
jak niemcy, że ona ma tylko odpowiadać na pytania. 
 Zbliżały się piąte wojenne Święta Wielkanocne. 
nasi kępińscy przyjaciele i w tym roku o nas pamiętali. 
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Otrzymaliśmy trzy paczki: od Parzonki z Kępna, 
Kokocińskiego z Opatowa i panny Hazubskiej z Kępna. 
Oczywiście podzieliłem się wszystkim z matką i siostrami. 
Tegoroczne ceremonie wielkotygodniowe odbywały się 
przy drzwiach zamkniętych. Pierwszy dzień świąt,  
9 kwietnia 1944 r., był pogodny i słoneczny. Krótko 
po godz. 12:00, pod koniec świątecznego śniadania, 
na które dostaliśmy po jednym jajku, odezwały się 
syreny. Był to moim zdaniem alarm. Wyjechała straż 
pożarna. na ulicach zapanował gorączkowy ruch. Ludzie 
biegali w różnych kierunkach, przeważnie do swoich 
domów i schronów. niektórzy dźwigali toboły, inni mieli 
ze sobą walizki. Wycie syren nie ustawało. W ciągu 
kilku minut ulice opustoszały. nasi współlokatorzy 
oraz mieszkańcy sąsiednich budynków twierdzili, że to 
tzw. Voralarm, czyli przedalarm. Ja natomiast byłem 
zdania, że to rzeczywisty alarm. Spakowaliśmy więc 
szybko najpotrzebniejsze rzeczy do walizek, z którymi 
udaliśmy się do schronu. Można się tam było dostać 
tylko przez mieszkanie parterowe, zajmowane przez 
osławionego Kohlenklaua. Zaledwie znaleźliśmy się 
na półpiętrze, odezwały się armaty przeciwlotnicze, 
a chwilę później – silne detonacje i brzęk szkła. Zdzichu 
i Januta byli już w schronie, a ja z żoną staliśmy 
z walizkami przed wejściem, przy którym tłoczyli się 
przede wszystkim ci, którzy zwykle w czasie alarmów nie 
schodzili do schronu. Pomogłem starszym ludziom znosić 
walizki, a następnie jako Luftschutzhelfer pobiegłem 
na strych zobaczyć, czy mieszkania są w porządku, 
pozakręcać kurki z gazem, pootwierać okna, aby nacisk 
powietrza, spowodowany ewentualnymi wybuchami bomb, 
nie powytłukiwał szyb i nie powyrywał okien z ram. 
Ze strychu można było zobaczyć całą zachodnią część 
miasta, pogrążoną w gęstym dymie, oraz wybuchające 
w zachodnio-południowej części pożary. W pewnej chwili 
usłyszałem warkot motoru – wydawało mi się – obcego 
samolotu, lecącego w kierunku wschodnio-południowym. 

Mniej więcej po ośmiu minutach flak przestał strzelać, 
a o 13:30 odwołano alarm. 
 nadchodziły coraz to inne i groźniejsze wiadomości 
o spustoszeniach wyrządzonych bombardowaniem. Udałem 
się więc z Janutą i Zdzichem na Plac Sapieżyński, aby 
zobaczyć, co się tam dzieje. Jeden budynek po zachodniej 
stronie placu stał w płomieniach, a prawe skrzydło 
innego z domów po południowej stronie bomba ścięła 
od drugiego piętra do parteru. Uratowani mieszkańcy 
stali na placu z walizkami, tłumokami i pościelą, 
a policja i członkowie partii utrzymywali porządek. 
W Alejach Marcinkowskiego budynek przy Domu Królowej 
Jadwigi, a którym mieściło się kasyno oficerskie, 
leżał w gruzach. Mówiono o rannych i zabitych pośród 
bywalców kasyna, którymi byli oficerowie hitlerowcy. 
Dokładnych danych nie podawano. Prasa następnego dnia 
również milczała. Popołudniu udałem się z całą rodziną 
na spacer w stronę dworca kolejowego, który został także 
zbombardowany. niestety niczego nie zobaczyliśmy, gdyż 
wszystkie ulice w okolicy były zamknięte dla pieszych. 
Ciekawskich, szczególnie spośród młodzieży, policja 
zabierała do pracy na zbombardowanych terenach. 
 następnego dnia popołudniu Lida miała wolne. 
narzekała na ból w okolicy wyrostka robaczkowego. 
Mimo to wybraliśmy się powtórnie na przechadzkę 
w stronę dworca. Dojścia były już otwarte. Zgroza nas 
przejmowała, gdy zobaczyliśmy te okropne zniszczenia. 
Tory poprzerywane, palące się jeszcze budynki kolejowe, 
porozrywane pociągi, podziurawiona jak ażur Wieża 
Górnośląska na terenach targowych, hale w gruzach, 
dziura w moście dworcowym, poniszczone budynki przy 
ul. Grunwaldzkiej – oto w grubszych zarysach bilans 
bombardowania. niewiele lepiej wyglądało na Górnej 
Wildzie i częściowo u Cegielskiego, czyliw Waffen- und 
Munitionsfabriken.
 Krótko po świętach, 15 kwietnia, Lida musiała 
się poddać w szpitalu Elżbietanek operacji usunięcia 
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wyrostka robaczkowego. nazajutrz, o godz. 11:00, 
przebudziła się i znowu usnęła. 
 Popołudniu odbył się na cmentarzu centralnym 
w Głównie pogrzeb Bolesława Domka z Chodzieży, mojego 
kolegi z biura, który zmarł na zapalenie płuc. Był 
w moim wieku. Zachorował w Wielki Piątek rzekomo na 
serce. Koledzy – wrogowie Madajewskiego – twierdzili, 
że poprzedniego dnia Domek miał zajście z Madajewskim, 
które zdenerwowało go do tego stopnia, że poczuł się 
słaby i musiał się poddać opiece lekarskiej. Lekarz 
podobno nie rozpoznał zapalenia płuc, a inny oświadczył, 
że jest już za późno na jakąkolwiek pomoc.
 Krótko przed pogrzebem zauważono na cmentarzu 
drzemiącego na ławce podejrzanego typka, który 
przez przymknięte powieki obserwował zgromadzonych. 
Kondukt, o ile można tak nazwać samo przeniesienie 
trumny do grobu, poprzedzał starszy ksiądz z laską, 
bez krzyża, który podszedł do nas, delegacji z firmy, 
i powiedział: „Panowie, proszę za mną”. Po dotarciu na 
miejsce odmówiono cichą modlitwę i spuszczono trumnę 
do grobu, po czym na polecenie kierownictwa wręczyłem 
żonie zmarłego list od firmy, należną zmarłemu część 
pensji i kartę inwalidzką. 
 Zupełnie inny, uroczysty przebieg miał pogrzeb 
Polaków zabitych podczas ostatniego bombardowania 
miasta. Ogólnie miało być około 40 zabitych Polaków  
i 30 niemców. Również na cmentarzu centralnym 
w Głównie, w specjalnie wybranym miejscu, naliczyliśmy  
40 trumien. Pogrzeb prowadził ks. biskup Dymek, 
zwolniony na czas pogrzebu z aresztu domowego, by 
przemawiać nad otwartymi mogiłami. niemcy, zmuszając 
biskupa do udziału w pogrzebie, chcieli podkreślić 
zbrodniczość nalotu bombowego, który pochłonął tyle 
niewinnych ofiar spośród polskiej ludności, oraz 
wzbudzić w nas nienawiść do lotników alianckich, którzy 
zbombardowali miasto i stali się niejako bezpośrednimi 
sprawcami tej tragedii. na pogrzebie pojawił się także 

nadburmistrz Scheffler, który złożył na grobach wieniec 
w imieniu miasta. Złożono również wieńce od dyrekcji 
poczt i kolei. 
 Pierwsze dzień Zielonych Świątek wypadał  
28 maja. nagle się ociepliło, dotąd bowiem było tak 
chłodno, że nie było można jeszcze nosić wiosennych 
ubrań. na froncie włoskim wojska anglo-amerykańskie 
podchodziły do Gór Albańskich. na Wschodzie panował 
spokój. W dzień i noc alianci bombardowali natomiast 
liczne miasta w Rzeszy i tereny okupowane na Zachodzie, 
szczególnie Francję. Według prasy niemieckiej lotnicy 
angielscy i amerykańscy rzucają się nawet z karabinami 
na pociągi, wycieczki, dzieci, a w parkach na matki 
z dziećmi. 
 W drugi dzień świąt mieliśmy piękną wiosenną 
pogodę. Pojechałem więc przed południem tramwajem 
z żoną i dziećmi na cmentarz w Dębcu, na grób Halii 
mojego ojca, a stamtąd poszliśmy do Dębiny. Zaledwie 
usadowiliśmy się w zagajniku na murawie, w pobliżu 
mostu na Warcie, i rozebraliśmy się, aby zażyć trochę 
kąpieli słonecznej, gdy odezwały się syreny. Szybko 
więc ubraliśmy się z powrotem, spakowaliśmy nasze rzeczy 
i zaczęliśmy się posuwać w górę rzeki, jak najdalej od 
mostu, przez który już po alarmie przejechał jeszcze 
pociąg osobowy zdążający w stronę Poznania. nagle 
odezwał się warkot i szum nadlatujących samolotów, 
do których rozpoczęła momentalnie strzelać stojąca 
za naszymi plecami artyleria przeciwlotnicza, tzw. 
flak. Obce bombowce, jak później ogólnie twierdzono, 
angielskie i amerykańskie, nadciągały w czterech 
partiach, dwie na Poznań, jedna na Krzesiny i jedna 
gdzieś na Głównę. Warkot nadciągających bombowców, 
olbrzymi szum pikujących maszyn i wycie spadających 
bomb robiło okropne i niesamowite wrażenie. 
 Przykucnęliśmy pod olbrzymim drzewem. Obawialiśmy 
się, że spadające bomby, przeznaczone na zniszczenie 
mostu, mogą nie trafić w cel i spaść w zagajnik, 
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w którym się ukryliśmy. Była to chwila wielkiej 
trwogi, tym bardziej że znajdowaliśmy się nad rzeką, 
bez większej osłony i w pobliżu mostu, przez który 
przebiegało wiele ważnych linii kolejowych w kierunku 
Poznania i Katowic. Dzieci wybuchły płaczem. Zdzichu 
modlił się: „Kochano Bozinko, nie pozwól na nas 
rzucać bomb”, a Januta odmawiała „Pod Twoją obronę”.  
Gdy trochę ochłonęliśmy i gdy bombowce zaczęły znikać 
na horyzoncie, ujrzeliśmy nad miastem w kierunku 
zakładów Cegielskiego, Krzesin i Główny olbrzymie 
słupy dymu. Mimo woli nasunęło nam się pytanie:  
co się dzieje w tej chwili w Poznaniu i czy reszta 
naszej rodziny żyje?
 Po półtoragodzinnym alarmie udaliśmy się pieszo 
Drogą Dębińską do domu. Zbliżając się do miasta, 
wydawało się nam, że pali się zamek. Później okazało 
się, że najwięcej ucierpiał dworzec towarowy, ul. 
Przemysłowa, Wierzbięcice, ul. Różana, Grunwaldzka 
i Śniadeckich z kościołem św. Michała, który częściowo 
spłonął. Bardzo ucierpiała fabryka części do samolotów 
Focke-Wulfa w Krzesinach, którą w systematyczny 
i bardzo dokładny sposób zbombardowano. Większych ofiar 
w ludziach na szczęście nie było, gdyż był to dzień 
świąteczny i większość załogi nie pracowała. natomiast 
straty materialne były ogromne. Było to największe 
w czasie wojny bombardowanie Poznania i jego okolicy. 
 We wtorek 6 czerwca 1944 r. rano rozpoczęła się dawno 
oczekiwana inwazja wojsk alianckich na Zachodzie. Ponad 
11 tys. samolotów osłaniało armię, która przeprawiała 
się przez kanał La Manche na pokładach olbrzymiej 
floty, składającej się z około cztery tysiące statków 
inwazyjnych, konwojowanych przez 800 okrętów wojennych. 
Po niezwykle silnym bombardowaniu niemieckich umocnień 
przybrzeżnych i dróg komunikacyjnych przez lotnictwo 
alianckiei artylerię okrętową rozpoczęło się lądowanie 
na tyłach sławnej Linii Zygfryda i wybrzeży normandii. 
Rzeczywiste lądowanie zostało poprzedzone lądowaniem 

łudzącym za pomocą manekinów ze słomy, przytwierdzonych 
do spadochronów. napełnione dynamitem manekiny, po 
zetknięciu się z ziemią, eksplodowały. 
 W ciągu czterech godzin dowództwo amerykańskie 
transportowanych oddziałów powietrznych, 
współpracujących z lotnictwem angielskim, wysadziło 
na ląd za liniami niemieckiej obrony przybrzeżnej 
trzy dywizje. najpierw bombowce uszkodziły baterie 
przeciwlotnicze w głębi lądu, następnie samoloty 
rozpoznawcze oznaczyły miejsca lądowań rakietami 
świetlnymi. Potem oddziały spadochronowe zajmowały 
pola i umacniały stanowiska swych własnych dział 
przeciwlotniczych. na końcu nadciągnęły samoloty 
transportowe i szybowce z oddziałami piechoty. 
 Walki były ciężkie i krwawe. niemcy bronili się 
zaciekle. Ofensywa sprzymierzonych wojsk postępowała 
powoli, lecz stale naprzód. Prasa niemiecka twierdziła, 
że ich wojska wpuszczają Anglików i Amerykanów na ląd, 
aby później zepchnąć ich masowo do morza i zadać im 
tym większą klęskę. 
 Wkrótce po wylądowaniu sprzymierzonych wojsk 
w normandii, 15 czerwca, niemcy zaatakowali południową 
Anglię tajemniczą bronią V1 i później V2, przy 
pomocy której Hitler pragnął odwlec swoją przegraną. 
Długo przed wystrzeleniem pierwszej nowej latającej 
bomby wiele o niej mówiono i pokładano w niej jak 
największe nadzieje. nowa bomba była właściwie 
miniaturowym samolotem o pięciometrowej rozpiętości 
skrzydeł, z napędem rakietowym, lecącym po linii 
poziomej. Szybkość tej bomby wynosiła 600 km na 
godzinę. Z chwilą wyczerpania się paliwa bomba waliła 
na ziemię wraz z ładunkiem materiału wybuchowego. 
niemcy wystrzeliwali 200 takich bomb dziennie, które 
powodowały, szczególnie w Londynie, znaczne straty 
w ludziach i szkody materialne. Do początku sierpnia 
od tych bomb zginęło w Londynie 4735 osób, a 14 tys. 
odniosło poważne obrażenia. Ewakuowano z miasta milion 



425

Wysiedlanie

424

Wysiedlanie

mieszkańców, głównie kobiet i dzieci. Ponad milion domów 
mieszkalnych uległo zniszczeniu. Anglicy zastosowali 
najróżniejsze środki obrony, jak balony na uwięzi, 
zapory balonowe, zestrzeliwanie bomb przez samoloty 
myśliwskie, ulepszony system obrony przeciwlotniczej 
i wreszcie podjęto systematyczne niszczenie wojsk 
niemieckich, broniących wybrzeża wyrzutniami rakiet 
lub bomb. Atak niemców na Wielką Brytanię nie powiódł 
się m.in. dlatego, że niemcy nie zdążyli udoskonalić 
nowej broni oraz techniki jej zastosowania. 
 Pamiętnym dniem dla Hitlera był 20 lipca 1944 r. 
W tym bowiem dniu w głównej katedrze Führera w Wilczym 
Szańcu w lesie Gierłoż dokonano zamachu na jego życie. 
Las Gierłoż to dawny park leśny miasta Kętrzyna. 
Pułkownik hrabia Claus Schenk von Stauffenberg52 
w czasie przerwy podczas trwającej tam narady Hitlera 
z generalicją podłożył pod stołem teczkę z bombą 
zegarową. Wybuch spowodował śmierć kilku osób ze 
świty Hitlera i zdemolował pokój, w którym odbywała 
się narada. Sam Führer uszedł cało z tylko drobnymi 
podrażnieniami skóry i poparzeniami. nieudany zamach 
był wynikiem większego sprzysiężenia wśród pewnych kół 
wojskowych i wysoko postawionych osobistości ze świata 
politycznego, niezadowolonych z decyzji wojskowo-
taktycznych i politycznych Hitlera. Zamachowiec został 
aresztowany i stracony. Taki sam los spotkał dziesiątki 
osób, podejrzanych o bezpośredni i pośredni udział 
w spisku. 
 nazajutrz prasa przedrukowała mowę Hitlera, którą 
wygłosił o północy po zamachu, chcąc dowieść narodowi 
niemieckiemu, że żyje. Przemawiał również Göring. 
 Wieczorem w dniu zamachu, gdy z Janutą wracałem 
do domu od czytania komunikatu wojennego, zauważyłem 
dziwną i nerwową atmosferę w mieście. Ruch był 
słaby, na ulicach niewielu niemców, a tu i tam można 
było spostrzec ukrytych po bramach i wnękach domów 

52 Został rozstrzelany 21 lipca 1944 r.

dyskutujących Polaków. nie domyślałem się niczego. 
Dopiero nazajutrz dowiedziałem się o zamachu. Również 
w naszym zakładzie pracy nikt z Polaków o niczym nie 
wiedział.
 następnego dnia wieczorem z okazji szczęśliwego 
ocalenia Hitlera odbyła się w mieście wielka 
manifestacja, na której Greiser wygłosił przemowę na 
temat „Unser Leben Adolf Hitler”, czyli „nasze życie – 
Adolf Hitler”. 
 Front z każdym dniem przybliżał się do granicy 
Polski. Pewnego dnia, po przyjściu do pracy, zastałem 
mojego pana inżyniera Schmetkampfa stojącego przed 
mapą Europy. W pewnej chwili zwrócił się do mnie 
z pytaniem:

– Panie Depczyński, gdzie leży właściwie Kowno?
Podszedłem więc do mapy i pokazałem mu je. na to 

odpowiedział:
– Da sind sie schön. (Tam już są.)

Zrozumiałem. nocą słuchał zagranicznego radia 
i dowiedział się o zajęciu Kowna przez wojska sowieckie.
 Od kilku tygodni skarżył się Schmetkampf na jakieś 
– jak twierdził – niezrozumiałe dla niego mruganie 
oczu. Mówił, że chwilami odnosi wrażenie, jakoby przed 
oczami przelatywała mu niezliczona ilość iskierek. Poza 
tym gnębiła go bezsenność i odczuwał dziwny niepokój. 
Pocieszyłem go, że to pewnie nic groźnego. Są to 
pierwsze objawy potęgującej się nerwowości i dlatego 
powinien się udać do lekarza po poradę. Moja „diagnoza” 
bardzo mu odpowiadała. Powiedział, że w tej chwili 
jest bardzo zajęty, ale gdy tylko czas mu pozwoli, 
pójdzie się zbadać. Dla porządku często powracał do 
tego „Augenflimmern”, czyli „iskrzenia oczu”. Uważałem, 
że było to jakieś urojone lub wykombinowane cierpienie, 
które będzie mu w przyszłości do czegoś potrzebne.
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 Prawdziwie chorymi ludźmi byli Polacy, cierpiący 
na różne dolegliwości, których źródłem był niedostatek 
i niedożywienie. Przykładowo moja siostra Eleonora 
narzekała od dłuższego czasu na bóle w nogach, którymi 
ledwie powłóczyła. Byliśmy zdania, że to reumatyzm. 
Tymczasem niemiecki lekarz, do którego udała się po 
poradę, a który ją jako Polkę przyjął ostatnią, dając 
pierwszeństwo niemcom, oświadczył, że źródłem jej bólu 
jest wycieńczenie. Siostra w ogóle dużo nacierpiała się 
w trakcie wojny. nie dość, że z natury była słabowita, 
to w dodatku gnębiły ją od czasu do czasu choroby, 
które było trzeba energicznie leczyć przy pomocy noża 
chirurgicznego. I tak w czasie od 8 do 30 września 
1944 r. leżała w Bertha Spitzer Krankenhaus przy ul. 
Łąkowej, w przedwojennym szpitalu Elżbietanek, gdzie 
musiała się poddać skomplikowanej operacji lewego 
ucha. Operował ją niemiecki lekarz dr Etinger, który 
był do Polaków przychylnie ustosunkowany. 
 Chociaż zarówno Polacy, jak i niemcy odczuwali, 
iż wojna wkracza w końcowe stadium, terror niemiecki 
nie ustawał. Polscy mężczyźni do 70. roku życia, 
a kobiety do 60. roku życia, musieli się zgłaszać 
w urzędzie pracy, czyli Arbeitsamtcie. Masami wysyłano, 
szczególnie młodzież polską, chłopców i dziewczęta, do 
kopania rowów przeciwpancernych we wschodniej części 
Warthegau. Los ten nie ominął również naszej Lidy. 
Schulzowa zwolniła ją z pracy i przekazała urzędowi 
pracy za to, że Lida przypaliła niechcący marchew, 
którą gotowała dla dzieci. Urząd pracy skierował ją 
również do kopania rowów przeciwpancernych. Pierwotnie 
miała tam jechać jedna ze sprzedawczyń w sklepie. 
Schulz otrzymał bowiem nakaz oddania jednej ze swoich 
pracownic do dyspozycji urzędu pracy, który organizował 
wysyłkę transportów do kopania rowów. A że Lidzie 
zdarzył się wypadek z przypaleniem marchwi, wściekła 
Schulzowa wysłała tam Lidę zamiast sklepowej. 

 Lida, który liczyła wówczas 14 lat, nie przejmowała 
się zbytnio wyjazdem. Uśmiechała się jej przygoda. 
A że był już wrzesień, zaopatrzyliśmy ją w ciepłą 
odzież i wyekwipowaliśmy możliwie jak najlepiej na 
drogę. Żona odprowadziła ją do punktu zbiórki, w którym 
zgromadziły się, w oczekiwaniu na pociąg, liczne rzesze 
polskiej młodzieży, a właściwie dzieci, gdyż większość 
stanowili małoletni chłopcy i dziewczęta. Mimo wyjazdu 
w nieznane nikt nie okazywał przygnębienia. nie chciano 
dawać eskortującym ich niemcom powodu do zadowolenia 
z jeszcze jednej tragedii, jaką zgotowali polskiej 
młodzieży. Wreszcie nadjechał pociąg. Wagony zapełniły 
się w mgnieniu oka. Jeszcze jedno pożegnanie, jeszcze 
ostatnia rada zatroskanych rodziców i pociąg ruszył 
w nieznane. 
 Dopiero po kilku dniach otrzymaliśmy wiadomość od 
Lidy, że znajduje się pod Łodzią na wsi i że rozpoczęli 
już prace przy zakładaniu rowów przeciwczołgowych. 
Wyżywienie – jak donosiła – było możliwe. narzekała 
jedynie na zimno i wilgoć. Mieszkała i sypiała bowiem 
z innymi dziewczętami w niezbyt szczelnej szopie, 
a częste deszcze sprawiały, że prawie codziennie miała 
przemoczone obuwie. Prosiła więc o przysłanie wysokich 
drewniaków, które podobno dobrze chroniły przed błotem 
i wilgocią. 
 nie było jednak łatwo o takie drewniaki. Żona 
musiała dużo nabiegać się po mieście, nim zdołała je 
kupić. Odetchnęliśmy, gdy nadeszła od Lidy wiadomość, 
że otrzymała paczkę z drewniakami, z których bardzo 
się ucieszyła. Będzie mogła odtąd swobodnie brnąć 
przez grząskie pola i drogi. następne kilka tygodni 
przeżywaliśmy w trwodze i trosce o jej zdrowie oraz 
o szczęśliwy powrót. Co tylko mogliśmy urwać z naszych 
bardzo skromnych porcji żywnościowych, posyłaliśmy 
córce, aby nie zaznała głodu. Dosyć nacierpiała się od 
zimna. Wreszcie pod koniec listopada, po skończonych 
pracach i wraz z nastaniem pory jesienno-deszczowej, 
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wróciła szczęśliwie do domu. Radość była wielka; znowu 
byliśmy razem. Skończył się nasz niepokój i oczekiwanie 
na jej powrót. 
 Lida nie wróciła już do Schulzowej. na jej własną 
prośbę urząd pracy przydzielił ją 27 listopada 1944 r. 
do pracy w oddziale Zakładów Cegielskiego w Czerwonaku 
pod Poznaniem (Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken – 
Aktiengesellschaft), gdzie pracowała, często na nocną 
zmianę, do końca stycznia 1945 r. Była zadowolona 
z tej pracy, gdyż tutaj obchodzono się z nią bardziej 
po ludzku niż u Schulzów. 
 Do Poznania napływali coraz liczniej niemcy 
z rodzinami z bombardowanych miast w Rzeszy. 
Przyjeżdżali starzy, młodzież i dzieci. Trzeba było 
ich gdzieś ulokować, a mieszkań brakowało. Polaków nie 
dało się już bardziej ścieśnić. Zresztą zajmowali tak 
nędzne i niezdrowe pomieszczenia, że według opinii 
Wohnungsamtu, czyli urzędu mieszkaniowego, nie można 
tam było umieszczać „zbombardowanych” ziomków z Reichu. 
należało więc, nie wiadomo po raz który, zawiesić 
w szkołach naukę dla polskich dzieci, a niektóre 
przedsiębiorstwa otrzymały nakaz opróżnienia lokali 
mieszkaniowych zajmowanych na biura. Również nasza 
firma musiała opuścić piękne kilkupokojowe mieszkanie  
na II piętrze w jednym z domów przy Alejach 
Marcinkowskiego, gdzie znajdowały się nasze biura. 
Przenieśliśmy się do nowo wybudowanego baraku u wylotu 
ul. Grudzieniec (dawnej ul. Cegłowej), tuż przy wale 
kolejowym, w pobliżu wiaduktu kolejowego. Barak był 
obszerny. Tak długo, jak było ciepło, pracowało się tam 
dość dobrze. Gdy jednak nastały chłody i mokra jesień, 
żelazne piece nie mogły dostatecznie ogrzać baraku, 
zbudowanego z drzewa i płyty, używanych wtenczas 
w budownictwie. Zdarzały się dni tak zimne, że ręce 
marzły nam przy pracy. Poza tym barak stał prawie za 
miastem i o wiele więcej czasu niż dotąd zajmowała nam 
droga tam i z powrotem.

 Zwykle wychodziłem rano o godz. 7:00 i wracałem 
o 17:00. Zabierałem na śniadanie i obiad trzy cienkie 
skibki chleba. Jak na 10 godzin pracy wcale nie 
za dużo! niemałą też pomocą w naszym całodziennym 
wyżywieniu były obiady, a właściwie zupy, która firma 
pobierała dla nas w kuchni innego przedsiębiorstwa, 
mieszczącej się przy ul. Kościelnej, w pobliżu kościoła 
jeżyckiego. Jeździliśmy po nią po kolei małym wózkiem 
z dużą konewką. Posiłki te były często bardzo smaczne. 
Zresztą co przy tej naszej biedzie nie byłoby smaczne! 
 Moja droga do pracy prowadziła przez ul. 
Pocztową, Cieszkowskiego i Park Fryderyka Chopina, 
a więc z pominięciem śródmieścia, przez które 
niechętnie chodziłem. Raziły mnie wystawy sklepów, 
pełne hitlerowskich emblematów, przemożny dźwięk 
języka niemieckiego, nienawistne spojrzenia niemców 
skierowane w stronę przechodzących tamtędy Polaków, 
których często z powodu jakiegoś błahego przeoczenia 
czynnie znieważali. Po pracy wracałem przeważnie 
w towarzystwie mojego przyjaciela Saroszewskiego, 
którego żegnałem na rogu Alei Marcinkowskiego, 
przy gmachu Głównego Urzędu Pocztowego. Saroszewski 
mieszkał na Rybakach; szedł więc ul. Święty Marcin na 
Półwiejską i dalej na Rybaki. Ja natomiast zdążałem 
ul. Pocztową na Kramarską. Prawie codziennie około 
godz. 17:00 spotykałem na ul. Pocztowej, między placem 
Sapieżyńskim53 a Alejami Marcinkowskiego, bliżej mi 
nieznanego księdza staruszka, zdążającego w kierunku 
więzienia na ul. Młyńskiej. Szedł powoli, pochylony, 
jakby dźwigał jakieś brzemię, przekraczające jego 
siły. Jak zdołałem się dowiedzieć, zdążał on z ostatnią 
pociechą religijną do tych skazanych Polaków, którzy 
nazajutrz wczesnym rankiem mieli zostać straceni na 
gilotynie, ustawionej na podwórzu więziennym. nie 
było wypadku, aby następnego dnia po spotkaniu księdza 
staruszka nie ukazały się na mieście czerwone plakaty 

53  Obecnie Plac Wielkopolski.
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z obwieszczeniem o wykonanym wyroku i nazwiskami 
straconych. 
 Mniej więcej na początku października krążyły 
wśród Polaków pogłoski o jakichś rozruchach czy 
powstaniu w Warszawie. Pogłoski te podawano sobie 
w najróżniejszych, często wprost fantastycznych 
i sprzecznych, wersjach. niestety nikt nic pewnego 
nie wiedział. A niemcy milczeli jak zaklęci. nie 
wiadomo było zresztą, czy sami coś więcej na ten 
temat wiedzieli. Szczegółów na pewno nie znali, gdyż 
władze niemieckie czyniły wszystko, aby wiadomości 
o powstaniu nie dotarły do Poznania. Dlatego też 
szczegóły poznaliśmy dopiero kilka tygodni później, 
po wygaśnięciu powstania i to od uciekinierów, niemców 
i Polaków, uczestników powstania, osadzonych w obozach 
koncentracyjnych i mających krewnych lub przyjaciół 
w Poznaniu. Zresztą niewiele uwagi mogliśmy poświęcić 
tym wszystkim prawdziwym i nieprawdziwym wieściom 
o powstaniu, którego zaledwie niewyraźne kontury 
rysowały się w naszej wyobraźni, wszystko bowiem 
wskazywało na to, że znajdujemy się w przededniu 
ważnych wydarzeń. 
 Pewnego dnia mój pan inżynier Schmetkampf nie 
przyszedł do pracy. nie wiedziałem, co się z nim 
stało. Dopiero trzeciego dnia mówiono, że poszedł na 
badanie do kliniki neurologicznej. I rzeczywiście; 
kilka dni później popołudniu odezwał się telefon. Gdy 
podszedłem do aparatury, usłyszałem głos Schmetkampfa, 
który prosił mnie, abym go odwiedził, gdyż miał do 
mnie sprawę. nie wiedziałem, gdzie znajduje się ta 
klinika. Mówiono mi, że w pobliżu Cytadeli, przy ul. 
Pułaskiego, w dużym białym budynku. Miałem szczęście, 
gdyż stosunkowo szybko ją znalazłem. Schmetkampfa 
zastałem po punkcji kręgosłupa, leżącego na twardym 
łożu, bez poduszki. Trochę żałośnie wyglądał. Ucieszył 
się, gdy mnie zobaczył. Zaraz na wstępie naszej rozmowy 
zaczął narzekać na złe wyżywienie i prosił mnie, abym 

zadzwonił do jego żony, mieszkającej w Puszczykowie, 
i poprosił ją, aby upiekła placek i przywiozła mu 
w niedzielę, gdyż w przeciwnym razie nie wytrzyma 
długo w klinice i umrze z głodu.

– To leżenie nie jest takie złe – mówił – ale 
jedzenie, a szczególnie obiady, to coś okropnego. 
nie dość, że porcje są wprost głodowe, to w dodatku 
niesmaczne.

no cóż, zaraz nazajutrz rano spełniłem jego 
życzenie i zadzwoniłem do pani Schmetkampf. 
 W tym czasie nastąpił pobór starszych roczników 
niemców do Volkssturmu. Teraz zrozumiałem, dlaczego 
Schmetkampf udał się do kliniki. Chciał uniknąć 
grożącego mu wcielenia do Volkssturmu. A gdy wrócił 
z leczenia, było już po poborze. Oczywiście – jak 
mi się zwierzył – lekarze nic poważnego u niego nie 
znaleźli. Umiał świetnie symulować. nie miał ochoty 
iść bronić zagrożonej ojczyzny. 
 Tak się złożyło, że pewnego dnia przed Bożym 
narodzeniem byłem sam ze Schmetkampfem w biurze. 
nagle Schmetkampf wstał od biurka, podszedł do mnie 
i nachylając się, powiedział prawie szeptem:

– Panie Depczyński, niech pan uważa, co panu 
powiem. Otóż gdy trzy dni nie będzie mnie w pracy, a będą 
się o mnie dopytywać, niech pan wie, że sytuacja jest 
bardzo poważna i trzeba być na wszystko przygotowanym. 
Żonę z dziećmi wysłałem już do Hannoweru.

Zrozumiałem go i zapytałem sam siebie: czyżby 
rzeczywiście było już tak daleko?
 W biurze mieliśmy różne maszyny do pisania 
i liczenia. Każdy z nas wybrał sobie po jednej, 
przeważnie tę, na której pracował i którą na 
wypadek ucieczki niemców zamierzał zabrać do domu.  
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Ja pracowałem na nowoczesnej elektrycznej maszynie do 
liczenia o czterech działaniach. Ta maszyna miała być 
moja. W tamtej chwili właśnie o niej marzyłem. Czy to 
się spełni, miałem się dowiedzieć za kilka tygodni. 
 Święta Bożego narodzenia minęły spokojnie. 
Od kilku dni panował ostry mróz. Pod koniec roku 
front przebiegał wzdłuż granicy Słowacji przez 
Jasło, omijając od zachodu Dębicę, a od południa – 
Opatów, i biegł dalej wzdłuż Wisły, na północ od 
ujścia Sanu aż do Warszawy. Komendantem Twierdzy 
Poznań został mianowany w grudniu 1944 r. gen. major 
Ernest Rudolf Mattern. Front zbliżał się szybko do 
granicy Wielkopolski. niemcy przystąpili energicznie 
do prac fortyfikacyjnych, które objęły przedmieścia 
i stare forty poniemieckie jeszcze sprzed pierwszej 
wojny światowej. Wszędzie kopano rowy przeciwczołgowe 
i zakładano pola minowe. Do prac tych spędzano Polaków, 
również dzieci i kobiety. 
 W pierwszych dniach drugiej dekady stycznia 1945 
r. mój pan Schmetkampf znikł. Codziennie dopytywał się 
o niego szef administracji Hauenroth. nie mogłem mu 
nic bliższego powiedzieć, gdyż nie wiedziałem, gdzie 
Schmetkampf się podział. Dopiero gdy trzeciego dnia 
biurko jego świeciło pustkami i gdy Hauenroth przestał 
go szukać, domyśliłem się, że zwiał, czyli nic nikomu 
nie mówiąc, wyjechał do Hannoweru. Powiadomiłem, 
oczywiście w sekrecie, moich najbliższych kolegów 
z pracy. Ucieczka Schmetkampfa była dla nas sygnałem 
kończącego się panowania niemców w Poznaniu. 
 niemcy oczywiście wciąż zachowywali spokój, nie 
okazywali żadnego zdenerwowania i pracowali normalnie. 
Sklepy były otwarte i obsługiwały klientelę. na ulicach 
miasta panował zwyczajny ruch. Dawała się zauważyć 
jedynie większa liczba wyjeżdżających niemców, którzy 
wraz z rodzinami udawali się obładowanymi dorożkami na 
dworzec.

 Pod koniec tygodnia, około 20 stycznia 1945 r., 
zaczęły krążyć pogłoski, że po zajęciu przez wojska 
rosyjskie Warszawy dalsze natarcie postępuje w kierunku 
Łodzi, a więc że front przybliża się do Poznania. 
Coraz więcej niemców opuszczało miasto. W piątek, 
a szczególnie w sobotę, ostatnią w miesiącu styczniu, 
nagła ewakuacja niemców, przeprowadzona w atmosferze 
ogromnej nerwowości, przypomniała nam Polakom wrzesień 
1939 r. W biurze niewiele pracowaliśmy. nasi niemieccy 
współpracownicy i kierownictwo wciąż się naradzali, 
chodzili bardzo zdenerwowani i posępni, aż wreszcie 
pod koniec dnia kazali nam przyjść nazajutrz, czyli 
w niedzielę, o godz. 10:00. Mieliśmy im pomagać przy 
ładowaniu sprzętu biurowego na samochody ciężarowe. 
Poza tym nie odzywali się do nas i nas unikali. 
Dokąd zamierzali wywieźć cały inwentarz, oczywiście 
nie mówili. Domyślaliśmy się, że ich droga będzie 
prowadziła do Hannoweru, czyli do głównej siedziby 
firmy. 
 Stosownie do wydanego polecenia nazajutrz 
o godz. 10:00 stawiliśmy się w pracy. Jakież było 
nasze zdziwienie, gdy zastaliśmy pusty barak, a po 
niemcach nie było ani śladu. Wszystko, a więc książki, 
akta, maszyny i część sprzętu biurowego, nie czekając 
na naszą pomoc, sami załadowali w nocy na samochody 
i ulotnili się w kierunku zachodnim. niesamowite 
wrażenie robiły na nas puste lokale biurowe, w których 
jeszcze poprzedniego dnia normalnie pracowano. 
naturalnie po naszych upatrzonych maszynach, które 
zamierzaliśmy przywłaszczyć sobie jako zdobycz 
wojenną, nie pozostało nawet śladu. Chodząc z pokoju 
do pokoju, dyskutowaliśmy o wypadkach ostatnich 
dni, a szczególnie o nagłym wyjeździe panów z firmy 
Fritz Schuppert, gdy nagle zjawił się, nie wiadomo 
skąd, jeden z polierów, nie mniejszy polakożerca od 
innych, który zaczął uciekinierów, szczególnie szefów 
Hauenrotha i Hausmanna, wyzywać od „verfluchte feige 
Kerle” („przeklętych tchórzów”).
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– Ci tchórze – złorzeczył – uciekli wśród nocnych 
ciemności, zapewne są już niedaleko Berlina, a ja 
pozostałem i nie ucieknę, nie stchórzę. Zresztą na 
wyjazd będzie jeszcze dość czasu.

Omylił się jednak, gdyż – jak później mówiono 
– nie zdołał uciec, a oskarżony przed Rosjanami 
przez swoich byłych polskich podwładnych, do których 
nierzadko dobierał się z kijem, został schwytany 
w jednym z baraków w Dębcu, wyprowadzony na bok 
i rozstrzelany przez żołnierzy rosyjskich. no coż, 
pogawędziliśmy jeszcze trochę i rozeszliśmy się do 
domów. Jak zwykle podążyłem z Saroszewskim w stronę 
miasta. Żegnając się, nie wiedzieliśmy, że następne 
nasze spotkanie będzie miało miejsce już po wojnie. 
naszym opustoszałym barakiem biurowym „zaopiekowała” 
się okoliczna ludność. niewiele z niego zostało. 
 Po południu udałem się do Grünberga, czyli do 
jego mieszkania przy ul. Święty Marcin. Zastałem go 
w najwyższym stopniu zdenerwowanego. Latał z pokoju do 
pokoju, wykrzykiwał, że musi wyjeżdżać na zachód, byli 
bowiem u niego z partii i nakazali mu natychmiastowy 
wyjazd, gdyż – jak mówili – Rosjanie zniszczą go, choć 
świetnie mówi po rosyjsku; i że byłoby go szkoda. 
Pakował się równocześnie do kilku walizek. narzekał, 
że ciężko chorego brata, leżącego w sąsiednim pokoju, 
musi zostawić na łasce losu, gdyż nie nadaje się on 
do transportu. Ale po chwili oświadczył, już nieco 
spokojniejszy:

– Klucze do mieszkania i magazynu zostawię 
posługaczce, która będzie przychodziła i brata 
pielęgnowała, a najdalej za trzy tygodnie wrócimy 
wszyscy z powrotem do Poznania. 

 „Mój Boże – pomyślałem. – Panie Grünberg, jakiś 
ty naiwny!”. Jednak dla pewności dał mi na przechowanie 

piękny niklowy rower swojej córki, dwa dobrze utrzymane 
ubrania i płaszcz zięcia oraz kilka drobiazgów, a wśród 
nich kryształowy kolorowy wazonik i elektryczną 
maszynkę do gotowania. Wszystkie te rzeczy przeniosłem 
z Lidą do naszego mieszkania i pochowałem najlepiej, 
jak tylko mogłem. „Będę miał – pomyślałem sobie – po 
wojnie dwa dobre ubrania i płaszcz, a dzieci ładny 
rower, który postawimy w pokoju za leżanką”. Gdy 
odchodziłem, prosił mnie jeszcze, abym następnego dnia 
około południa przyszedł z Lidą i pomógł mu zanieść 
walizkę na dworzec. 
 na ulicach panował gorączkowy ruch. Ludzie to 
biegali, to przystawali na chwilę z napotykanymi 
znajomymi, z którymi zamieniali kilka słów, spieszyli 
się, przenosili bagaże do upatrzonych ich zdaniem 
bezpieczniejszych miejsc, a przeładowane dorożki 
pędziły na dworzec z ostatnimi ewakuowanymi niemcami. Co 
15 minut odchodził bowiem pociąg w kierunku zachodnim. 
 Gdy wróciliśmy do domu, zaczęliśmy się 
zastanawiać, jak się zabezpieczyć przed wypadkami, 
które w tej chwili stanowiły dla nas wielką niewiadomą. 
Jedno było pewne, a mianowicie – że nasza sytuacja 
stawała się z godziny na godzinę coraz trudniejsza 
i bardziej niepewna. Żywności nie posiadaliśmy zbyt 
wiele. Owszem, mieliśmy ziemniaki i średni woreczek 
suszonego chleba oraz kwaterkę czystej wyborowej, 
ale nie były to zapasy, które mogłyby wyżywić przez 
dłuższy okres całą rodzinę, a szczególnie dzieci. nasz 
schron był również bardzo słaby. na szczęście przed 
kilku tygodniami wybito z niego przejście do schronu 
znajdującego się w sąsiednim budynku, który był solidny 
i miał grube mury. Długo w nocy rozmyślałem, a gdy 
wreszcie położyłem się do łóżka, nie mogłem zasnąć. 
 nazajutrz rano, a był to poniedziałek, żonie udało 
się kupić kilka bochenków chleba. Byliśmy więc na 
razie jakoś zaopatrzeni w pieczywo. Także matce mojej, 
kobiecie obrotnej mimo swoich 76 lat, udało się również 



437

Wysiedlanie

436

Wysiedlanie

zdobyć kilka bochenków chleba i bułki. Mniej więcej 
około 11:00 gruchnęła wieść, że na ul. Wronieckiej, 
w pobliżu Starego Rynku, padł pierwszy strzał armatni 
i zabił dwóch stojących na chodniku mężczyzn. Pobiegłem 
na miejsce wybuchu granatu, ale poza małą wyrwą obok 
chodnika nic szczególnego nie znalazłem. Wszystko 
było już sprzątnięte. Atmosfera w mieście stawała 
się z każdą godziną coraz cięższa i niespokojna, tym 
bardziej że od czasu do czasu docierały do nas odgłosy 
wybuchów granatów, padających pojedynczo zarówno 
na peryferiach miasta, jak i w śródmieściu. Ludzie 
na każdy odgłos eksplodującego granatu przebiegali 
ulice chyłkiem oraz kryli się po bramach i we wnękach 
domów. I ja wraz z Lidą, idąc do Grünberga na umówioną 
poprzedniego dnia godzinę, biegliśmy chwilami, ciągnąc 
za sobą małe drewniane sanki, przez Górę Przemysława,  
ul. nową i Aleje Marcinkowskiego na ul. Święty 
Marcin, aż wreszcie dobrnęliśmy na miejsce. Grünberga 
zastaliśmy kompletnie załamanego. Załadowaliśmy czym 
prędzej jego dwie olbrzymie walizki na nasze saneczki. 
W międzyczasie Grünberg pożegnał chorego brata, 
pozostawiając go na łasce losu, przebiegł jeszcze raz 
przez wszystkie pokoje i zapewniając powtórnie brata, 
że najdalej za trzy tygodnie wróci, ruszył z nami 
w drogę na dworzec. 
 nie przypuszczaliśmy, że ten zawsze czysty 
i przez liczne posterunki strzeżony dworzec zastaniemy 
niesamowicie zaśmiecony i opuszczony. Wszystkie wejścia 
były na oścież pootwierane, wszędzie walało się pełno 
śmieci, kasy biletowe pozamykane, tory puste, bezczynni 
kolejarze i obsługa pociągów zalegali w poczekalniach 
i na peronach. Olbrzymie stosy walizek, koszy, paczek 
itp. czekały na peroniena załadowanie do pociągów. na 
tym samym peronie tysiące pasażerów zdenerwowanych, 
oczywiście niemców, czekało na podstawienie ostatniego 
pociągu, który miał ich zawieźć na zachód, jak 
najdalej od okrążanego przez armię rosyjską Poznania. 

na zatroskanych twarzach ostatnich uciekinierów 
z „narodu panów” bardzo dobitnie malowały się niepokój 
i zwątpienie, czy w ogóle nadjedzie jeszcze jakiś pociąg 
na zachód i czy zdołają umknąć przed nadciągającymi 
wojskami sowieckimi, a szczególnie przed lotnictwem. 
Gdy Grünberg zobaczył ten chaos, powiedział,  
że prawdopodobnie będzie musiał przez okno dobijać się 
do wagonu i że tych olbrzymich hałd bagażu na pewno 
żaden pociąg nie zabierze. następnie dał mi kilka 
marek za okazaną pomoc i pożegnał się z nami na zawsze.  
Ze swojej strony życzyłem mu szczęśliwej podróży, 
choć w nią nie wierzyłem. Kilka dni później mówiono,  
że właśnie ów ostatni pociąg został zbombardowany przez 
Rosjan i że mało kto z pasażerów uszedł z życiem. 
 Wracając do domu, zauważyliśmy przy słupach 
reklamowych większe grupki żywo gestykulujących ludzi, 
teraz już wyłącznie Polaków. Rozmawiali oni i wyrażali 
swoje poglądy na temat treści rozlepionej odezwy gen. 
mjr. Ernesta Rudolfa Matterna, która głosiła, że Poznań 
został uznany za twierdzę, i która wzywała ludność 
polską do natychmiastowego opuszczenia miasta. Gotowe 
do odjazdu pociągi miały rzekomo stać na dworcu. 
naturalnie wszyscy z miejsca oświadczali, że ani im 
się śni stąd wyjeżdżać. na nową poniewierkę? nie! Jak 
umrzeć, to tylko w naszym kochanym Poznaniu! Takie było 
postanowienie mieszkańców w tej krytycznej chwili. 
Gdy więc odezwa gen. Matterna nie dała prawie żadnego 
rezultatu, wydał on dwa dni później drugie zarządzenie, 
w którym pod groźbą zastosowania przymusu nakazywał 
jeszcze raz Polakom natychmiastowe opuszczenie miasta. 
 Długo zastanawialiśmy się nad tym, jak postąpić 
– czy pójść w nieznane, czy pozostać na miejscu. Dla 
pewności zacząłem zbijać solidniejsze sanie, na które 
można by zabrać więcej bagaży i w razie potrzeby 
podwieźć któreś z dzieci lub starszych chorych kobiet. 
Byłem w naszym gronie rodzinnym jedynym mężczyzną 
wśród pięciu kobiet i czworga dzieci. Dokąd z tą 
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gromadką miałem pójśćw mrozie i śnieżycy? „nie! – 
powiedzieliśmy sobie. – To niemożliwe, pozostaniemy na 
miejscu”. I pozostaliśmy. Wszyscy nasi sąsiedzi również 
nie ruszyli się z miejsca. Później się okazało, że 
zaledwie 30 tys. Polaków zastosowało się do wezwania 
gen. Matterna. 
 Tymczasem wojska radzieckie okrążały Poznań. Pod 
koniec stycznia rozgorzały walki uliczne o poszczególne 
dzielnice miasta. Hitlerowcy spychani byli na coraz 
mniejszą przestrzeń. Pociski artyleryjskie padały 
coraz gęściej w śródmieściu, w którym mieszkaliśmy. Po 
kilku dniach piękna wieża ratusza poznańskiego legła 
w gruzach na Starym Rynku. Liczne pożary, wzniecane 
przez cofające się wojska niemieckie i artylerię 
sowiecką, potęgowały naszą grozę. Prawie stale 
przebywaliśmy w schronie, a jedynie przez pierwsze 
noce, gdy uspokoiła się strzelanina, wracaliśmy do 
mieszkania. naturalnie jedno z nas zawsze czuwało. 
Szalała wojna i nigdy nie było wiadomo, co noc mogła 
nam przynieść. 
 Pewnego dnia rano artyleria sowiecka była jakoś 
niespokojna. Zeszliśmy więc wcześniej do schronu. 
Około godz. 10:00 żona postanowiła pójść na górę do 
mieszkania, aby przyrządzić dzieciom na śniadanie 
coś ciepłego. Dla bezpieczeństwa udałem się z nią do 
naszego pokoiku, mimo że byłem przeciwny tej wyprawie, 
gdyż raz po raz padały w pobliżu granaty. Przeczucia 
mnie nie myliły, albowiem zaledwie żona zdołała 
postawić garnek na maszynce elektrycznej, nastąpiła 
olbrzymia detonacja. Wszystko wokoło nas zawirowało. 
Bomba uderzyła w szczyt sąsiedniego budynku. Okna 
i drzwi powypadały z ram na ulicę, podmuch powietrza 
wywrócił ścianę w pokoju matki, posypało się szkło, 
a część mebli przerzucona została z jednego pokoju do 
drugiego. Żona i ja wyrzuceni zostaliśmy na schody, 
a za nami wypadali jak obłąkani nasi młodzi sąsiedzi 
Szymoniakowie, którzy nigdy nie schodzili do schronu. 

nie wiedzieliśmy, jak znaleźliśmy się na dole. 
Pamiętaliśmy tylko, że za nami leciały po schodach 
ziemniaki, garnki, krzesła i inny sprzęt kuchenny. 
Po naszym mieszkaniu pozostało jedno rumowisko. 
nietknięte były jedynie łóżka i powywracane pościele. 
Cały dzień i noc spędziliśmy z naszymi współlokatorami 
w schronie. 
 Od wieczora palił się dwupiętrowy budynek po 
drugiej stronie ulicy. Mieszkali tam nasi znajomi, 
aptekarz Bębnista z żoną i dziećmi, które często bawiły 
się z naszymi, a szczególnie z Janutą i Zdzichem. 
na skutek wiatru iskry z palącego się domu sięgały 
naszego budynku, przez co istniało niebezpieczeństwo, 
iż mogłyby one poprzez puste czeluście okienne spaść 
na pościel lub inne łatwopalne materiały i wzniecić 
pożar. Oczyma wyobraźni widzieliśmy nasz palący się 
dom i odciętą drogę ucieczki. Stąd postanowiliśmy, 
a wraz z nami wszyscy współlokatorzy, opuścić schron 
i udać się do schronu publicznego, bardzo solidnie 
zbudowanego i urządzonego w budynku narożnikowym 
przy ul. Wielkiej i Kramarskiej. Była godz. blisko 
24:00. Poprzez gruzy, zalegające na naszej ulicy, 
przy świetle buchających płomieni i iskier z palących 
się domów, brnęliśmy powoli, trzymając się wzajemnie 
za ręce, z dziećmi i starszymi kobietami w środku, 
w kierunku kościoła Pana Jezusa. nagle z jednej 
z głębokich piwnic odezwał się przeraźliwy krzyk: 
„Ratunku! Ludzie, ratunku, nie zostawiajcie mnie!”. 
Był to – jak się okazało – krzyk jakiegoś starszego 
sparaliżowanego człowieka, mieszkającego w głębokiej 
piwnicy. W tej chwili wszyscy zajęci byli sobą. Dopiero 
po przyjściu na miejsce zawróciło dwóch mężczyzn 
i zabrało nieszczęsnego człowieka do schronu. na tle 
gorejącej łuny odbijały się dokładnie sylwetki ludzi 
na dachu kościółka, polewających wodą tlejący się 
dach, dzięki czemu nie dopuszczono do rozszerzenia 
się ognia i kościółek uratowano. 
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 Wreszcie dotarliśmy do upragnionego schronu, 
szczelnie zamkniętego. Wszelkie prośby i dobijania się 
pozostały niestety bez skutku. Po prostu nie chciano 
nas wpuścić. Było już po północy; mróz przybierał 
na sile. najwięcej cierpiały od zimna biedne dzieci, 
których płacz nie wzruszył twardych serc ludzi, 
zajmujących ciepły i wygodny schron. Postanowiliśmy 
więc przenocować w zimnej pustej piwnicy o wybitych 
oknach, która graniczyła ze schronem i do której 
dostaliśmy się przez jedno z wybitych okien od strony 
ulicy. na razie mieliśmy jakie takie schronienie 
przed wiatrem i zimnem. nad ranem byliśmy jednak tak 
zmęczeni kilkugodzinnym staniem i do tego stopnia 
przemarznięci, że o dalszym przebywaniu w tej lodowni 
nie było mowy. Zaczęliśmy więc ponownie dobijać się 
do schronu; a gdy to nie pomogło, mężczyźni zagrozili, 
że pójdą po siekiery i przemocą wtargną do środka. 
Ta groźba poskutkowała. Otworzono drzwi i weszliśmy 
do schronu, luksusowo urządzonego. Ciepło, światło 
elektryczne, łóżka, pościel – wszystko to składało się 
na urządzenie schronu. A jego mieszkańcy to w większości 
ludzie z polskiej inteligencji i zasobniejszego 
kupiectwa, którzy nie potrafili współczuć kobietom 
i dzieciom z biednej, pożydowskiej ul. Kramarskiej. 
Toteż skromnie stanęliśmy sobie w ganku między 
łóżkami, w których nadal spokojnie spały panie 
z dziećmi, a także panowie, nie troszcząc się o nas. 
Tolerowano naszą obecność z konieczności. Gdy tylko 
więc nadszedł świt i upragniony ranek, opuściliśmy 
niegościnne schronienie i powróciliśmy do naszego 
schronu. A że dalszy w nim pobyt okazał się jednak 
niemożliwy i niebezpieczny, gdyż z powodu lekkiej 
budowy schron nie dawał żadnego schronienia przed 
bombami, przeszliśmy przez wykuty w murze otwór do 
schronu w sąsiednim budynku, którego właścicielem był 
mistrz fryzjerski Szulc. Tutaj przyjęto nas życzliwie. 
Schron, a właściwie piwnice, w których go urządzono, 

dzięki solidnej budowie i dzięki mocnym fundamentom, 
sklepieniu i grubym metrowym murom gwarantował, jeżeli 
nie zupełne, to jednak pewne bezpieczeństwo. 
 Zajęliśmy tylną część schronu, w której znajdowały 
się dwie wnęki: jedna od strony ulicy, którą zająłem 
z żoną i dziećmi, a druga po przeciwnej stronie, ponoć 
pozostałość po podziemnym ganku, który kiedyś miał 
prowadzić od kościoła dominikańskiego do kościoła 
farnego, w której ulokowały się moje siostry z matką. Mrok 
piwniczny rozpraszało światło z małego zakratowanego 
okienka, umieszczonego tuż pod sklepieniem, a niewielki 
żelazny piecyk ogrzewał go dostatecznie. Poza rodziną 
Szulca mieścili się tu jego lokatorzy, razem z nami 
około 20 osób. Pogodny nastrój mieszkańców schronu 
mąciły dochodzące z zewnątrz odgłosy detonacji pocisków 
artyleryjskich i spadających lekkich bomb lotniczych. 
A wprost deprymująco działał na nas, szczególnie 
na starsze kobiety i dzieci, syn właściciela domu, 
młody student, który nerwowo zupełnie wyczerpany 
i psychicznie załamany, cały dzień spędzał otoczony 
troskliwą rodziną i modląc się głośno, trzymał wysoko 
duży krzyż z wizerunkiem Chrystusa, którym co pewien 
czas nas żegnał. O wiele dzielniej od niego trzymała 
się jego młodsza siostra, która dodawała mu otuchy 
i jak mogła, pocieszała. 
 następnego ranka, po spokojnie spędzonej nocy, 
zbudził nas wzmagający się z godziny na godzinę ogień 
artyleryjski. Zebraliśmy więc czym prędzej resztki 
naszego bagażu, opuściliśmy wnęki i ulokowaliśmy 
się w środku schronu. Główny nasz bagaż, którego nie 
mogliśmy udźwignąć, pozostawiliśmy w starym schronie 
na łasce losu. nagle nastąpił olbrzymi huk, cały dom 
aż się zatrząsł, tu i tam coś spadło. Zapanowała 
grobowa cisza, którą po chwili przerwała jeszcze 
silniejsza detonacja. Świeczki pogasły, posypały się 
kamienie i gruz, a schron napełnił się momentalnie 
tak gęstym wapiennym pyłem, aż trudno było oddychać. 
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Zamarliśmy w bezruchu. Gdy nieco doszliśmy do siebie, 
stwierdziliśmy, że wnęka, w której spaliśmy, była 
rozbita na olbrzymie zwały muru, a wejście do schronu – 
zatarasowane aż pod samo sklepienie. Byliśmy zasypani. 
Gdybyśmy na czas nie opuścili wnęki, nikt z nas nie 
uszedłby z życiem. Oczywiście większą część resztek 
naszego dobytku, m.in. moją teczkę z dokumentami 
i kwaterką „czystej”, jak i worek z suszonym chlebem, 
pokryły gruzy. 
 Pył zaczął opadać, a przez wspomniane małe okienko 
napływało powoli świeże powietrze. Gdy pierwsze 
przerażenie minęło i gdy już spokojniej zaczęliśmy 
rozważać naszą tragiczną sytuację, rozpoczęliśmy szukać 
jakiegoś wyjścia z naszego przymusowego więzienia. 
Było to w pierwszym rzędzie moim obowiązkiem jako 
Luftschutzhelfera. Wdrapałem się więc na szczyt zwału 
gruzów, pokrywających schody prowadzące ze schronu do 
wyjścia, po czym zacząłem rozgrzebywać gruz i odrzucać 
go na boki. W pewnej chwili ujrzałem poprzez maleńki 
otwór smugę światła dziennego. Teraz ze zdwojoną siłą 
powiększałem dziurę. Gdy była już ona dostatecznie 
duża, przeczołgałem się przez nią na drugą stronę 
zwału. Ku mojemu zdziwieniu ujrzałem nad sobą błękit 
nieba, sterczące gołe mury i pełzający w moją stronę 
płomyczek, ogarniający coraz większą przestrzeń. Szybko 
powiększyłem otwór i wezwałem znajdujące się w schronie 
kobiety, dzieci i w końcu mężczyzn do podchodzenia 
do dziury, przez którą przeciągałem ich na drugą 
stronę, zagrzebując równocześnie nogami rozszerzający 
się ogień. Wyzwoleni z opresji, ile im tylko sił 
starczyło, przebiegali rumowisko i ulicę, szukając 
schronienia w masywnym schronie w budynku po drugiej 
stronie ulicy. W ten sposób pomogłem wszystkim wydostać 
się z zagrożonego schronu poza teściową mojej siostry, 
starą panią Janicką, kobietą wysoką, chorą na nogi, 
której w żaden sposób nie mogłem wyswobodzić. Wszelkie 
moje wołania o pomoc i zaklęcia skierowane do stojących 

w sieni po drugiej stronie ulicy przerażonych ludzi, 
a szczególnie mężczyzn, pozostały bez skutku. Wydaje 
mi się, że jeszcze nigdy w życiu tyle nie złorzeczyłem 
innym i nie kląłem, co w tej tragicznej chwili. W końcu 
zebrałem jeszcze raz wszystkie siły i starałem się 
przeciągnąć przez otwór na pół żywą kobietę, co mi 
się w końcu udało. Stwierdziłem, że człowiek potrafi 
w niebezpieczeństwie znaleźć w sobie wprost nadludzką 
moc. Gdy odnalazłem żonę, ta w pierwszym momencie 
mnie nie poznała, gdyż – jak twierdziła – przez te 
kilka tragicznych minut postarzałem się i posiwiałem.  
Ale najważniejsze, że byliśmy wszyscy uratowani. 
 nie zwlekając, ulokowaliśmy się możliwie jak 
najwygodniej w nowym schronie, z którego można było 
przechodzić do kolejnych schronów aż do narożnika  
ul. Wielkiej, mieszczących się częściowo pod wypalonymi 
budynkami przy Starym Rynku. Czuliśmy się tutaj 
bezpieczni. Postanowiliśmy więc naszej nowej siedziby 
tak szybko nie opuszczać. naturalnie o jakichkolwiek 
wygodach nie było mowy. Dni i noce spędzaliśmy na 
siedząco, przytuleni do siebie, na ławkach. Prócz zimna 
dokuczał nam brak wody, gdyż podobnie jak przewody 
elektryczne również instalacje wodne były pozrywane 
lub zniszczone. 
 Gdy następnego dnia późnym wieczorem wyszliśmy 
na ulicę, by zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, 
ujrzeliśmy groźny, a przy tym fascynujący widok. 
na tle gorejącego nieba płonęło kilka sąsiednich 
budynków. Długie języki płomieni wyrzucały w górę 
olbrzymie fontanny iskier, które z sykiem opadały 
na ulice i najbliższe zabudowania, a palące się 
belki i rozżarzone do białości tragarze skwierczały 
żałośnie, jakby nie chciały ginąć w tym strasznym morzu 
zagłady. nagle od strony ul. Pocztowej, gdzie płonął 
gmach głównego urzędu pocztowego, ukazał się patrol 
niemiecki. nie zwlekając, wycofaliśmy się do sieni, 
gdyż o tak późnej godzinie nie było wolno przebywać 
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na ulicy. W międzyczasie zdołaliśmy się dowiedzieć,  
że wojska rosyjskie zdobyły Dębiec, Wildę, fort 
Grolman, Dom Żołnierza, Łazarz, Jeżyce oraz Sołacz i że 
prą ze wszystkich sił do śródmieścia. Opór niemiecki 
przybierał na sile, a śmierć zbierała obfite żniwo. 
Waliły się zabytkowe budynki i domy mieszkalne. niemcy 
niczego nie oszczędzali. 
 Stary Rynek stanowił rumowisko. Druty telefoniczne 
i telegraficzne, żelastwo, spalone belki, powyrywane 
słupy, resztki sprzętu domowego, gruzy, szkło, cegły 
– wszystko to przypominało jedno wielkie kłębowisko, 
uniemożliwiające jakikolwiek ruch uliczny, a nawet 
pieszy. Tu i ówdzie leżeli zabici. 
 Pewnego dnia popołudniu płonął nowy ratusz. Wiadomo 
było, że znajdowały się tam w bufetach i piwnicach duże 
zapasy różnego rodzaju środków konsumpcyjnych, jak 
wina, wódki, papierosy, konserwy itd., którymi raczyli 
się w przerwach między posiedzeniami hitlerowscy 
dygnitarze. Toteż co odważniejsi pobiegli do płonącego 
gmachu i naznosili różnych przysmaków. Ktoś podał mi 
kilka cygar. Przydały się!
 następnego dnia popołudniu niemcy wywołali 
mężczyzn do usuwania gruzów i utorowania ścieżki 
od północnej strony rynku do pompy, znajdującej się 
naprzeciw głównego wejścia do starego ratusza, aby 
zarówno żołnierze, jak i ludność cywilna mogli dotrzeć 
do wody, której nigdzie nie było. Gdy uporaliśmy 
się z tym zadaniem, skierowano nas przed budynek 
dawniejszego Domu Towarowego na rogu ul. Wielkiej 
i Żydowskiej, gdzie musieliśmy pomagać przy budowie 
stanowiska dla kulomiotów. Przy okazji dowiedzieliśmy 
się od żołnierzy, że Rosjanie dochodzą do Placu Wolności 
i że nazajutrz prawdopodobnie zaczną schodzić ul. nową 
w kierunku Starego Rynku. Po trzygodzinnej wytężonej 
pracy wróciliśmy do naszych rodzin. W trakcie szeptanej 
dyskusji na temat wypadków, mających prawdopodobnie 
rozegrać się w najbliższych godzinach, weszło do 

schronu dwóch niemieckich oficerów i oznajmiło nam, 
że z powodu ciężkich walk, które będą się toczyły na 
Starym Rynku z nastaniem świtu, musimy natychmiast 
spakować swoje rzeczy, gdyż zostaniemy przeprowadzeni 
w inne bezpieczniejsze miejsce. Zarządzenie to wywołało 
wśród nas konsternację, nie spodziewaliśmy się bowiem, 
że zostaniemy stąd usunięci. Ale cóż mieliśmy robić? 
nie było można się narażać, a raczej należało się 
zastosować do wydanego zarządzenia. Toteż w pół godziny 
byliśmy gotowi do wyjścia. 
 Czekaliśmy jedną, drugą i trzecią godzinę,  
aż wreszcie o godz. 22:00 wyprowadzono nas ze 
schronu i na ul. Żydowskiej ustawiono czwórkami. Po 
20 minutach ruszyliśmy ul. Wielką w kierunku mostu 
Chwaliszewskiego. Wśród ciemności, poprzez gruzy, 
druty, belki, podtrzymując się wzajemnie, posuwaliśmy 
się wolno naprzód. Kolumna, licząca przeszło 300 osób, 
włącznie z dziećmi, robiła wrażenie jakiegoś upiornego 
pochodu, zdążającego w nieznane. Co chwilę ktoś upadał 
lub zaplątany w druty, wzywał pomocy. Po przejściu 
zaledwie 300 m, w pobliżu Garbar, zatrzymano pochód 
i kazano nam się ustawić przed domami, częściowo 
wypalonymi. nakazano zupełną ciszę. Prowadziło nas 
wojsko, a dozorowała policja. Tu i tam rakiety świetlne 
oświetlały ponury obraz zamierającego miasta. Silny 
wiatr rzucał z rozbitych i spalonych dachów oraz 
z resztek wiszących i rozbitych balkonów kawałki cegieł 
i dachówek. Od czasu do czasu padały, nie wiadomo 
skąd, pojedyncze strzały. Odnosiło się wrażenie,  
że za każdym węgłem czai się śmierć. Robiło się coraz 
zimniej, a mżawka pogarszała nasze samopoczucie, tym 
bardziej że w miarę przedłużania się postoju zaczęły 
krążyć w naszych szeregach najróżniejsze i najbardziej 
fantastyczne pogłoski o naszym dalszym losie. Zrodziło 
je przemęczenie i groźba śmierci, zdążającej wraz z nami 
w ciemność i nieznane. Jedni twierdzili, że mężczyźni 
pójdą dalej osobno w odmiennym kierunku; inni znowu 
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mówili, że wprowadzi się nas na most Chwaliszewski, który 
został przed kilku dniami podminowany, i zostaniemy 
wysadzeni w powietrze. Jeszcze kolejni przebąkiwali, 
oczywiście szeptem, o rzekomo zamierzonym rozstrzelaniu 
całej naszej kolumny. Aczkolwiek przed czterema dniami 
widziałem, jak na moście Chwaliszewskim wykonywano 
jakieś prace minerskie, to jednak nie bardzo wierzyłem 
w plotkę o wysadzeniu nas w powietrze, chociaż niemcy 
byliby zdolni do takiej zbrodni. 
 Wreszcie ruszyliśmy. Gdy ze śmiercią na ramieniu 
minęliśmy most, zrobiło nam się lżej. Przeszliśmy 
Chwaliszewo, mniej zniszczone od śródmieścia, 
i weszliśmy na most Chrobrego. nagle kazano nam się 
zatrzymać i położyć. W tym momencie przeleciał nad 
nami samolot, który oddalił się w kierunku Cytadeli. 
Gdy się okazało, że był to samolot niemiecki, który 
przywiózł prawdopodobnie amunicję, kazano nam wstać 
i ruszyć w dalszą drogę. Minęliśmy katedrę i wąską 
uliczką kanoniami dotarliśmy szczęśliwie do gmachu 
byłego seminarium zagranicznego, w którym zostaliśmy 
zakwaterowani i w którym mieliśmy przeżyć ostatni akt 
drugiej wojny światowej. 
 W budynku tym mieściła się podczas okupacji szkoła 
policyjna. na niskim parterze, jak i na poszczególnych 
piętrach były długie korytarze, w których po obu 
stronach mieściły się sale wykładowe. Ponieważ sale 
były zniszczone i puste, o powybijanych oknach, 
przez które wdzierał się lodowaty wiatr ze śniegiem, 
ulokowaliśmy się wszyscy w ganku na niskim parterze. 
Po prawej stronie korytarza znajdowały się kuchnie, 
a po lewej – magazyny, w których znaleźliśmy trochę 
ziemniaków, kaszy i mąki. Ogółem było nas około 300 
osób. W jednej z górnych izb znalazłem wąską ławeczkę, 
na której cała nasza rodzina miała spędzić blisko 
trzy tygodnie. Każdy starał się ulokować możliwie jak 
najlepiej. Tych możliwości nie było prawie wcale, 
gdyż solidny betonowy budynek był zupełnie ograbiony. 

Oczywiście światło nie działało; wszędzie panowały 
ciemności, poza górnymi piętrami. Tylko od czasu do 
czasu ktoś zapalił świeczkę. 
 na razie panował tutaj zupełny spokój. 
W pierwszych dniach lutego dowiedzieliśmy się,  
że z powodu niepowodzeń gen. Mattern został zdjęty 
ze stanowiska komendanta Twierdzy Poznań, a na jego 
miejsce mianowano pułkownika Gonella, który niebawem 
awansował na generała. W podziemiach katedry ulokował 
się sztab wojsk niemieckich, broniących Ostrowia 
Tumskiego, a po kanoniach rozlokowali się oficerowie 
i żołnierze. Z każdym dniem przybliżały się odgłosy 
toczących się walk w śródmieściu, aż nagle pewnego 
dnia padły pierwsze strzały artylerii rosyjskiej na 
nasz teren. Rosjanie omijali jednak naszą siedzibę, 
gdyż podobno wiedzieli, że znajduje się w niej jedynie 
ludność cywilna. 
 Szczupłe zapasy chleba skończyły się nam bardzo 
szybko. Korzystaliśmy więc z niewielkich zapasów 
żywności znalezionych w magazynach. Ale i te się 
wkrótce wyczerpały. Trzeba było więc szukać żywności na 
zewnątrz. W ciągu dnia nie mogliśmy opuszczać schronu, 
o ile w ogóle można było tak nazwać nasze schronienie. 
Dopiero z nastaniem zmroku, około godz. 17:00,  
gdy ucichła artyleria rosyjska, pozwalano nam na 
kilka minut opuścić budynek. Wtenczas biegliśmy, ile 
nam tylko sił starczyło, z wiaderkiem do stojącej na 
placu tumskim pompy po wodę. na te wyprawy wychodziłem 
przeważnie ze starszą córką Lidią, lecz nierzadko 
biegła ze mną również żona. Także siostra moja Helena 
ze swoim synem Tadeuszem uczestniczyła w wyprawach po 
wodę. Zwykle gdy Lida pompowała wodę, ja przebiegałem 
piwnice najbliższych kanonii w poszukiwaniu 
ziemniaków, które było można tam znaleźć. Po powrocie, 
z nastaniem ciemności, żona – podobnie jak inne 
kobiety – zajmowała się gotowaniem jedynego posiłku 
dziennie, jakim była zupa ziemniaczana. W ciągu dnia 
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nie było wolno rozpalać ognia, gdyż jak twierdzili 
niemieccy żołnierze – ulatniający się z komina dym 
mógłby posłużyć nieprzyjacielowi za cel dla jego 
artylerii. Gdy zupa była gotowa, zapalaliśmy świeczkę 
i spożywaliśmy nasz posiłek z wielkim apetytem. 
następnie gasiliśmy światło i przytuleni do siebie, na 
wąskiej ławeczce, powoli zasypialiśmy. naturalnie był 
to sen niespokojny, nerwowy i przerywany. Wciąż ktoś 
wychodził, przechodził, a dzieci budziły się często 
i popłakiwały. 
 Po kilku dniach ubikacja wraz z wanną była tak 
zabrudzona i przepełniona, że musieliśmy ją zabić, aby 
nie dopuścić do roznoszenia się nieczystości i zapobiec 
ewentualnemu wybuchowi różnych chorób, szczególnie 
biegunki. Odtąd musieliśmy chodzić za potrzebą do 
prowizorycznie zbudowanego ustępu, przylegającego 
do naszego budynku, co w ciągu dnia, ze względu na 
strzelaninę, nie zawsze było bezpieczne. 
 W schronie spotkali się ludzie z różnych warstw 
społecznych, o rozmaitych zawodach i poglądach 
politycznych. Byli tam robotnicy, pracownicy, 
urzędnicy, profesorowie, ludzie starzy i młodzi, 
kobiety i dzieci, ludzie uczciwi i pobożni, ale też 
i podejrzanej konduity, nie wykluczając zawodowych 
złodziei. W jednej części schronu modlono się i śpiewano 
pieśni religijne, a w drugiej – szydzono z wszelkich 
świętości, wykpiwano modlących się, posługując się 
przy tym najbardziej wulgarnym słownictwem.

Pewnego dnia zjawił się w schronie jakiś niemiecki 
podoficer w mundurze i skinął na kilku młodych ludzi, 
z którymi wyszedł. Po kilku minutach wszyscy wrócili, 
niosąc kilkadziesiąt par butów męskich i damskich, 
które nam rozdali. Kilka dni później ten sam podoficer 
przyszedł powtórnie, oświadczył, że ma krowę, i poprosił, 
aby ktoś pomógł mu ją zabić i poćwiartować. naturalnie 
ochotników nie zabrakło. Tego samego dnia wieczorem 
i przez kilka kolejnych dni mieliśmy pyszne jedzenie. 

niestety skutki były fatalne. Wygłodzone żołądki nie 
zniosły tłuszczu i wielu z nas pochorowało się na nieżyt 
żołądka i kiszek lub dostało biegunkę, która i mnie 
nie ominęła. I ja byłem do tego stopnia wygłodzony, 
że ledwie powłóczyłem nogami, a twarz miałem pełną 
wyrzutów, że o goleniu nie było mowy. Teraz w ogóle nie 
mogłem nic jeść. niewiele pomógł mi spirytus, który 
zorganizowało kilku śmiałków z niedalekich zakładów 
Akwawitu, które właśnie płonęły. 
 Odgłos toczących się walk po obu stronach Warty 
przybliżał się z każdym dniem. na skutek wzmagającego 
się ognia artyleryjskiego sytuacja nasza stawała się 
coraz bardziej krytyczna. Dawno nie mieliśmy już chleba. 
Podobno było go można kupić na Śródce. Ale jak się tam 
dostać? Most na Cybinie był stale pod nękającym ogniem 
artylerii rosyjskiej, a innej drogi nie było. Uporczywe 
walki staczali Rosjanie o wysadzony w powietrze przez 
niemców most Chwaliszewski jak również o most św. 
Rocha, których zdobycie umożliwiło wojskom sowieckim 
przeprawienie się na drugi brzeg Warty. Bardzo zacięty 
opór stawiali hitlerowcy w Forcie Rocha, który padł 
dopiero po trzydniowych atakach Rosjan w dniu 11 
lutego. niemcy się poddali, fort spłonął, a wraz z nim 
olbrzymie zapasy amunicji i żywności. 
 W tym czasie jednego dnia popołudniu spadła 
mniejszego kalibru bomba lotnicza na przybudówkę 
gospodarczą, przylegającą do naszego budynku. Silna 
detonacja wywołała wśród mieszkańców schronu olbrzymi 
popłoch. Wszyscy parli gwałtownie w kierunku głównych 
drzwi wejściowych. Dzieci i mniej nerwowo odporne 
kobiety uderzyły w płacz. na szczęście wszystko to 
szybko minęło i ludzie się uspokoili. W innym wypadku 
spłonęły mieszczące się w baraku, przylegającym do 
naszego budynku, magazyny paliwa i narzędzi. Ogień 
powstał od pocisków sowieckich katiuszy. Lecące 
jednocześnie serie pocisków sprawiały niesamowite 
wrażenie. Mówiliśmy, że leci „sto diabłów na złamanie 
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karku”. Od szumu, łoskotu człowiek nie tylko dech 
wstrzymywał, lecz także cały aż drętwiał. niemcy również 
obawiali się tych „strasznych latających diabłów”. 
 Dzień był wyjątkowo pogodny. Jak zwykle pod wieczór 
pobiegłem z córką po wodę. Powietrze było przesycone 
dymem i spalenizną. Paliła się katedra. Dach kościoła 
i wieże stały w płomieniach. W chwili gdy pompowaliśmy 
wodę, prawa wieża runęła z olbrzymim łoskotem na 
ziemię. Wielki snop iskier oświetlił jeszcze bardziej 
plac katedralny. Był to widok wspaniały, ale groźny. 
Do głębi wstrząśnięci, wróciliśmy do schronu. Takich 
tragicznych chwil nie zapomina się nigdy. 
 Tego samego dnia niemcy ustawili mniej więcej 
200 m od głównego wejścia do naszego schronu armatkę 
mniejszego kalibru, przy której późnym wieczorem pełnił 
straż jakiś starszy żołnierz – baltok, zaciągnięty 
do Volkssturmu. Biedak żalił mi się, że postawiono 
go na posterunku i dano karabin, z którego nie umie 
strzelać, gdyż nigdy nie był żołnierzem. Ma w Poznaniu 
żonę, która z dziećmi mieszka na Jeżycach. W końcu 
oświadczył, że nie chce być żołnierzem i że pragnie 
jak najprędzej wrócić do rodziny. nie dowiedziałem 
się, co się z nim stało, gdyż nazajutrz armatkę zabrano 
i posterunek zlikwidowano. Takich niechętnych wojnie 
żołnierzy niemieckich było więcej. należał do nich 
także ów podoficer, który postarał się o buty i krowę. 
Pewnego wieczoru zjawił się w ubraniu cywilnym i po 
prostu „przyczepił” się do pewnej polskiej rodziny, 
która się nim zaopiekowała. Był wyczerpany i załamany 
psychicznie. Twierdził, że nie chce dalej walczyć, 
gdyż jest katolikiem, na dowód czego pokazywał medalik, 
który nosił na szyi. 
 Wyczuwaliśmy, że walki na Ostrowie Tumskim 
dobiegają końca. Świadczyła o tym ożywiona działalność 
artyleryjska, która nękała nas całymi dniami do późnej 
nocy. niemcy przygotowywali się do odparcia ewentualnego 
ataku. Ustawili więc m.in. karabin maszynowy w oknie 

I piętra naszego budynku. Załogą dowodził młody 
i przystojny leutnant, czyli podporucznik. Ten karabin 
maszynowy bardzo nas niepokoił, gdyż mógł ściągnąć na 
nas ogień artylerii rosyjskiej. na szczęście po kilku 
godzinach ustawiono go bliżej toru inowrocławskiego. 
 następnego dnia artyleria sowiecka wzmogła 
ostrzeliwanie całego Ostrowia Tumskiego, oszczędzając 
oczywiście budynek, w którym byliśmy zakwaterowani. 
Ogień trwał całą dobę z krótkimi tylko przerwami. 
nazajutrz przybrał charakter huraganowy. Byliśmy mocno 
zaniepokojeni, gdyż ciągłość i siła ognia wskazywały na 
to, że zanosi się na coś poważnego. Chwilami odnosiło 
się wrażenie, że od wstrząsów eksplodujących w pobliżu 
granatów cały budynek chwieje się na wszystkie strony. 
W schronie panowała grobowa cisza. Ludzie klęczeli lub 
siedzieli na posadzce przytuleni do siebie i pogrążeni 
w modlitwie. Cała nasza rodzina, z dziećmi w środku, 
nakryta kocami, oczekiwała na klęczkach swego 
przeznaczenia. Mimo woli owładnęło nami pragnienie, 
że jeżeli mamy zginąć w tym piekielnym ogniu, to 
byłoby najlepiej, gdybyśmy zginęli wszyscy, aby żadne 
z naszych dzieci nie pozostało sierotą. Te i tym podobne 
myśli zaprzątały nasze umysły w ostatnich chwilach 
owej niezawinionej przez naród polski strasznej wojny. 
 nagle odniosłem wrażenie, jak gdyby artyleria 
sowiecka przełożyła ogień o jakieś 400 m dalej 
w kierunku Śródki. Z moich doświadczeń, zdobytych 
podczas pierwszej wojny światowej, wiedziałem, że 
takie przełożenie ognia na tyły oznacza rozpoczęcie 
ataku przez piechotę. O tym, co się działo na zewnątrz 
schronu, nie wiedzieliśmy. nagle ktoś ostro zapukał do 
drzwi. Odezwały się ciche i nieśmiałe szepty:

– To Rosjanie.
Jakiś mężczyzna, znający język rosyjski, podszedł 

do drzwi i zapytał:
– Kto tam jest? Tu są Polacy!
– Otworzyć! – Padł rozkaz.



453

Wysiedlanie

452

Wysiedlanie

Gdy drzwi otworzono, stanął w nich uzbrojony od 
stóp do głów patrol rosyjski, który po stwierdzeniu, 
że w schronie są rzeczywiście tylko Polacy i że nie ma 
w nim żołnierzy niemieckich, przeszedł środkiem cały 
schron tam i z powrotem, po czym się oddalił. Byliśmy 
wolni! Wojna dla nas była skończona. Kilka minut później 
wkroczyła do schronu inna grupa żołnierzy sowieckich, 
również silnie uzbrojona, ale w przyjaznym nastroju, 
która zatrzymała się na środku schronu,zaczęła śpiewać 
i koncentrować na harmonii. Owacjom, radosnym okrzykom 
i całowaniu się z oswobodzicielami nie było końca. 
Długo śpiewano i wymieniano serdeczne uściski. 
 Z tą radosną chwilą wolno nam było opuszczać 
schron. Gdy znaleźliśmy się na wolności, oczom naszym 
przedstawił się straszny widok. Wszędzie było pełno 
trupów żołnierzy niemieckich, którzy zginęli przed 
kilku minutami przy odpieraniu rosyjskiego ataku. Wśród 
zabitych rozpoznaliśmy owego młodego leutnanta, który 
dowodził załogą ustawionego u nas karabinu maszynowego. 
niemcy wycofali się na pobliski nasyp toru kolejowego. 
Ale artyleria rosyjska trzymała ich w szachu, dzięki 
czemu mogliśmy się swobodnie poruszać po terenie. 
Rosjanie, widząc nasze wynędzniałe twarze, otworzyli 
pozostawione przez niemców magazyny i zaczęli wydawać 
nam chleb, którego nie widzieliśmy przez blisko trzy 
tygodnie. Żonie mojej, która poszła z Lidą po pieczywo, 
udało się również zdobyć kilka bochenków i duże wiadro 
marmolady. 
 W pewnej chwili odczułem potrzebę zaczerpnięcia 
świeżego powietrza. Postanowiłem więc wyjść tylnym 
wejściem przed budynek. W momencie wychodzenia 
natknąłem się na uzbrojonego żołnierza rosyjskiego, 
który zabrał mi „na pamiątkę” srebrny zegarek, 
pożyczony od mojego kuzyna Mariana Tasiemskiego, oraz 
wieczne pióro, wystające mi z kieszonki od marynarki. 
Początkowo trochę się broniłem, ale w końcu oddałem mu 
to, czego żądał „na pamiątkę”. Co znaczył zegarek wobec 
odzyskanej wolności! 

 Po południu przyszedł do nas jakiś kapitan 
rosyjski, który spostrzegłszy Lidę, ładną i zdrową 
dziewczynę, na którą zerkało niejedno żołnierskie 
oko, podszedł do nas i powiedział, że byłoby dobrze 
dla nas i naszych dziewcząt, gdybyśmy dopóki jest 
jeszcze jasno, udali się do miasta. Zrozumieliśmy tego 
poczciwego rosyjskiego kapitana. Zapakowaliśmy więc 
nasze rzeczy i udaliśmy się niezwłocznie w drogę. 
Mnie przypadło w udziale dźwiganie w kocu na plecach 
naszego bezcennego wiadra z marmoladą. 
 niestety stara pani Janicka nie mogła z powodu 
chorych nóg i ogólnego osłabienia za nami podążyć. 
Siostra była więc zmuszona zostawić ją na razie u jej 
krewnych, zamieszkałych w pobliżu tumu.
 Dojście do miasta nie było wcale łatwe, gdyż 
inne mosty, podobnie jak most Chrobrego, były również 
zniszczone lub uszkodzone. Próbowaliśmy więc dostać 
się do miasta ślepym korytem Warty, biegnącym pod 
mostem Chrobrego. Gdy znaleźliśmy się na środku koryta, 
niemcy, usadowieni na nasypie kolejowym, zaczęli do nas 
strzelać z broni maszynowej. Momentalnie rzuciliśmy się 
na ziemię. Gdy strzelanina ustała, stwierdziliśmy, że 
jedna z naszych towarzyszek, Bartoszewska, otrzymała 
postrzał w twarz. Kula weszła z jednej strony twarzy, 
a wyszła z drugiej. Rana nie była groźna. Oczywiście 
musieliśmy, czołgając się, cofnąć się i z powrotem 
wspinać na skarpę. Wszyscy poza moją matką dostali 
się szczęśliwie na górę. Ja mając na plecach wiadro 
z marmoladą, byłem tak wyczerpany, że w żaden sposób 
nie mogłem matki wciągnąć na górę. Udało mi się to 
dopiero po dłuższym wysiłku. Zmęczeni do granic 
ostatecznych, udaliśmy się do schronu w jednym 
z budynków na Zawadach, gdzie przyjęto nas serdecznie 
i chętnie udzielono gościny. Matce mojej i dzieciom 
odstąpili dobrzy ludzie nawet łóżko. 
 nazajutrz ruszyliśmy w dalszą drogę w kierunku 
Starołęki. Tam było można dać się przewieźć na 
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drugą stronę Warty. Wszędzie napotykaliśmy zwłoki 
żołnierzy niemieckich. Blisko Dębiny kilku młodych 
ludzi przewoziło czółnami powracających do miasta 
mieszkańców, wysiedleńców i uciekinierów, oczywiście 
za odpowiednim wynagrodzeniem. Pieniędzy nie mieliśmy. 
na szczęście miałem jeszcze kwaterkę wódki, a starsza 
siostra kilka paczek papierosów. Za te w tej chwili 
bardzo cenne „specjały” zgodził się jeden z młodych 
przewoźników przeprawić nas na drugą stronę. Płynęliśmy 
w dwóch łodziach; w jednej siedział przy wiosłach 
przewoźnik, a w drugiej mój młody siostrzeniec Tadeusz, 
który mimo słabej kondycji dawał sobie jakoś radę 
z falami i wirami. Przeprawa była bardzo ryzykowna 
ze względu na wysoki stan wody i bardzo wartki prąd, 
który wyprawiał niesamowite igraszki z naszymi słabymi 
łódkami. W każdej chwili groziło nam wywrócenie. Gdy 
więc wreszcie znaleźliśmy się po drugiej stronie rzeki, 
odetchnęliśmy z ulgą. nie zwlekając, udaliśmy się do 
miasta, a właściwie do przedwojennego mieszkania mojej 
siostry Heleny przy ul. Śniadeckich 30. 
 W śródmieściu panował duży ruch. Z ciekawością 
czytaliśmy porozlepiane na słupach i płotach odezwy 
w językach rosyjskim i polskim. Trochę znaliśmy rosyjski, 
gdyż uczyliśmy się go z żoną w czasie wojny. Przydało 
nam się to teraz. Co prawda nie wszystko, ale co nieco 
wyczytaliśmy z tych plakatów. Wszędzie było pełno ludzi 
z tłumokami, powracających do swoich przedwojennych 
mieszkań. Inni przenosili lub przewozili meble, 
pościel, przybory kuchenne itd. Samo miasto robiło na 
nas przygnębiające wrażenie. Wypalone domy, samotnie 
sterczące mury, rumowiska, pozrywane druty tramwajowe 
i telefoniczne, powywracane słupy od lamp ulicznych – 
wszystko to świadczyło o ogromnym zniszczeniu, jakiemu 
uległ Poznań w ostatniej fazie wojny. Często wzdrygał 
się człowiek na widok zakrwawionych żołnierskich zwłok, 
których nie zdążono jeszcze sprzątnąć i pochować. na 
ul. Pocztowej, róg Kramarskiej, leżały np. na środku 

jezdni zwłoki żołnierza, mówiono że sowieckiego, 
rozjechane na placek, trzymające się w całości dzięki 
kombinezowi, w który człowiek ów był ubrany. 
 Wreszcie byliśmy u celu. Mieszkanie Heleny było 
częściowo zajęte przez obcych ludzi, którzy nie mieli 
zamiaru nas wpuścić, mimo że należało ono do siostry. 
Dopiero po długich, chwilami dosadnych tłumaczeniach, 
zajęliśmy jeden pokój z kuchnią. Oczywiście mieszkanie 
było prawie puste. Sprzęty wynieśli ci, którzy zostali 
oswobodzeni jako pierwsi. Wówczas już kwitł pewnego 
rodzaju szaber. Po przespanej na podłodze nocy udaliśmy 
się wszyscy, mimo dużego osłabienia i zmęczenia, do 
naszego wojennego mieszkania, aby spod gruzów wygrzebać 
wszystko to, co mogło nam się przydać. Wyprawy te 
robiliśmy kilkakrotnie, nieraz dwa razy dziennie. 
W ten sposób naznosiliśmy trochę garderoby, bielizny, 
materace, pościel, naczynia kuchenne i inne drobiazgi. 
Udało mi się również spod gruzów wydobyć moją teczkę 
z dokumentami i kilka sukienek naszych dziewcząt. 
natomiast walizek, w których przechowywaliśmy cały 
nasz majątek, jak garderobę, bieliznę oraz różne 
cenniejsze przedmioty i papiery, nie znaleźliśmy. Po 
pięknym rowerze od Grünberga nie było także śladu. 
Wszystko to zostało skradzione. Przez kogo? Przez tych 
Polaków, którzy po ustaniu walk uważali, że nadeszła 
chwila, aby się wzbogacić. Plądrowali więc mieszkania 
i schrony tych, których uprowadzili niemcy, i zabierali 
wszystko, co cenniejsze, nie troszcząc się o to, w czym 
ci biedacy, gdy wrócą, będą chodzić i na czym będą 
spać. To nie byli szabrownicy, ale hieny okradające 
swoich zabiedzonych rodaków. 
 Z żywnością było bardzo źle. Chleb wypiekano na 
razie tylko dla wojska. Gdy pewnego dnia, nie wiadomo 
po raz który, zdążałem przez tereny Międzynarodowych 
Targów Poznańskich na ul. Kramarską po przysypane 
gruzami ziemniaki, spotkałem grupkę ludzi wycinających 
sztuki mięsa z padłego konia. Jak chętnie i ja również 
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bym wykroił kawał mięsa. Byłby pyszny rosół. niestety 
nie miałem przy sobie noża, a gdy wracałem, po koninie 
nie było śladu. Kilka dni później miasto wydzieliło 
każdej rodzinie po 25 kg ziemniaków, a ja pojechałem 
do mojej koleżanki i współpracowniczki Uli Baierówny, 
mieszkającej u rodziców pod Poznaniem, gdzie się 
trochę odżywiłem i co nieco masła, chleba i warzyw 
przywiozłem do domu. 
 Walka o Poznań nie była jeszcze skończona. niemcy 
trzymali się Cytadeli, którą dzień i noc bombardowały 
lotnictwo i artyleria radziecka, ustawiona na placach 
i ulicach w różnych częściach miasta. W nocy z 20  
na 21 lutego przeprowadzono mobilizację poznaniaków, 
którzy w liczbie około 2 tys. wraz z żołnierzami 
radzieckimi uczestniczyli w decydującej walce 
o Cytadelę. Z 22 na 23 lutego 1945 r. przeprowadzono 
szturm generalny, w wyniku którego zatknięto na gruzach 
Cytadeli czerwony i biało-czerwony sztandar. Poznań był 
wolny! Ulicami miasta zaczęła przepływać 15-tysięczna 
rzesza wziętych do niewoli żołnierzy niemieckich 
na czele z gen. Matternem i jego sztabem. Dowódca 
twierdzy, gen. Gonell, popełnił z powodu odniesionej 
klęski samobójstwo. 
 W jednej z kolumn maszerujących ul. Wroniecką 
rozpoznano byłego szefa Lidy, piekarza Schulza, który 
nie zdążył na czas opuścić miasta i schronił się 
w Cytadeli. Gdy ludzie go spostrzegli, rzucili się na 
niego i poturbowali do tego stopnia, że padł, prawie 
nieprzytomny na ziemię. Zobaczył to konwojujący pochód 
żołnierz sowiecki, podszedł do niego i go zastrzelił. 
Tak skończył ów znienawidzony przez nas polakożerczy 
piekarz z ul. Wronieckiej. 
 Stan starej pani Janickiej, która wciąż jeszcze 
znajdowała się ze swoją rodziną w jednym z schronów 
przy Ostrowie Tumskim, był coraz poważniejszy. 
Postanowiliśmy więc ją zabrać i umieścić w szpitalu. 
nie była to sprawa wcale łatwa, gdyż o jakimkolwiek 

środku lokomocji nie było co marzyć. Udaliśmy się 
więc, siostra, Tadzik i ja, do miejsca pobytu chorej, 
którą zastaliśmy nieprzytomną. Ulokowaliśmy ją na 
wysokim dwukołowym wózku skrzynkowym, przykryliśmy 
kocami i przewieźliśmy do szpitala miejskiego. Była to 
makabryczna jazda. Wysokokołowy wózek ze swym ciężarem 
chwiał się raz do przodu, a drugi raz do tyłu. Poza tym 
chora w swej nieświadomości wywijała rękami i wkładała 
je między szprychy kół, co groziło połamaniem. Janicka 
zachorowała już w schronie podczas działań wojennych 
i to prawdopodobnie na skutek nadmiernego picia 
nieprzegotowanej i nie zawsze czystej wody. Z wielkim 
trudem dotarliśmy do szpitala. niestety z powodu 
przepełnienia rannymi nie przyjęto jej, lecz dano 
odrobinę opium i polecono nam przewieźć ją do jakiegoś 
domu dla starców czy nieuleczalnie chorych na Grobli. 
Domu takiego niestety nie znaleźliśmy i nikt na Grobli 
nie potrafił nam go wskazać. Podobno istniał przed 
wojną, został jednak zniszczony podczas ostatniego 
bombardowania miasta. 
 Coż było robić? Zebraliśmy resztki sił 
i przewieźliśmy chorą do mieszkania siostry  
na ul. Śniadeckich. Tam zmarła kilka dni później. 
Tak jak przepowiadała w czasie okupacji, pochowana 
została bez trumny. Za trumnę żądano od nas dwa kg 
okrasy i dwa litry spirytusu. A ponieważ ani jednego, 
ani drugiego nie posiadaliśmy, gdyż sami nie mieliśmy 
co jeść, zawieźliśmy zwłoki, zawinięte w rosyjską 
płachtę namiotową, na pożyczonym przybranym zielenią 
czterokołowym wózku na cmentarz łazarski, na którym 
poprzedniego dnia wykopałem z bratem grób. Zatrzymaliśmy 
się przed śmiertelnicą, a ksiądz pokropił szczątki 
zmarłej, po czym zawieźliśmy ją do przygotowanego 
dołu. Spuszczenie zwłok nie bardzo nam się udało. 
Zszedłszy więc z bratem do grobu, ułożyliśmy je, 
jak najlepiej potrafiliśmy. następnie pokryliśmy je 
zielonym, pomodliliśmy się i zasypaliśmy grób. Tak 
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zakończyła ostatnia z rodu Janickich swoją ziemską 
wędrówkę.
 Kilka dni później wracałem ul. Matejki od szwagra 
Herrmanna, który mieszkał chwilowo w tej części miasta, 
gdyż jego dom z czasów okupacji przy Małych Garbarach 
spalił się podczas ostatnich działań wojennych. 
W budynku pod nr 59 na parterze mieściło się biuro 
Polskiej Partii Robotniczej. Aczkolwiek jeszcze nie 
zupełnie zdawałem sobie sprawę z celów i zadań dotąd 
nieznanej nam partii, wszedłem do środka i stanąłem 
w kolejce zapisujących się członków. Gdy byłem czwarty 
od stołu, wycofałem się dyskretnie i udałem się do 
domu. Chciałem najpierw zasięgnąć rady żony i szwagra, 
który zaraz po wkroczeniu wojsk radzieckich do miasta 
zgłosił się do milicji i moim zdaniem musiał coś 
więcej wiedzieć o nowej partii, o której pisała raz po 
raz prasa poznańska. Po dłuższej dyskusji, w której 
omawiano różne za i przeciw, postanowiłem na razie 
wstrzymać się z zapisem do PPR. Czy dobrze zrobiłem? 
W tym chwilowym zamieszaniu i chaosie bardzo trudno 
było to osądzić. Przyszłość miała to dopiero pokazać. 
 Dowiedzieliśmy się, że w niektórych kierunkach 
kursują podobno już pociągi. Udaliśmy się więc z bratem 
na dworzec, gdzie mówili nam kolejarze, że nazajutrz 
rano odejdzie pociąg do Ostrowa i Kępna. Ucieszyło 
nas to bardzo, gdyż pragnęliśmy bardzo Kępno znowu 
zobaczyć. Zostało ono oswobodzone już 21 stycznia; 
musiały więc tam panować bardziej unormowane stosunki 
i warunki życia aniżeli w Poznaniu, który został 
wyzwolony o miesiąc później. Poza tym Kępno nie było 
wcale zniszczone. 
 W czasie wędrówki po dworcu, w tunelu prowadzącym 
od dworca wschodniego do głównego, miałem niezbyt 
miłą przygodę. Otóż żołnierz rosyjski spostrzegł, 
że mam na głowie kapelusz. Wywnioskował z tego,  
iż jestem kapitalistą. Zaczął więc mnie gonić 
i krzyczeć: „O, kapitalista!”. Ja, przestraszony, 

„dałem w nogi” i szczęśliwie utonąłem w tłumie. O! Ileż 
kłopotu narobił mi nieszczęsny kapelusz, którego tak 
się przestraszył żołnierz sowiecki.
 następnego dnia wcześnie rano byliśmy z żoną 
i bratem w pociągu, jedynym gotowym do odjazdu. 
naturalnie kas biletowych jeszcze nie było. Kolejarze 
uruchomili pociąg z własnej inicjatywy; kolejnictwo było 
bowiem w trakcie organizowania się. Długo czekaliśmy, 
zanim pociąg ruszył. Jechał bardzo wolno i ostrożnie. 
Prawie na każdej stacji stał przez dłuższy czas. 
 W południe byliśmy w Jarocinie, gdzie zapowiedziano 
dłuższy postój. Śladem innych pasażerów udaliśmy się do 
miasta do stacji Czerwonego Krzyża, gdzie otrzymaliśmy 
ciepły posiłek: talerz treściwej zupy i grubą skibkę 
chleba. Było to „królewskie” jedzenie, pierwsze po 
kilkutygodniowej głodówce. Bardzo chcieliśmy kupić 
trochę chleba, którego tak łaknęliśmy. niestety wszędzie 
odprawiano nas z niczym, gdyż na nasze nieszczęście 
w tym dniu wypiekano chleb tylko dla wojska. 
 W pewnym momencie spostrzegła żona idącego ulicą 
młodego porucznika, niosącego pod pachą bochenek 
chleba. nie namyślając się długo, podeszła do niego 
i zapytała, czy nie zechciałby jej go sprzedać.

– Jak to? – odezwał się sympatyczny polski oficer. 
– nie ma pani chleba?

Gdy mu powiedziała, że jesteśmy w drodze 
z Poznania i że już od kilku tygodni nie mamy chleba, 
oddał nam bezinteresownie swój bochenek, życząc nam 
dobrego apetytu, którego nam oczywiście nie brakło. 
Podziękowawszy mu, puściliśmy się biegiem na dworzec, 
gdzie z dala od ludzkich oczu usiedliśmy na ziemi 
i łamiąc kawałek po kawałku, w mig zjedliśmy cały 
bochenek. A żona lamentowała: „Gdybym tak mogła ten 
bocheneczek posłać naszym biednym i zgłodniałym 
dzieciom w Poznaniu!”. Zapewne gdyby było to możliwe, 
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chętnie zrezygnowalibyśmy z chleba na rzecz naszych 
dzieci. niestety takiej możliwości nie było. Krótko po 
tym ruszyliśmy w dalszą drogę.
 Pociąg był tak przepełniony, że siedzieliśmy na 
zmianę. Stać było można tylko na jednej nodze. Wciąż 
dosiadali nowi pasażerowie. Każdy z nich miał coś 
ciekawego do powiedzenia. W toku rozmów dowiedzieliśmy 
się o różnych okropnościach, popełnionych przez 
niemców nie tylko w czasie okupacji, lecz także pod 
koniec wojny. Opowiadano m.in., w jaki okrutny sposób 
hitlerowcy potraktowali polskich więźniów, osadzonych 
w obozie w Żabikowie pod Poznaniem. Tych, którzy byli 
niezdolni do marszu, spędzili do jednego baraku, w którym 
ustawili beczki z benzyną. następnie strzelali do nich 
przez okna pociskami zapalającymi. Wzniecony w ten 
sposób pożar objął momentalnie cały barak. O ucieczce 
nieszczęśliwych nie było mowy, gdyż wszystkie drzwi 
i okna były szczelnie pozamykane i strzeżone przez 
gestapowców, którzy strzelali do każdego uciekającego 
więźnia. Wszyscy więc spłonęli żywcem. Wśród takich 
makabrycznych opowiadań dojechaliśmy do Ostrowa. 
 Pociąg dalej nie jechał. Przesiedliśmy się więc 
do pociągu towarowego, który szedł w kierunku Kępna. 
W Hanulinie musieliśmy wysiąść, gdyż i ten pociąg 
dalej nie jechał. 
 Było już po godz. 22:00. Ciemna noc; wichura 
z deszczem i śniegiem bardzo utrudniała nam drogę. nie 
mieliśmy zamiaru pójść do miasta, nie chcąc niepokoić 
ludzi o tak późnej porze. Udaliśmy się więc na dworzec 
główny, gdzie przenocowaliśmy. Dopiero następnego dnia 
rano ruszyliśmy do miasta. Szliśmy boczną drogą, czyli 
Alejami Marcinkowskiego, gdzie spotkaliśmy pierwszych 
znajomych – pp. Jabłońskich, którzy bardzo się 
ucieszyli z naszego powrotu. na razie zatrzymaliśmy się  
u pp. Cierpików przy ul. Dąbrowskiego, którzy przyjęli 
nas bardzo serdecznie. Dwa dni spędziliśmy u nich 
w gościnie, a gdy trochę wypoczęliśmy, wróciliśmy do 

naszego przedwojennego mieszkania przy ul. Kilińskiego 
5. Zastaliśmy je zupełnie ograbione. nie znaleźliśmy 
nawet jednej łyżeczki, mimo że – jak się później 
dowiedzieliśmy – niemiec, budowniczy Wolf, który 
zajmował nasze mieszkanie podczas okupacji, zostawił 
je całkowicie urządzone i wyposażone we wszystko, czego 
się zwykle potrzebuje w gospodarstwie domowym. Wynikało 
z tego, że w Kępnie nie brakowało szabrowników.
 Ale byli też i dobrzy ludzie, którzy pospieszyli 
nam z pomocą. Kilka dni później żona sprowadziła do 
Kępna przy pomocy zawsze uczynnej panny Uli Baierówny 
nasze dzieci. Byliśmy znowu wszyscy razem, niestety 
brakowało wśród nas naszej drogiej, nigdy niezapomnianej 
Halinki.
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 Pod koniec marca 1945 r., a więc kilka dni po 
powrocie z Poznania do Kępna, objąłem znowu kierownictwo 
Drukarni Spółkowej. Uruchomił ją po wkroczeniu wojsk 
rosyjskich do miasta mój długoletni współpracownik 
Franciszek Müller, a nadzór zarówno nad nią, jak 
i nad niemiecką drukarnią Adolfa Kietzmanna, który 
wraz z innymi niemcami zbiegł na zachód, pełnił, nie 
wiadomo z czyjego polecenia, niejaki Hill, z zawodu 
mechanik. Oczywiście po moim powrocie Hill wycofał 
się i musiał się zadowolić nieuruchomioną drukarnią 
Kietzmanna, którą później objął mój brat Włodzimierz 
i przeniósł do Ostrzeszowa. 
 Drukarnia kępińska była strasznie zaniedbana, 
częściowo tylko zniszczona i ograbiona z zapasów 
papieru. Większą część papierów drukowych zabrało 
wojsko rosyjskie. Personel pracował na kredyt. nie 
miałem pieniędzy na wypłaty ani dla pracowników, 
ani dla siebie. Oczywiście wszystkie te zaległości 
spłaciłem w ciągu najbliższych sześciu tygodni. 
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 niebawem dzieci zaczęły chodzić do szkół. Szybko 
nadrabiały czas szkolny, utracony na skutek okupacji. 
Byliśmy materialnie zupełnie wyniszczeni. Posiadaliśmy 
z ubioru i bielizny tylko to, co mieliśmy na sobie, 
w dodatku mocno zniszczone. niczego nie mogliśmy 
kupić, gdyż nie mieliśmy pieniędzy. Zresztą trudno 
było cokolwiek nabyć. Sklepy cierpiały wciąż jeszcze 
na chroniczny brak towarów. niemcy pozostawili co 
prawda bogate magazyny z materiałami i bielizną, którą 
niektórzy dobrze się obłowili. Resztkami zarządzały 
wydziały opieki społecznej przy Miejskiej i Powiatowej 
Radzie narodowej. W mieście zawiadywał tymi zapasami 
niejaki Karaś, do którego udaliśmy się z prośbą o pomoc 
i przydział kilku sztuk bielizny dla dzieci. niejedną 
godzinę spędziliśmy z żoną pod drzwiami tego pana 
i władcy, oczekując jego zmiłowania. nawet interwencja 
burmistrza Seydaka niewiele nam pomogła; nie dostaliśmy 
bowiem niczego. Również inni wysiedleńcy, pochodzący 
z kół przedwojennej inteligencji, nie otrzymali od 
Karasia żadnej pomocy. 
 na skutek braku kapitału obrotowego w drukarni 
i stale wzrastających płac pracowniczych mogłem 
pobierać z drukarni tylko bardzo skromną pensję, 
daleko odbiegającą od przysługującego mi wynagrodzenia 
jako kierownika. Stąd żona moja postanowiła mi pomóc 
w utrzymaniu i przyodzianiu rodziny. Założyła więc 
szwalnię, którą po pewnym czasie, na skutek wysokich 
obciążeń podatkowych, zlikwidowała. W jej miejsce 
otworzyła w budynku Hotelu Centralnego przy ul. 
Sienkiewicza, należącym do Walkowskich, księgarnię 
połączoną ze sklepem papierniczym. Dochody z tego 
sklepu pomogły nam trochę. Lecz nie na długo, gdyż 
wysokie opłaty za metraż mieszkaniowy i sklepowy 
postawiły rentowność sklepu pod znakiem zapytania. 
Żona odstąpiła więc sklep drukarni, która przeniosła 
go do siebie, a żonę zatrudniła jako ekspedientkę. na 
tym stanowisku Jana pracowała aż do upaństwowienia 
drukarni. 

 Tuż po zakończeniu wojny warunki aprowizacyjne 
w Poznaniu były bardzo trudne. Sprowadziłem więc matkę 
z siostrą Eleonorą do Kępna i ulokowałem je w małym 
domku przy drukarni. Siostra po kilku miesiącach, po 
przyjściu do zdrowia, zaczęła pracować w drukarni 
jako pomoc introligatorska, dzięki czemu wypracowała 
sobie rentę inwalidzką. W ten sposób stworzyłem matce 
spokojną starość, którą spędziła w domku, niejako 
własnym, i który kiedyś przyrzekłem jej kupić. 
 Jako Polak uważałem za swój obowiązek włączyć się 
w odbudowę zniszczonego kraju. Po długich rozważaniach 
nabrałem przekonania, że najsłuszniejszą drogą do tego 
celu jest współpraca z jedną tworzących się na terenie 
Kępna partii politycznych. Jakkolwiek nigdy oficjalnie 
nie należałem do żadnego ugrupowania, tak teraz 
uznałem to za ważne. Podobnie jak w innych miastach 
powstał również w Kępnie Komitet Powiatowy Polskiej 
Partii Robotniczej, składający się przeważnie z ludzi 
miejscowemu społeczeństwu obcych i niewzbudzających 
zbyt wielkiego zaufania. Kilka miesięcy później powstał 
tu również Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej, do 
której wstępował prawie wyłącznie element napływowy, 
odnoszący się z dużą rezerwą nie tylko do volksdeutschów, 
lecz także do Polaków zamieszkałych w Kępnie przed 
wojną, a powracających teraz z wygnania i obozów 
koncentracyjnych. Z tych to przyczyn nie wstąpiłem 
ani do PPR, ani do PPS, ale nawiązałem zerwany przez 
wojnę kontakt z byłymi członkami Stronnictwa Ludowego, 
którzy w pierwszych dniach kwietnia tegoż roku powołali 
do życia Komitet Powiatowy, a mnie wybrali na zastępcę 
sekretarza. Utworzono również koło miejscowe SL, do 
którego wstępowali dawniejsi członkowie i sympatycy 
ruchu ludowego, a ja zostałem jego prezesem. Byli 
w nim reprezentowani nie tylko rolnicy i chłopi, 
lecz także inne zawody, jak nauczyciele, urzędnicy, 
przedstawiciele wolnych zawodów, a nawet kupcy, czyli 
wszyscy ci, którzy przed wojną mieszkali w Kępnie 



469

nowe życie w Kępnie

468

nowe życie w Kępnie

i poczuwali się do pracy nad odbudową kraju i budową 
socjalizmu. 
 Powoli stosunki polityczno-społeczne w Kępnie 
ułożyły się następująco: przedwojenni mieszkańcy 
miasta wstępowali w szeregi SL, późniejszego PSL, 
a ludność napływowa – do PPR i PPS, czyli w mieście 
powstały niejako dwa obozy, odnoszące się do siebie 
z dużą rezerwą. Zaznaczyć należy, że wszelkie 
dominujące stanowiska w administracji, urzędach 
i zakładach pracy zajmowali przeważnie członkowie PPR 
i PPS, czyli ludzie, którzy znaleźli się w Kępnie 
wcześniej od powracających z wygnania, więzień i obozów 
koncentracyjnych kępniaków. 
 Wreszcie zaczął trwożnie wyłaniać się z ukrycia 
trzeci obóz, składający się z tych przedwojennych 
mieszkańców miasta, którzy w czasie okupacji wpisali 
się na niemiecką volkslistę, czyli tzw. volksdeutschów. 
Oni to sprawowali początkowo, tj. po oswobodzeniu 
miasta, częściowo władzę w mieście i powiecie. W miarę 
napływania obcego elementu volksdeutschów pousuwano 
z zajmowanych stanowisk i osadzono wraz z rodzinami 
w więzieniu. nie na długo, gdyż po dwóch lub trzech 
tygodniach wszystkich zwolniono. Tych, którzy zajmowali 
większe mieszkania, przerzucono do mniejszych, a na 
majątek ruchomy i nieruchomy nakładano areszt. Stąd 
wielu z nich uruchamiało w sądzie postępowania 
rehabilitacyjne, dzięki którym odzyskiwali oni prawa 
obywatelskie. 
 W ten sposób został zrehabilitowany nasz dobry 
znajomy Józef Parzonka, któremu służyłem w sądzie jako 
świadek. nie został zrehabilitowany dr Mieczysław 
Marszałek i skonfiskowanomu jego nieruchomości. Później 
drogą administracyjną zrehabilitowano wszystkich 
volksdeutschów. Władze uznały bowiem, że niemcy 
stosowali przymus przy wpisywaniu Polaków na niemiecką 
listę narodowościową. Los niektórych volksdeutschów, 
szczególnie ludzi starszych i niedołężnych, był godzien 

pożałowania, gdyż wyrzucano ich z mieszkań i zabierano 
większą część dobytku. Młodzi i bardziej przebiegli, 
potrafili się tego ustrzec różnymi sposobami. 
 Wspomnieć wypada np. 70-letniego dentystę 
Dzwonkowskiego, którego wyrzucił z mieszkania jego 
kolega po fachu i zarazem członek PPS oraz zabrał mu część 
dobytku, podczas gdy młody dentysta Scheffs, którego 
żona podczas okupacji często występowała na ulicach 
w mundurze nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
i zbierała datki na armię hitlerowską, zdołał się 
przed tym uchronić i nadal mieszkał sobie w piękniej 
i obszernej willi. 
 Było publiczną tajemnicą, że ówczesne władze 
bezpieczeństwa potrafiły tych zastraszonych 
volksdeutschów użyć dla swoich celów przeciwko 
miejscowej rdzennie polskiej ludności, która pozostała 
wierna swojej narodowości i okupację spędziła na 
wygnaniu lub w obozach. Uchodziła ona bowiem w oczach 
UB za element czysto polski, twardy i nieugięty, który 
było rzekomo trudno przekonać do nowego ustroju, czyli 
uważano go za element reakcyjny. Toteż po rozłamie 
w Stronnictwie Ludowym, w konsekwencji którego ruch 
ludowy w Wielkopolsce stanął po stronie Mikołajczyka 
i przybrał nazwę Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
członkowie jego poddani zostali szczególnej pieczy 
władz bezpieczeństwa. W ten sposób stałem się również 
i ja zamiast budowniczym Polski Ludowej „przeklętym 
reakcjonistą”. A dlaczego? Częściowo dlatego że jako 
człowiek starszy nie od razu potrafiłem włączyć 
się w nurt nowego ustroju społecznego. Cóż ja, 
„mały” człowiek byłem winien, że panowie w Warszawie 
z Mikołajczykiem na czele nie potrafili znaleźć wspólnej 
drogi społeczno-politycznej? Rzecz zrozumiała, że 
byłem zupełnie niewinny, gdyż na te sprawy nie miałem 
absolutnie żadnego wpływu. Mimo to musiałem odtąd wraz 
z tysiącami ludowców cierpieć za winy niepopełnione. 
Z tą chwilą też rozpoczyna się moja gehenna. 
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 Sytuację w mieście i powiecie pogarszał fakt istnienia 
na dawnym pograniczu byłej Kongresówki, w okolicach 
Kępno–Ostrzeszów–Grabów i w lasach rychtalskich kilku 
oddziałów partyzanckich, składających się częściowo 
z volksdeutschów. Dowódcą jednego z tych oddziałów 
był niejaki Otto, syn ziemianina o prawdziwym nazwisku 
Franciszek Olszówka. Ukrywał się on ze swoim oddziałem 
w lasach rychtalskich oraz dokonywał systematycznych 
napadów na milicję i poszczególnych działaczy 
partyjnych. Dnia 22 listopada 1945 r. oddział Ottona 
przeprowadził zbrojny napad na Urząd Bezpieczeństwa 
w Kępnie, który mieścił się w gmachu starościńskim przy 
ul. Kościuszki 9. Już wieczorem tegoż dnia zauważono 
w parku miejskim podejrzane ruchy. nadjeżdżały wozy 
od strony Chojęcina, kręcili się jacyś obcy ludzie. 
Wszystko to ginęło w zaroślach parku. Dopiero późną nocą 
ciszę przerwał huk eksplodujących granatów ręcznych 
i lekkich działek artylerii, któremu towarzyszył 
terkot karabinów maszynowych. Całą zachodnią część 
miasta oświetlono rakietami świetlnymi. Mieszkańcy 
miasta, zbudzeni ze snu, powoli zaczęli orientować się 
w sytuacji. nie ulegało wątpliwości, że to oddział Ottona 
szturmował Urząd Bezpieczeństwa, któremu stacjonujący 
w mieście baon wojska polskiego nie mógł pośpieszyć 
z pomocą, gdyż wszystkie drogi i ulice dojściowe do 
urzędu napastnicy trzymali pod ciągłym ogniem ciężkich 
karabinów maszynowych. Szturmujący wyparli ubeków 
z parteru na pierwsze piętro, po czym podłożyli ogień 
pod gmach przez rozlanie nafty w jednej z parterowych 
izb. Po wybuchu ognia wycofali się, zabierając ze 
sobą rannych. na szczęście kilku pracownikom Urzędu 
Bezpieczeństwa udało się ugasić ogień, ratując tym 
samym życie mieszkającym w gmachu rodzinom. Ofiarami 
napadu było osiem osób, w tym jedna kobieta i dwoje 
dzieci. Oddział Ottona, który jeszcze przez dłuższy 
czas nękał bliższą i dalszą okolicę, został jesienią 
następnego roku całkowicie rozbity. Zginął również 

sam Otto, podobno osaczony przez oddział żołnierzy 
Urzędu Bezpieczeństwa. Według innej wersji Otto został 
podstępnie zastrzelony przez ubeka, z którym miał 
pertraktować w sprawie ujawnienia swojego oddziału. 
 Charakterystyczne w czasie napadu było to, że 
znajdujące się w rynku wojsko sowieckie nie mieszało 
się do rozprawy Ottona z Urzędem Bezpieczeństwa. 
Wyglądało na to, jakby Rosjanie powiedzieli sobie: 
„niech się Polaczki tłuką, co nas to obchodzi”.
 Atmosfera niepewności i zachwiana wiara 
w nietykalność osobistą, chęć zysku i nieuczciwość 
jednostek, pozbawionych wszelkich skrupułów moralnych, 
zamęt w działaniu niektórych czynników urzędowych, 
mający wrażenie bezprawia, wykorzystywały różne 
ciemne elementy. Iluż to ludzi jeździło codziennie do 
Wrocławia, gdzie przewiezione ze sobą masło i jajka 
zamieniali u głodujących niemców na złoto i brylanty. 
Podobnie żerował na nędzy ludzkiej zaraz w pierwszych 
tygodniach wojny w 1939 r. jeden ze znanych obywateli 
Kępna i właściciel ślusarni, L.Cz., który chcąc 
zaskarbić sobie względy okupanta, nie tylko wpisał się 
na niemiecką volkslistę, lecz także szkalował Polskę, 
twierdząc, że ona go przed wojną zmarnowała. Jeździł 
z żywnością do Wieruszowa i tam przemycał ją do getta, 
również w zamian za biżuterię i złoto, którego miał 
pod koniec wojny – jak mi mówił – pełne pudełko od 
cygar. Skarby te znaleźli i zabrali mu Rosjanie po 
wkroczeniu do Kępna. Ale już pięć lat później ten 
sam człowiek pochwalił mi się, że ma więcej złota 
i brylantów aniżeli tuż po zakończeniu wojny. no 
tak! Podczas gdy mnie nękały różne trudności życiowe, 
ów pan robił kokosowe interesy, gdyż miał państwową 
prace. Widziałem go, jak zakładał centralne ogrzewanie 
w Urzędzie Bezpieczeństwa, niby to współczując Polakom, 
stojącym pod ścianą i czekającym od kilku godzin na 
przesłuchanie. 
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 nam Polakom, powracającym z obozów i wygnania, 
nie szczęściło się w Kępnie. Życie na każdym kroku 
rzucało nam kłody pod nogi. Ileż to instytucji rościło 
sobie prawa do drukarni. Jednego dnia był to Urząd 
Bezpieczeństwa, drugiego – Powiatowa Rada narodowa, 
a trzeciego – Urząd Informacji i Propagandy. niemałe 
były kłopoty natury finansowej i materiałowej. 
niespodziewanie zarządzane przez Związek Zawodowy 
podwyżki płac z kwartalnym lub półrocznym działaniem 
wstecz stawiały zakład często w sytuacji bez wyjścia. 
Wreszcie sprawy ludzkie drukarni, a szczególnie zarzut 
przywłaszczenia sobie papieru państwowego, jaki spotkał 
mnie ze strony jednego z moich pracowników, był niejako 
ukoronowaniem dotychczas przeżywanych trudności. 
 Jak ta sprawa wyglądała? Otóż w pierwszych 
miesiącach po wojnie drukarnia miała braki w personelu, 
gdyż część przedwojennych pracowników nie powróciła 
jeszcze do swoich rodzin, a tym samym do pracy. Pewnego 
dnia przyszedł do mnie znany w Kępnie obywatel Żak 
i prosił, abym przyjął do pracy szwagra jego syna, który 
był maszynistą drukarskim. Był to młody Jugosłowianin. 
nazywał się Ziwko Zaric, urodzony w Belgradzie. Przyjąłem 
go. Kilka dni później zaczął również pracować w drukarni 
niejaki Wiktor Kaczyński, zecer, repatriant ze Lwowa. 
Jednemu i drugiemu oświadczyłem, że przyjmuję ich do 
pracy tylko na pewien czas i gdy wrócą przedwojenni 
pracownicy, ci dwaj będą musieli zrezygnować ze swoich 
posad. Przyrzekłem bowiem w pierwszym dniu wojny, że 
po jej zakończeniu każdy pracownik wróci na swoje 
stanowisko. Obaj zgodzili się na ten warunek. Po 
pewnym czasie doszły mnie słuchy, że Zaric i Kaczyński 
robią jakieś plany drukarni, które chcą zrealizować 
z chwilą upaństwowienia zakładu; liczą bowiem, że gdy 
to nastąpi, zajmą w drukarni czołowe stanowiska, jeden 
– dyrektora, a drugi – wicedyrektora. 
 Wreszcie przedwojenny personel drukarni był 
w komplecie, jednak w stosunku do potrzeb zakładu za 

liczny. nie było można bowiem liczyć na wznowienie 
wydawania „nowego Przyjaciela Ludu”, a innymi drukami 
rynek był w dużej mierze już nasycony. Trzeba więc było 
przeprowadzić redukcję personelu. Zgodnie z umową Zaric 
i Kaczyński otrzymali wypowiedzenia. To wyprowadziło 
Zarica z równowagi. nazajutrz, 2 września 1945 r., na 
zebraniu podfilii Związku Drukarzy, chcąc się na mnie 
zemścić, zarzucił mi, że skradłem papier państwowy 
przydzielony propagandzie i że okradłem skarb państwa, 
gdyż nie potrącałem pracownikom voksdeutschom 40% od 
zarobków. Czułem się zdruzgotany tym oskarżeniem, 
ponieważ byłem niewinny. Owszem, za radą kierownika 
zecerni kazałem przynieść część papieru z magazynu do 
zecerni. Ale był to papier zakupiony przez drukarnię, 
a reszta papieru poniemieckiego, czyli propagandy, 
pozostała w magazynie. W ten sposób chcieliśmy uchronić 
papier będący własnością drukarni przed konfiskatą na 
rzecz drukarń warszawskich, jaka groziła poniemieckim 
zapasom papieru. O rzekomym obowiązku potrącenia 
voksdeutschom 40% zarobków nic nie wiedziałem. Mimo to 
zarzut zaciążył nademną jak topór katowski nad głową 
niewinnego człowieka. 
 Aż do zbadania i wyjaśnienia sprawy przez 
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy wstrzymałem 
się od pełnienia wszelkich urzędów i funkcji 
w Powiatowej i Miejskiej Radzie narodowej, których 
byłem członkiem, a także w Banku Ludowym i w innych 
instytucjach. Wreszcie po długich staraniach oraz 
osobistej interwencji w Wojskowym Urzędzie Informacji 
i Propagandy przyjechała z Poznania komisja, która po 
zbadaniu ksiąg magazynowych i przesłuchaniu personelu 
stwierdziła bezpodstawność zarzutów Zarica, o czym 
powiadomiła Prezesa Powiatowej Rady narodowej. 
 Wezwałem więc Zarica do odwołania tego haniebnego 
oskarżenia, które kosztowało mnie wiele nieprzespanych 
nocy. Ponieważ jednak Zaric nie chciał tego zrobić, 
oddałem sprawę do sądu, który skazał go po dwudniowej 
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rozprawie wyrokiem z dnia 30 marca 1946 r. na dwa 
miesiące aresztu, 1 tys. zł grzywny, ogłoszenie 
wyroku w „Głosie Wielkopolskim” i poniesienie kosztów 
sądowych. Od tego wyroku wniósł Zaric odwołanie do Sądu 
Okręgowego w Ostrowie. Jednak dzień przed nową rozprawą 
zbiegł wraz z żoną i dzieckiem do Jugosławii. Wyrok 
Sądu Grodzkiego w Kępnie stał się prawomocny, a ja po 
raz pierwszy w życiu zacząłem się zastanawiać nad tym, 
czym jest człowiek, który przestał być człowiekiem. 
 W międzyczasie stało się pewne, że o wydawaniu 
„nowego Przyjaciela Ludu” nie było co marzyć. Władze nie 
tylko nie udzielały zezwoleń na wznowienie wydawnictw 
wychodzących przed wojną w miastach powiatowych, 
lecz także skomplikowany aparat cenzury, działający 
w miastach wojewódzkich, wprost uniemożliwiał wydawanie 
gazet w małych miasteczkach. Poza tym olbrzymi brak 
papieru z góry przekreślał każdy plan wznowienia 
jakiejkolwiek gazety prowincjonalnej. nawet pisma 
w większych miastach, jak „Lech” w Gnieźnie i „Dziennik 
Kujawski” w Inowrocławiu lub „Orędownik Ostrowski”, 
nie ujrzały już nigdy więcej światła dziennego. 
 Papier, którym drukarnia dysponowała, trzeba było 
zdobywać z wielkim trudem u Rosjan, prywatnych sprzedawców 
nielicznych hurtowni papieru. Bardzo często jeździłem 
do Częstochowy, gdzie w pewnym prywatnym sklepie 
towarów kolonialnych kupowałem zwykły papier drukowy, 
pochodzący z deputatów pracowników tamtejszej fabryki 
papieru. Były to właściwie wszystko odpady papieru, 
pozwijane w role, które pakowałem do przywiezionych 
ze sobą worków, a następnie transportowałem na dworzec 
wynajętym wózkiem i nadawałem jako bagaż. Wszystko 
to kosztowało mnie niemało trudu i pieniędzy, by 
załadować papier do pociągu. Te drobne ilości papieru 
starczyły zaledwie na wykonywanie zwykłych druków 
o małych nakładach. 
 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy, chcąc 
informować społeczeństwo o ważnych wydarzeniach w kraju 

i na świecie, a szczególnie o ostatnich wydarzeniach 
wojennych, wydał już w marcu 1945 r. kilka biuletynów 
odbijanych na powielaczu. Sprzedawano je po 20 gr 
lub 40 fenigów. Później w maju tegoż roku zaczął 
wydawać drukowane biuletyny dwustronicowe formatu 80 

pt. „najnowsze wiadomości”. Również miasto wydało w tym 
czasie kilka numerów 4-stronnej gazetki formatu A4 pt. 
„Zarząd Miasta Kępna” w cenie 30 gr. na treść tych 
gazetek składały się wyłącznie zarządzenia i ogłoszenia 
zarządu miejskiego Kępna oraz innych władz i urzędów. 
Warto zaznaczyć, że w jednym z biuletynów Oddziału 
Informacji i Propagandy ukazało się sprawozdanie 
z uroczystości 3 maja 1945 r., w którym czytamy m.in.:

„O godz. 8:30 wyruszył pochód do kościoła na 
nabożeństwo, w czasie którego został poświęcony 
sztandar Związku Walki Młodych. Po skończonym 
nabożeństwie odbyła się defilada na rynku w Kępnie, 
a o godz. 11:00 manifestacja, w czasie której nadano 
chłopom akt przejęcia własności ziemi. Przemówienia 
wygłosili komisarz ziemski, przedstawiciel PPR – 
porucznik Kochański i przedstawiciele ZWM. O godz. 
12:00 odbył się bieg narodowy na przełaj, w którym 
pierwsze miejsce zajął Ciesielski Leon (Pow. Urząd 
Bezpieczeństwa) w czasie 11.38,6 m. O godz. 15:00 
odbyła się spontaniczna manifestacja na rynku w Kępnie 
w związku z zajęciem stolicy niemiec, Berlina. Przy 
ryku syren i biciu dzwonów zebrały się wszystkie 
organizacje oraz społeczeństwo miasta, do których 
przemówił przedstawiciel Armii Czerwonej major 
Gregorjew, przedstawiciele Wojska Polskiego i PPR. 
 Wieczorem odbyła się staraniem Związku Walki 
Młodych akademia, w czasie której obywatel Kurpisz 
przekazał Wojsku Polskiemu dary, zebrane dla 
Wojska Polskiego przez Powiatowy Wydział Informacji 
i Propagandy w Kępnie z okazji święta 3 Maja”.
 O! Były to czasy!
 W późniejszych latach 1953–1956 wydawał KP PZPR 
w Kępnie 4-stronicową gazetę formatu A4 i A3 pt. 
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„O nową wieś”, zmienioną w 1956 r. na „Gazetę Kępińską”. 
Pismo to ukazywało się z większymi i mniejszymi 
przerwami raz w miesiącu w nakładzie 3 tys. egz. 
Redagowane było przez Kolegium Redakcyjne przy KP PZPR. 
Szpalty wypełniały w większości artykuły o tematyce 
gospodarczej powiatu, a częściowo tylko regionalnej. 
Szatę graficzną urozmaicały drukowany w czerwonym 
kolorze nagłówek oraz ilustracje, stosowne do treści 
zamieszczonych artykułów. 
 W 1955 r. ukazało się również kilka numerów „Głosu 
Ostrzeszowa”, redagowanego przez Zespół Korespondentów 
Robotniczo-Chłopskich „Gazety Poznańskiej”. 
 Późną wiosną 1946 Urząd Bezpieczeństwa w Kępnie 
zarzucił prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Raczyńskiemu, że w czasie okupacji starał się o wpisanie 
na niemiecką volkslistę. Początkowo Raczyński bronił 
się i twierdził, że nigdy nie składał podobnego 
wniosku. Później jednak nie chcąc, aby z jego winy 
stronnictwo miało być narażone na przykrości, za radą 
kolegów, a szczególnie sekretarza Hadrysia, złożył 
urząd. Jego miejsce zajął dotychczasowy sekretarz 
zarządu powiatowego i przewodniczący Powiatowej Rady 
narodowej Antoni Hadryś, a obowiązki sekretarza spadły 
na moje barki. Mimo to w kwietniu następnego roku 
zjawił się w sekretariacie stronnictwa przedstawiciel 
Urzędu Bezpieczeństwa oraz zajął wszystkie nasze akta 
i korespondencję, a następnie zawiesił działalność 
stronnictwa na terenie całego powiatu. Równocześnie 
rozpoczęło się wzywanie członków zarządu powiatowego 
PSL do Urzędu Bezpieczeństwa i przeprowadzanie rewizji 
w ich mieszkaniach. 
 Zbliżał się 30 czerwca 1946 r., czyli termin 
referendum ludowego, w którym naród miał dać odpowiedź 
na trzy pytania dotyczące przyszłego ustroju polityczno-
społecznego Polski oraz losów ziem zachodnich. Kilka 
dni przed tym wydarzeniem wezwano i mnie do Urzędu 
Bezpieczeństwa, gdzie po niejako już tradycyjnym 

kilkugodzinnym czekaniu zaprowadzono wraz z innymi 
aresztowanymi byłymi członkami Polskiego Stronnictwa 
Ludowego do nieistniejącego już dziś więzienia przy 
ul. Sienkiewicza i osadzono wraz z byłym wiceprezesem 
KP PSL Ludwikiem nawrotem w jednej celi na parterze. 
Więzienie jednopiętrowe, okolone wysokim murem, 
mieściło na parterze cele dla mężczyzn, a na pierwszym 
piętrze – dla kobiet. W 1955 r. więzienie to zburzono, 
a na jego fundamentach wybudowano internat dla młodzieży 
Szkoły Mechanicznej w Kępnie. Do budynku więziennego 
wchodziło się wprost z ulicy przez drzwi umieszczone 
w murze więziennym. na prawo od wejścia, tuż pod 
sąsiadującym z więzieniem budynkiem mieszkalnym, 
znajdowały się główne wrota, rzadko otwierane. 
 Przez te wrota wprowadzono latem 1946 r. dwóch 
młodych skazańców, pochodzących z powiatu kępińskiego, 
członków jakiejś bandy reakcyjnej, i rozstrzelano pod 
murem więziennym. Plutonem egzekucyjnym dowodził por. 
Tadeusz Łyszkowski, a skazańcom towarzyszył w tej 
ostatniej drodze ks. wikary nowicki. Były to w Kępnie 
tylko dwie na szczęście z nielicznych ofiar prawie 
bezkrwawej rewolucji, zaprowadzającej w Polsce nowy 
socjalistyczny ustrój społeczny. Żywo tkwią mi jeszcze 
w pamięci posuwające się ul. Sienkiewicza w kierunku 
więzienia tłumy żądne sensacji i krwawego widowiska. 
Ludzie ci pragnęli koniecznie być świadkami tego 
niecodziennego, tragicznego widowiska. 
 Podobnie było w Poznaniu przy straceniu na stosach 
Cytadeli byłego gauleitera Artura Greizera. I wówczas 
nieprzeliczone tłumy z uśmiechem na ustach przypatrywały 
się konającemu na szubienicy skazańcowi. Powiedziałby 
ktoś: „Ależ to zezwierzęcenie, to demoralizowanie 
człowieka”. nie! To pozostałość, czyli dziedzictwo, 
ostatniej wojny, która nie tylko wyhodowała w człowieku 
żądzę zemsty za doznane krzywdy, cierpienia i męki, 
lecz także strąciła jego moralność i człowieczeństwo 
na dno ludzkiej pierwotności. Widok krwi i śmierci 
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spowszechniał człowiekowi tak dalece, że najbardziej 
wyrafinowane i dramatyczne okoliczności śmierci nie 
budziły lęku i odrazy, ale przeciwnie, dawały mu pewne 
nerwowe podniecenie i zaspokajały żądzę zemsty i odwetu 
za wyrządzone krzywdy i cierpienia.
 W więzieniu, w którym nas osadzono, przebywaliśmy 
10 dni. Więźniowie – kobiety i mężczyźni – byli ludźmi, 
których podejrzewano o przynależność do resztek 
oddziałów byłej Armii Krajowej, czyli – w określeniu 
urzędowym – do band walczących z rodzącym się nowym 
ustrojem społecznym – komunizmem. napadały one 
i wykańczały działaczy Polskiej Partii Robotniczej 
i prowadziły zbrojną walkę z organami bezpieczeństwa. 
Ale byli to też ludzie, którzy udzielali pomocy wrogom 
nowego ustroju, lub osoby zupełnie niewinne, jak np. 
my, byli peeselowcy. 
 Wszystkich więźniów obowiązywał jeden regulamin, 
który przewidywał pobudkę o godz. 6:00, trzy razy 
dziennie pożywienie, dość możliwe, przedpołudniowy 
półgodzinny spacer po dziedzińcu więziennym i apel 
wieczorny o godz. 21:00. Do pracy nas nie pociągano, 
przesłuchań nie było żadnych. W dniu referendum 
rozpamiętywaliśmy nasze położenie, uniemożliwiające 
nam spełnienie obowiązku obywatelskiego. 
 Tak upływał dzień po dniu. Gdyby nie spanie w dwójkę 
na jednym łóżku polowym (spałem razem z Ludwikiem 
nawrotem), pobyt w więzieniu możnaby uznać za względnie 
dobry. Wreszcie gruchnęła wieść o naszym zwolnieniu. 
Wiadomość tę przyjęliśmy jako całkowicie zrozumiałą, 
gdyż nie poczuwaliśmy się do jakiejkolwiek winy. Gdy 
wreszcie nadszedł dzień zwolnienia, zaprowadzono nas 
do Urzędu Bezpieczeństwa przy rynku. Po wyjątkowo 
krótkim czekaniu w korytarzu stanąłem w przyzwoicie 
umeblowanym pokoju przed obliczem wszechwładnego szefa 
UB Ładniaka. Okna pokoju wychodziły na rynek, wprost na 
budynek sądowy. Za biurkiem siedział Ładniak, a obok 
na pluszowej kanapie – kapitan rosyjski Duk. Ładniak 

na początku przesłuchania sugerował, że przynależę do 
jednej z podziemnych organizacji, czemu oczywiście 
stanowczo zaprzeczyłem i co było zresztą zgodne z prawdą. 
Starałem się zachować spokój i spoglądałem przez okno 
ku budynkowi sądu, pod którym stały w oczekiwaniu 
na moje zwolnienie dwie moje córki, Lidia i Januta. 
Wreszcie Ładniak oświadczył, że mnie zwalnia. Po chwili 
wracałem w towarzystwie dzieci do domu. 
 na razie byłem wolny. Szef UB nie mógł się pogodzić 
z ucieczką Hadrysia, prezesa stronnictwa, który pojechał 
do Poznania i póki co uniknął aresztowania. Dopiero 
kilka tygodni później został zatrzymany i osadzony 
w tamtejszym więzieniu. Ja również wyjechałem na kilka 
tygodni do Poznania w nadziei, że sprawa jakoś się 
ułoży i że po powrocie do Kępna będę mógł spokojnie 
pracować. niestety kilka dni po moim powrocie do Kępna 
UB urządziło w moim mieszkaniu rewizję i zabrało mnie 
ponownie na przesłuchanie. 
 Podczas rewizji znaleziono u mnie i skonfiskowano 
bogaty materiał z dziedziny polityki antypolskiej, 
prowadzonej przez okupanta na ziemiach polskich. Były 
to broszury, czasopisma, wycinki z gazet i rysunki, 
drukowane oczywiście w języku niemieckim, które 
w czasie wojny, będąc w Poznaniu, skrzętnie zbierałem. 
W toku przesłuchania dowiedziałem się, że na podstawie 
znalezionego u mnie materiału, mającego wówczas już 
charakter historyczny i dokumentalny, zarzuca mi się 
uprawianie propagandy proniemieckiej. Tłumaczyłem, że 
druki te zbierałem jako dowody oszczerczej i kłamliwej 
propagandy antypolskiej, by po wojnie wykorzystać je 
w prasie. 
 Wszystkie moje tłumaczenia niewiele pomogły. noc 
spędziłem w piwnicy pod gmachem Urzędu Bezpieczeństwa. 
Dopiero następnego dnia zwolniono mnie do domu.
 Zbliżały się święta Bożego narodzenia, a 19 
stycznia 1947 r. miały się odbyć wybory do sejmu. 
Obawiając się nowych przykrości, pojechałem do 
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Poznania do Związku Zawodowego Drukarzy po poradę. 
Byłem tam znany jako dawniejszy działacz związkowy. 
Wystawiono mi więc bardzo pochlebną opinię, w której 
powiedziano, że przed osiedleniem się w Kępnie brałem 
aktywny udział w walce o poprawę bytu członków związku, 
wskutek czego pozbawiony zostałem dwukrotnie pracy 
i chleba przez dłuższy okres czasu. Poza tym poradzono 
mi zmienić posadę i miejsce zamieszkania. Oferowano mi 
nowe stanowisko kierownika drukarni we Wschowie, ale 
go nie przyjąłem, gdyż nie mogłem zdecydować się na 
porzucenie dotychczasowego warsztatu pracy, w który 
włożyłem cały wysiłek moich młodych lat. Pozostałem 
więc w Kępnie. 
 Chcąc poczynić nowe zakupy papieru, pojechałem 
do Częstochowy i Poznania. Gdy wróciłem w nocy z 23 na 
24 grudnia, dowiedziałem się od żony, że poprzedniego 
dnia popołudniu, tj. 23 grudnia, Urząd Bezpieczeństwa 
przeprowadził powtórną rewizję w naszym mieszkaniu 
i polecił żonie, abym natychmiast po powrocie się do 
nich zgłosił. 
 Wieść o ponownej rewizji u nas rozniosła się 
szybko po mieście. Wieczorem przed moim przyjazdem 
odwiedził żonę mój dobry znajomy, dyrektor Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców oraz członek PPR, Czajka, 
i przekonał ją o konieczności natychmiastowego 
odszukania mojego wniosku o przyjęcie do PPS, który 
miałem schowany w biurku.

– Mąż – powiedział – powinien gdzieś należeć, 
jeżeli nie do PPR, to do PPS.

Po długich poszukiwaniach znaleziono wreszcie ów 
wniosek. Czajka zabrał go więc z sobą, oświadczając 
żonie:

– Ja to załatwię, gdyż inaczej zmarnujecie się.

Z wnioskiem udał się do sekretarza PPS 
Mikołajczyka, który na prośbę Czajki wciągnął mnie 

na listę członków PPS z datą sześciu tygodni wstecz. 
W ten sposób znalazłem się w szeregach partii. 
 nazajutrz krótko po godz. 9:00 odezwał się 
dzwonek. Byłem jeszcze w łóżku, gdyż czułem się 
niezdrów. Przyszedł por. Łyszkowski, oficer UB, 
w towarzystwie funkcjonariusza UB, i zażądał, abym 
się ubrał i poszedł z nim do urzędu. W pewnej chwili 
żona przeszła do drugiego pokoju, a Łyszkowski, chcąc 
skrócić sobie czas czekania na mnie, zaczął przeglądać 
leżące na biurku akta, w których znalazł wspomniane 
już zaświadczenie Związku Zawodowego i pismo z moją 
rezygnacją z posady kierownika drukarni we Wschowie. 
Gdy żona wróciła, Łyszkowski zaczął jej opowiadać, że 
we Wschowie ma brata, również peeselowca, i że przed 
kilku dniami był tam, by wydostać brata z więzienia, 
gdyż został aresztowany, podobnie jak kępińscy 
ludowcy. Gdy znalazłem się w pokoju, gotowy do drogi, 
Łyszkowski, żegnając się, dał żonie oficerskie słowo 
honoru, że najdalej za dwie godziny wrócę do domu 
cały i zdrowy. Dotrzymał słowa. Po krótkim bowiem 
przesłuchaniu i spisaniu protokołu, w którym po 
raz pierwszy zaznaczono, że jestem członkiem PPS, 
Łyszkowski oświadczył, iż jestem wolny, i złożył 
mi w imieniu swoim i Urzędu Bezpieczeństwa życzenia 
zdrowych i wesołych świąt. Kilka minut później byłem 
w domu. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. 
 To, że przystąpiłem do PPS, nie było żadną 
rewelacją, znano bowiem moje poglądy społeczno-
polityczne i wiedziano, że nie odbiegają one zbyt daleko 
od programu politycznego PPS. Wyraźnie niezadowolonym 
z mojego kroku okazał się ks. proboszcz Magnuszewski, 
który – mimo mojego tłumaczenia – zerwał łączące nas 
węzły przyjaźni jako byłych więźniów politycznych. 
Przestaliśmy się widywać i składać sobie życzenia 
z okazji imienin i uroczystości świątecznych. Człowiek 
ten, aczkolwiek w innych wypadkach zrównoważony, nie 
mógł zrozumieć mojego trudnego położenia i nie potrafił 
zdobyć się na kompromis. O tym, że bezkompromisowość 



483

nowe życie w Kępnie

482

nowe życie w Kępnie

nie zawsze jest wskazana i celowa, przekonał się kilka 
lat później na własnej skórze, kiedy na żądanie władz 
świeckich opuścił po cichu parafię i udał się na 
kilkutygodniowy pobyt do Poznania. Stał się niewygodny 
dla Urzędu Bezpieczeństwa i nie chcąc narażać się, 
wolał wyjechać, czyli nie chciał – podobnie jak ja – 
pretendować do miana męczennika. Wobec tego rachunek 
nasz został wyrównany. 
 Odtąd zapanował spokój w szeregach peeselowców. 
Wielu z nich poszło moim śladem i wstąpiło do PPS lub 
do Stronnictwa Ludowego, a inni usunęli się w cień, 
jakby znikli z powierzchni ziemi. Tak trwało do 
marca 1950 r., tj. do czasu upaństwowienia Drukarni 
Spółkowej w Kępnie, której byłem członkiem zarządu 
i kierownikiem. Dzięki zabiegom komisji przejmującej 
drukarnię na rzecz państwa, a szczególnie dyrektora 
Ditzmana i inspektora Marciniaka, pozostawiono mnie 
na stanowisku kierownika drukarni.
 W 1948 r. w wyniku przeprowadzonej czystki 
z okazji zjednoczenia PPS i PPR w Polską Zjednoczoną 
Partię Robotniczą zostałem wraz z innymi kępniakami 
skreślony z listy PPS. Tym samym nie przyjęto mnie do 
PZPR. Stałem się bezpartyjny. Ponieważ moi przełożeni 
niezbyt chętnym okiem patrzyli na moją bezpartyjność, 
a ja nie chciałem stać na uboczu podczas budowy nowej 
rzeczywistości polskiej i nowego ustroju społecznego, 
wstąpiłem do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 
 W latach 1950–1951 miałem jeszcze raz pewne 
trudności z Urzędem Bezpieczeństwa, związane ze 
zorganizowanym przed wojną w 1937 r. przez starostę 
Dąbrowieckiego Komitetem Antykomunistycznym i z moją 
współpracą ze Stronnictwem Ludowym oraz dotyczące 
działacza komunistycznego Pelińskiego. Były to 
sprawy sprzed prawie 15 lat, przez co o niewielu 
z nich pamiętałem. Udałem się więc po pomoc do moich 
przyjaciół i dobrych znajomych, chciałem bowiem 
zadowolić szefa UB Plutę i służyć mu bliższymi danymi 

na temat przedwojennych wydarzeń na terenie powiatu 
kępińskiego. Poza tym były to sprawy trudne i przykre, 
które wraz z żoną i całą rodziną odczuwałem bardzo 
boleśnie. 
 najpierw przeszukaliśmy z Müllerem na strychu 
drukarni stare rękopisy, resztki egzemplarzy „nowego 
Przyjaciela Ludu” i inne szpargały, lecz niestety niczego 
nie znaleźliśmy. On sam sobie również niczego nie 
przypomniał. Przy najbliższej okazji poruszyłem sprawę 
z byłym burmistrzem Kępna Wacławem Kokocińskim, z którym 
łączyła mnie długoletnia przyjaźń. Kokociński – jeżeli 
chodzi o działalność komitetu antykomunistycznego 
– niewiele pamiętał. Potwierdził jednak, że były 
starosta Dąbrowiecki powołał do życia taki komitet 
kilka lat przed wojną, lecz jego działalność skończyła 
się na jednym czy dwóch zebraniach. natomiast jeżeli 
chodzi o Pelińskiego – oświadczył – to był przecież 
pański przyjaciel ze Stronnictwa Ludowego. Był on 
sekretarzem zarządu powiatowego stronnictwa i pisywał 
korespondencje do „Przyjaciela”. 
 Po tych słowach cała sprawa zaczęła mi się 
rozjaśniać i nagle przypomniałem sobie skromną i cichą 
postać Pelińskiego, z którym – mimo jego skrajnie 
lewicowych poglądów politycznych – rozumieliśmy 
się dobrze. Uważałem go w pewnym okresie za mojego 
współpracownika. Teraz wiedziałem, dlaczego w imieniu 
redakcji „nowego Przyjaciela Ludu” dopytywałem się 
w konsulacie polskim w Brukseli o przeszłość Pelińskiego, 
o co prosił mnie zarząd powiatowy Stronnictwa Ludowego, 
który postanowił bronić Pelińskiego przed zarzutami 
starosty Dąbrowieckiego i chciał mu udowodnić, 
że Peliński nie jest komunistą, jak twierdził to 
Dąbrowiecki na zebraniu organizacyjnym komitetu 
antykomunistycznego. Kiedy jednak nadeszła z Brukseli 
wiadomość, iż Peliński został swego czasu wydalony 
z Belgii za działalność komunistyczną i udał się do 
Francji, a więc wiadomość potwierdzająca w pewnej 
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mierze zarzuty Dąbrowieckiego, zarząd SL zaniechał 
dalszych działań w tym kierunku. Pozostawił jednak 
Pelińskiego ze względu na jego wybitną działalność 
w stronnictwie na stanowisku sekretarza. Kilka tygodni 
później mimo sprzeciwu zarządu stronnictwa zarząd 
wojewódzki – prawdopodobnie na skutek starań starosty 
Dąbrowieckiego – zdjął Pelińskiego ze stanowiska 
sekretarza. Z tą chwilą nasze drogi na zawsze się 
rozeszły.
 Jakkolwiek sprawę Pelińskiego miałem wyjaśnioną, 
niewiele miałem konkretnych danych co do istnienia 
komitetu antykomunistycznego. Ten i ów co nieco sobie 
przypomniał, ale były to tylko luźne informacje. Mimo 
to udało mi się cały zebrany materiał skompletować 
i doręczyć szefowi na jednym z naszych spotkań. Poza 
tym dostarczyłem mu na jego życzenie szereg krótkich 
opracowań różnych zagadnień z przeszłości, tj. z czasów 
przedwojennych, dotyczących spraw politycznych 
i gospodarczych powiatu, zrzeszeń i towarzystw, jak 
„Sokoła”, Bractwa Kurkowego i innych.
 Oczywiście ciężkie przejścia wojenne i powojenne 
nadwyrężyły moje zdrowie. Stałem się strasznie nerwowy, 
a pamięć zaczęła mnie zawodzić. Udałem się więc do 
lekarza, który przekazał mnie najpierw do specjalisty 
chorób nerwowych w Poznaniu, a później do sanatorium 
dla nerwowo chorych w Kościanie pod Poznaniem, gdzie 
przebywałem od maja do sierpnia 1951 r. 
 Ordynatorem naszej willi był dr Zirpel, a zawiadowcą 
– starszy sanitariusz Kędzierski. Trzy tygodnie trwały 
badania, zanim postawiono diagnozę i sposób leczenia, 
polegający w większości na stosowaniu elektrowstrząsów, 
zabiegu nie bardzo przyjemnego. Gdy stan mojego zdrowia 
poprawił się i gdy odmówiłem przyjmowania dalszych 
wstrząsów, przed którymi każdy chory bronił się na 
wszelki możliwy sposób, przeniesiono mnie – niby za 
karę – do drugiej willi, przeznaczonej dla chorych 
powracających do zdrowia. Pewnego dnia spotkałem 

w parku sanatoryjnym jedną z moich przedwojennych 
współpracowniczek, Stasię Fiszerową, z domu Stawicką. 
Również ona, jak wielu innych chorych, znalazła się 
w sanatorium na skutek przykrych przejść życiowych 
i przepracowania w banku, w którym była zatrudniona. 
 W międzyczasie starałem się uzyskać u moich 
przełożonych w Poznaniu przeniesienie na inne 
stanowisko, gdyż lekarze radzili mi zmienić miejsce 
zamieszkania i miejsce pracy. niestety wszystkie moje 
wysiłki okazały się bezskuteczne i w końcu musiałem 
wrócić do Kępna, ponieważ mój współpracownik Müller 
odmówił dalszego zastępowania mnie w prowadzeniu 
drukarni bez dodatkowego wynagrodzenia, na które 
dyrekcja się nie zgodziła. Pisałem również do znanych 
mi osób z czasów przedwojennych, a będących w tym 
czasie na stanowiskach kierowniczych, z prośbą o pomoc 
i przyjęcie mnie u siebie do pracy. Znikąd niestety 
nie otrzymałem nawet odpowiedzi. Przypuszczam, że moje 
listy ginęły w jakiś tajemniczy sposób lub że ludzie ci 
ze względu na zajmowane stanowiska i mój przedwojenny 
zawód nie chcieli lub obawiali się nawiązać ze mną 
kontakt, a tym bardziej mnie zatrudnić. nie pozostało 
mi więc nic innego, jak nadal pracować w Kępnie. 
 naturalnie szef UB o mnie nie zapomniał. Odwiedzał 
mnie raz lub dwa razy w miesiącu i to wieczorami, 
gdy w drukarni już nikogo nie było. Zwykle dzwonił 
popołudniu, że przyjedzie w sprawie druków między 
godz. 20:00 a 20:30. Bardzo denerwujące było dla 
mnie i żony to oczekiwanie na jego nadejście. nawet 
moja stara matka siadywała przy oknie i nasłuchiwała, 
kiedy pan szef przyjdzie i kiedy odejdzie. nigdy 
nie wiedziałem, z jakimi żądaniami wystąpi. Czasami 
spóźniał się lub w ogóle nie przychodził. Czekałem 
zwykle do godz. 22:00. Gdy do tej pory go nie było, 
zamykałem drukarnię i udawałem się do domu. Wiedziałem, 
że już nie przyjdzie. Byłem spokojny aż do następnego 
telefonu. 
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 Pewnego razu pan szef ofiarował mi za usługi, 
na które się nie mogłem zgodzić, posadę dyrektora 
Przemysłu Terenowego w miejsce dotychczasowego 
dyrektora Władysława Czarczyńskiego, któremu 
podlegałem, a który poczuł się zachwiany na swoim 
stanowisku z powodu pewnych niedociągnięć służbowych, 
niekoniecznie powstałych z jego winy. Wymówiłem się 
jednak chorobą oraz wiekiem i wszystko zostało po 
staremu. Po pierwsze, nie chciałem brać na siebie 
zadań i obowiązków sprzecznych z moimi poglądami, a po 
drugie, nie chciałem szkodzić Czarczyńskiemu. Zresztą 
byłem już zmęczony życiem i pracą; wystarczyła mi więc 
moja dotychczasowa posada kierownika drukarni, która 
przysparzała mi dosyć kłopotów. 
 Cień minionej wojny wciąż jeszcze towarzyszył 
naszemu życiu codziennemu. Teraz dopiero dowiedziałem 
się, w jaki sposób zginął mój szwagier Kazimierz 
Linkowski. Otóż gdy wojska rosyjskie zaczęły w Poznaniu 
podchodzić pod Osiedle naramowickie, gdzie mieszkał 
szwagier wraz z rodziną, nie wiadomo w jakim celu 
i z jakiej przyczyny poszedł on na stronę rosyjską 
i wrócił z powrotem na niemiecką. Być może chciał 
się dowiedzieć, kiedy Rosjanie zajmą osiedle. Zrobił 
tak trzy razy. Musieli to zauważyć niemcy, ponieważ 
kiedy wrócił za trzecim razem, przyszli i go zabrali. 
Jedna z córek spotkała go prowadzonego przez niemców. 
Upadła więc na kolana i zalewając się łzami, błagała 
żołnierzy, aby wypuścili jej ojca i nie krzywdzili 
go. Żołnierze starali się ją uspokoić i zapewniali, 
że ojciec za jakieś pół godziny wróci. niestety 
nikt z rodziny już go więcej nie zobaczył. Wszelkie 
poszukiwania w pobliskich fortach, zagajnikach 
i polach nie przyniosły żadnego rezultatu. nigdzie 
nie natrafiono na ślad po rozstrzelaniu lub świeżą 
mogiłę. Prawdopodobnie niemcy zabrali go ze sobą 
i podczas dalszego pochodu rozstrzelali. Dziwiłem 
się lekkomyślności szwagra, który jako stary żołnierz 

niemiecki i uczestnik pierwszej wojny światowej musiał 
wiedzieć, co go czeka w razie spostrzeżenia przez 
niemców jego wędrówek na stronę rosyjską. naturalnie 
szwagierka otrzymała ładną rentę po zaginionym mężu. 
 Przed wojną posiadałem obszerną bibliotekę, 
w której prócz arcydzieł naszej literatury i pięknych 
wydawnictw pamiątkowych, jak „1812 rok” i „1863 rok” 
oraz innych, znajdowały się białe kruki, pochodzące 
z antykwariatu Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. 
najstarszą książką, jaką miałem, był modlitewnik w języku 
łacińskim z 1587 r., drukowany w Brukseli czy Antwerpii. 
Cała ta biblioteka poszła jako makulatura na przemiał 
do fabryki papieru. Opowiadał mi Wacław Kokociński, że 
widział, jak niejaki Beninger wywoził moją bibliotekę 
podczas okupacji do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie 
mieściła się zbiornica makulatury. Kokociński starał 
się wpłynąć na niego, aby wartościowsze książki gdzieś 
ukryć, ale Beninger odmówił, obawiając się niemców. 
 W drukarni znajdowała się również powiatowa 
biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych, składająca 
się z 48 szafek książek, oraz biblioteka miejska. 
Wszystkie szafki zniknęły podczas wojny, prawdopodobnie 
poszły na opał. natomiast książki zniszczył Adolf 
Kietzmann. Po wojnie znalazłem w piwnicy drukarni 
olbrzymią górę książek, podartych i powydzieranych 
z okładek. Były to książki należące do towarzystwa. 
Tylko drobną część udało się uratować. Reszta okazała 
się tak zniszczona i przemokła na skutek pęknięcia 
rury, że trzeba je było wyrzucić. 
 Jak wspominałem w innym miejscu, zaraz po 
zakończeniu wojny i powrocie do Kępna oddałem się 
pracy społecznej. Poza moją działalnością w PSL 
wiele czasu poświęciłem Związkowi byłych Więźniów 
Politycznych i Związkowi Zachodniemu. Związek byłych 
Więźniów Politycznych jednoczył tych wszystkich, 
którzy co najmniej przez trzy miesiące podczas okupacji 
przebywali w obozie koncentracyjnym lub więzieniu. 
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Prezesem związku był Jan Tomczak, który całą okupację 
przesiedział w obozie w Dachau. Ja byłem wiceprezesem, 
więcej ze względów koleżeńskich niż moich uprawnień 
jako więźnia politycznego. Do związku należały również 
wdowy po obozowcach, którymi związek miał obowiązek 
opiekowania się. 
 Powstał również w Poznaniu Związek Powstańców 
Wielkopolskich, który starano się powołać do życia 
również na terenie naszego miasta i powiatu. 
Początkowo się to udało. Prezesem został Andrzej 
Fengler. Okres od 27 grudnia 1918 r. do 16 lutego 1919 
r., uprawniający do miana powstańca wielkopolskiego 
i członkowstwa w związku, wywołał na terenie powiatu 
kępińskiego bardzo wiele złych emocji. Wiadomo, że 
w powiecie kępińskim nie było powstania, ale bardzo 
wielu młodych ludzi wiosną i latem 1919 r., a więc 
już po wspomnianym terminie, uciekło do oddziału pułk. 
Thiela w Ostrzeszowie i walczyło w jego szeregach. 
Dnia 19 lutego 1919 r. niemcy wraz z całą zwycięską 
koalicją podpisali traktat trewirski, na mocy którego 
polskie oddziały powstańcze uznane zostały za regularną 
armię, chronioną podobnie jak inne armie sojusznicze 
konwencją genewską. Dlatego właśnie ci wszyscy, którzy 
wstępowali do wojska po 16 lutego 1919 r., nie mogli 
być uznani za powstańców, a za żołnierzy zaciężnych, 
tym bardziej że 17 stycznia 1919 r. ogłoszony został 
pierwszy w wolnej Polsce pobór do wojska roczników 
1897, 1898 i 1899. I ta okoliczność wywołała liczne 
nieporozumienia w szeregach powstańczych. 
 Później zarówno Związek byłych Więźniów 
Politycznych, jak i Związek Powstańców Wielkopolskich 
włączone zostały, podobnie jak inne organizacje 
o charakterze wojskowym, do nowo utworzonego Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację. nie wszyscy 
członkowie tych organizacji przeszli do ZBoWiD-u. 
Duży procent odpadł, szczególnie spośród więźniów 
politycznych, którzy nie widzieli żadnego celu 

w tym, by przynależeć do ZBoWiD-u. Ja zaangażowałem 
się w działalność tego związku i od 1951 r. byłem 
członkiem zarządu powiatowego. Pracowałem na zmianę na 
stanowisku prezesa i wiceprezesa, poza okresem, w którym 
działalność ZBoWiD-u na skutek braku poparcia władz 
państwowych musiała ulec zawieszeniu. Po wznowieniu 
działalności w 1956 r. zostałem wybrany na wiceprezesa 
zarządu powiatowego, a później na prezesa. Jako członek 
ZBoWiD-u i powstaniec wielkopolski otrzymałem w 1958 
r. z okazji 40. rocznicy powstania wielkopolskiego 
Krzyż Powstańca Wielkopolskiego. 
 Wiele pracy i wysiłku włożyłem zaraz w pierwszych 
latach po wojnie w akcję przesiedleńczą, prowadzoną 
przez Polski Związek Zachodni, którego byłem prezesem. 
Do zarządu należeli wtenczas m.in. aptekarz Fleige, żona 
dyrektora gimnazjum Paczosowa, asesor Walenty nawrot 
i prof. Orsztynowicz. W tym okresie cała działalność 
związku koncentrowała się na akcji przesiedleńczej 
ludności polskiej z powiatu kępińskiego do województwa 
wrocławskiego. Korzystali z tego przede wszystkim 
dawni, a obecnie zrehabilitowani, volksdeutsche, którzy 
masowo, szczególnie młodsi ludzie, przenosili się na 
Ziemie Odzyskane. Każdy z nich zabiegał o przepustkę 
Polskiego Związku Zachodniego, którą honorowały władze 
polskie i radzieckie. 
 nawet nasza panna Michalina Machowska, której 
wojna nie szczędziła przykrych przeżyć, a która mimo 
moich próśb przestała nagle pracować w drukarni na 
swoim przedwojennym stanowisku księgowej, pojechała 
do Wrocławia i założyła tam małą kawiarenkę. Chciała 
się koniecznie usamodzielnić. niestety niedługo 
cieszyła się tą samodzielnością. Przyszli bowiem jacyś 
Żydzi, zabrali jej lokal, a ją samą przegnali. Panna 
Miśka nie wróciła do Kępna, a pojechała do matki do 
Szczecinka. Dopiero po nowym Roku, z okazji moich 
imienin, przyjechała z piękną wiązanką czerwonych 
fiołków alpejskich, które mi ofiarowała. W toku 



491

nowe życie w Kępnie

490

nowe życie w Kępnie

rozmowy oświadczyła, że „mogę nią rozporządzać”, co 
znaczyło, że jest gotowa u mnie pracować. nie mogłem 
niestety jej przyjąć, gdyż na jej miejscu pracowała 
już od dłuższego czasu była nakładaczka naszej 
drukarni Celina Jaworska, która drogą samokształcenia 
zdobyła stanowisko księgowej i z której byłem również 
zadowolony. nie miałem sumienia jej zwolnić i przyjąć 
z powrotem pannę Machowską, która wtenczas kiedy byłem 
w potrzebie i nie miałem prawie żadnego personelu 
biurowego, opuściła mnie i pozostawiła bez pomocy. 
 Ze względu na to, że w dniu tej wizyty moja żona 
była nieobecna w domu, zaprosiłem pannę Miśkę nazajutrz 
do nas na kawę, aby mogła zobaczyć się z żoną. niestety 
nie pokazała się więcej. Podobno wyjechała jeszcze tej 
samej nocy ze swoją siostrą w niewiadomym kierunku. 
Było to nasze ostatnie spotkanie. Raz jeden jeszcze się 
odezwała. Będąc nad morzem, przesłała nam pozdrowienie 
bez podania adresu. Później pracowała w Warszawie 
i wreszcie przeniosła się do swojej zamężnej siostry 
w Ameryce. 
 Ale popatrzmy, co się dalej działo w Związku 
Zachodnim. Otóż chcąc usprawnić akcję przesiedleńczą, 
pojechaliśmy we trzech: aptekarz Fleige, asesor 
nawrot i ja jako reprezentanci zarządu do wojewody 
wrocławskiego w celu omówienia szczegółów i sposobów 
przesiedlania. Z powodu toczących się walk o Wrocław 
wojewoda wrocławski urzędował tymczasowo w Trzebnicy. 
Koleją dojechaliśmy do poważnie zniszczonej Oleśnicy, 
a stamtąd już pieszo wędrowaliśmy do Trzebnicy. To 
piękne, położone w dolinie miasteczko z bazyliką, 
było również mocno zniszczone. najwięcej ucierpiał 
rynek. Sklepy, domy i mieszkania stały otwarte, prawie 
doszczętnie wyszabrowane. W jednej z podmiejskich 
willi, zupełnie opuszczonej, znalazłem wszystko, 
czego by dusza zapragnęła. Jedynie z foteli, tzw. 
klubów, wycięto skórę. Prawie nowe sprzęty, pościel, 
porcelana, dywany, przybory kuchenne – wszystko zostało 

na miejscu. Wzorowo utrzymany ogród owocowo-warzywny 
otaczał nowoczesny budynek. Wystarczyło tylko się 
wprowadzić i zamieszkać. Jak zwykle nie skorzystałem 
z okazji. 
 Udałem się z moimi towarzyszami do wojewody, 
który urzędował w skromnym, wcale nierzucającym się 
w oczy budynku i w jeszcze skromniejszym pokoju. Gdy 
mu wyłuszczyłem cel naszego przybycia, stanął przed 
mapą Polski i pytając nas, gdzie właściwie leży Kępno, 
zaczął go na niej szukać. Gdy tylko stwierdził, że 
leży ono niedaleko Wrocławia, zgodził się natychmiast 
na rozpoczęcie akcji przesiedleńczej, a nas poprosił, 
abyśmy zgłosili się w miejscowym Urzędzie Pracy, gdyż 
ma tam dla nas odpowiednie posady.

– no cóż – powiedzieliśmy sobie – spróbować 
możemy. 

 W Urzędzie Pracy zaoferowano aptekarzowi Fleigemu 
kierownictwo apteki w tamtejszym dużym szpitalu 
przy bazylice, które przyjął, a asesorowi nawrotowi 
– stanowisko wicestarosty w powiecie, w którym 
przewidziany był na starostę jakiś rzekomo były szewc, 
młody i przystojny człowiek, członek partii z Warszawy, 
który na razie wylegiwał się na werandzie, czekając 
na wskazówki co do miejsca urzędowania. nie wiedział 
bowiem, jaki powiat obejmie. Zrozumiałe, że nawrot nie 
przyjął tej propozycji, gdyż – jak oświadczył – nie 
ma zamiaru za kogoś pracować. Postanowił pozostać na 
kilka dni w Trzebnicy i rozejrzeć się za czymś innym. 
 Ja odwiedziłem miejscową drukarnię. Był to zakład 
średniej wiekości, wyposażony w małą maszynę rotacyjną, 
jedną płaską maszynę i dwie czy trzy tyglówki. Jakiś 
niby zecer mozolił się nad zestawieniem plakatu. Stał 
nad nim rosyjski oficer i go popędzał. Gdy przyjrzałem 
się bliżej jego pracy, stwierdziłem, że zestaw złożony 
był odwrotnie, tzn. że miałem przed sobą pozytyw, 
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a nie negatyw. Oczywiście z takiego zestawu nie można 
drukować. Jak się okazało, ów rzekomy zecer był tak 
naprawdę introligatorem i dlatego nie mógł sobie 
poradzić z zestawem. Gdy dowiedział się, że orientuję 
się w tego rodzaju pracach i że uczyłem się drukarstwa, 
poprosił mnie wraz z innymi pracownikami, abym 
koniecznie pozostał w Trzebnicy i objął kierownictwo 
drukarni. 
 Postanowiłem jednak wrócić do Kępna. 
„Zorganizowałem” kilka drobiazgów, jak firanki, żelazko 
do prasowania, kilka filiżanek i talerzy, które masami 
stały na ulicach, nie wiadomo na co i przez kogo 
wyniesione przed domy, po czym załadowałem wszystko 
na wóz pewnego znajomego z Baranowa i już razem 
ruszyliśmy w drogę powrotną do Kępna. ów znajomy 
również „zorganizował” ten wóz i konia zdechlaka, ledwo 
stojącego na nogach, którego w ciągu kilku dni odpasł 
i wprzągnął do wozu. 
 Tak wędrowaliśmy przez po części bezludne 
miasteczka i wsie, szlakiem uciekających na Zachód 
niemców, znakowanym różnymi porzuconymi przyborami 
codziennego użytku, jak bielizną, pościelą, obuwiem, 
przyborami kuchennymi i przedmiotami luksusowymi, 
których uciekinierzy nie zdołali udźwignąć. Często na 
skraju lasu, pod samotnie stojącym drzewem lub krzyżem, 
albo w polu, nieopodal wiejskiej drogi, napotykaliśmy 
na prawie świeże jeszcze mogiły dzieci i starszych 
osób, zmarłych z wycieńczenia i mrozu. Ta droga, po 
której zdążały w popłochu niemieckie kobiety z dziećmi 
oraz mężczyźni, których nie pochłonął Wehrmacht 
i którzy zajmowali różne stanowiska administracyjne 
i społeczne w okupowanym powiecie kępińskim na czele 
z polakożerczym Kietzmannem, żywo przypominał mi drogę 
polskich uciekinierów, ciągnących w 1939 r. na wschód, 
z tą jednak różnicą, że uciekającą ludność polską 
mordowali niemieccy lotnicy rzucanymi przez siebie 
bombami i strzałami z broni maszynowej. natomiast niemcy 

i ich dzieci uciekali do swojego Vaterlandu spokojnie, 
nienarażeni na bombardowania czy ostrzeliwanie. Jedyną 
ich udręką był mróz. Dopiero później, gdy niemieccy 
uciekinierzy znaleźli się w strefie przyfrontowej, 
poznali, co to bombardowanie uciekającej, bezbronnej 
ludności. W takiej sytuacji znalazł się na szosie 
do Drezna wspomniany Kietzmann, niemiecki wydawca 
„Kempener Wochenblatt”, który wydał mnie w ręce gestapo. 
Również on zginął od bomby lotniczej. 
 Po powrocie do Kępna wydawaliśmy codziennie 
po kilkadziesiąt przepustek. Chętni na wyjazd 
gotowi byli płacić każdą cenę za przepustkę, która 
otwierała przed nimi perspektywy nowego życia. 
Oczywiście każdy ubiegający się o przepustkę musiał 
zgłosić swoje członkostwo do związku, zapłacić 
wstępne i trzymiesięczną składkę. Początkowo nie 
wydawano przepustek volksdeutschom, ale po ogólnej 
rehabilitacji, przeprowadzonej drogą administracyjną, 
mogli oni także otrzymywać przepustki. Chcąc uspokoić 
sumienie i pędzić spokojny żywot w nowym środowisku, 
bez wytykania ich palcami jako volksdeutschów, chętnie 
przenosili się na Ziemie Odzyskane. 
 Ja miałem także różne okazje przeniesienia się 
na Zachód i to często bardzo korzystne. Przykładowo 
jednej niedzieli przyjechało do mnie kilku młodych 
znajomych, którzy prosili, abym nazajutrz wraz z nimi 
pojechał do Wałbrzycha i objął tam dużą drukarnię. 
W przyszłości dałaby mi ona pewną i dobrą egzystencję. 
nie zdecydowałem się jednak na wyjazd. nie mogłem jakoś 
mojego dotychczasowego miejsca pracy opuścić. A gdybym 
wtenczas wyjechał z Kępna, uniknąłbym niejednych 
nieprzyjemności i trudności życiowych. 
 niełatwo porównywać okres międzywojenny z obecnymi 
czasami. Porównanie wypadłoby zawsze na korzyść 
teraźniejszości, czyli ustroju socjalistycznego. 
Trzeba co prawda mieć na uwadze fakt, że w pierwszych 
latach po pierwszej wojnie światowej rodziła się 
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dopiero nasza niepodległość. należało budować gmach 
państwowy, wojsko, administrację, policję, sądownictwo, 
szkolnictwo, handel, przemysł itd. Szalenie brakowało 
polskich nauczycieli, urzędników, prawników, którzy by 
mogli kształtować polskie szkolnictwo, sądownictwo itd. 
Część środkowej i wschodniej Polski była zniszczona. 
Wszystko było trzeba od podstaw budować. Wreszcie 
kilkukrotne ogólnoświatowe kryzysy gospodarcze 
odcisnęły swoje piętno i na polskiej gospodarcze. 
Wszystkie te momenty trzeba brać pod uwagę przy 
ocenianiu tych dwóch okresów naszej niepodległości, 
aby uniknąć błędów i sprawiedliwie je ocenić. 
 Obecny okres naszego życia, któremu wojna 
przyniosła ustrój socjalistyczny, bezwątpienia 
góruje pod względem reform społecznych nad pierwszym 
okresem naszej niepodległości. Zniknęło bezrobocie, 
które w okresie międzywojennym gnębiło nasz naród. 
Każdy w myśl konstytucji ma prawo do pracy. Stąd 
kto tylko chce, może pracować. nauka w szkołach 
jest bezpłatna. nie tylko szkoły średnie, lecz także 
uczelnie wyższe stoją otworem przede wszystkim przed 
młodzieżą pochodzenia robotniczego i chłopskiego. 
Ludzie pracujący mogą dokształcać się w liceach dla 
pracujących. Opieka lekarska obejmuje nieomal całe 
społeczeństwo. Coraz bardziej rozbudowuje się sieć 
wiejskich ośrodków zdrowia. Akcja wczasowa umożliwia 
ludziom pracy godziwy odpoczynek za minimalną opłatą, 
a rekonwalescenci mogą korzystać z sanatoriów. Renciści 
i emeryci otrzymują zaopatrzenie co prawda niewysokie, 
ale takie, że nie potrzebują ręki wyciągać do obcej 
osoby lub żyć na czyjś koszt. 

 Ustrój socjalistyczny przyniósł nam rozdział 
Kościoła od państwa. Zniesiono naukę religii w szkołach 
i usunięto krzyże z gmachów publicznych. Kościoły są 
jednak otwarte. Odprawiane są w nich nabożeństwa, 
nawet częściej niż przed wojną. Jedynie procesje 

Bożego Ciała musiały w tzw. okresie stalinowskim 
odbywać się bocznymi ulicami miasta, a nie jak obecnie 
śródmieściem. naturalnie duchowieństwo odsunięte 
zostało od wszelkich wpływów na życie polityczno-
społeczne i zamknęło się w granicach Kościoła. 
 Dopóki drukarnia była własnością prywatną, czyli 
spółką z o.o., i dopóki po upaństwowieniu podlegała 
dyrekcjom poznańskim, jak Drukarni im. Kasprzaka 
i Wielkopolskim Zakładom Graficznym, praca była możliwa, 
a moja współpraca z przełożonymi układała się jak 
najlepiej. Gdy jednak przeszliśmy pod zarząd Przemysłu 
Terenowego w Kępnie z dyrektorem Czarczyńskim na czele, 
moja współpraca z nową dyrekcją stawała się coraz 
trudniejsza i z roku na rok układała się coraz mniej 
pomyślnie. nie przypadłem dyrektorowi Czarczyńskiemu 
do gustu. nie wiadomo dlaczego. Przypuszczam,  
że dlatego, iż byłem przed wojną redaktorem i że miałem 
zięciów lekarzy oraz syna inżyniera, podczas gdy on 
był tylko dyrektorem z awansu społecznego bez zawodu 
i bez średniego nawet wykształcenia. Dopiero później 
ukończył technikum ekonomiczne w Kępnie. Jego niechęć 
do mnie, której wyrazem były różne dyskryminacyjne 
działania w stosunku do mojej osoby, trwała aż do 
mojego pójścia na rentę. 
 Ale wróćmy do upaństwowienia drukarni. Stało 
się to 1 kwietnia 1950 r. Już dwa czy trzy lata 
przedtem sporządziłem na polecenie Korporacji Zakładów 
Graficznych w Poznaniu dokładną inwenturę zakładu, 
która przypuszczalnie trafiła do odpowiedniego 
ministerstwa, tak że w chwili upaństwowienia drukarni 
miarodajne czynniki były poinformowane o stanie 
majątkowym i wyposażeniu technicznym drukarni. Sprawa 
wlokła się dość długo, aż wreszcie na jednym z zebrań 
korporacji w 1948 r. oświadczono nam, że upaństwowienie 
drukarń zostało ostatecznie przesądzone i że wszystkie 
drukarnie zostały zaliczone do przemysłu kluczowego, 
co oznaczało, że będą przejęte przez państwo. Dwa 
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razy składałem w imieniu spółki odwołanie od tej 
decyzji i dwukrotnie jeździłem do Warszawy w 1948 r. 
na wyznaczone terminy przed Komisją Główną do spraw 
upaństwowienia przedsiębiorstw, by bronić drukarni 
przed upaństwowieniem, wskazując na stare i zużyte 
urządzenie techniczne zakładu. nic nie wskórałem. 
Drukarnia przeszła na rzecz państwa mocą orzeczenia nr 
8 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. 
wydanego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej 
Komisji Planowania, ogłoszonym w „Monitorze Polskim” 
nr A-59 z dnia 3 września 1949 r. poz. 804. 
 Jak odbyło się upaństwowienie? Otóż dwa tygodnie 
przed terminem upaństwowienia przyjechała komisja na 
czele z dyrektorem największej w Poznaniu Drukarni 
im. Kasprzaka Ditzmannem, dobrze mi znanym z młodych 
lat inspektorem Marciniakiem, kierownikiem drukarni 
ostrowskiej Marszałkiem i bliżej mi nieznanym radcą 
prawnym. Komisja obejrzała drukarnię, poleciła mi 
sporządzić pod nadzorem kierownika Marszałka protokół 
zdawczo-odbiorczy i naznaczyła ostateczny termin 
upaństwowienia zakładu, czyli przejęcia go przez 
państwo. 
 Miałem dwa tygodnie. Mogłem więc jeszcze niektóre 
części wyposażenia technicznego, z różnych przyczyn 
nieujęte w inwenturach zakładu, upłynnić i w ostatniej 
chwili zdobyć trochę grosza na „czarną godzinę”. Mogłem 
również jeszcze zwołać nadzwyczajne zebranie spółki 
i podzielić sumy wypracowane w pierwszym kwartale 
tego roku. A czyż nie było warto przylegający do 
drukarni ogród wydzielić z majątku drukarni i kupić 
od spółki dla siebie za jakąś możliwą dla mnie cenę? 
W ten sposób uchroniłbym mój maleńki co prawda, ale 
miły ogródeczek od upaństwowienia. niestety wszystkie 
tego rodzaju pomysły oraz tłumaczenia i przekonywania 
mojego współpracownika Müllera nie dochodziły do mnie. 
Uważałem za swój patriotyczny obowiązek wszystkie 
dotychczasowe składniki majątkowe przedsiębiorstwa 

ująć jak najsumienniej w inwenturze, nie wykluczając 
gotówki w bankach, i przekazać je państwu. no coż, tak 
mnie wychowano. 
 Wreszcie przyjechała komisja, aby zakład 
ostatecznie przejąć. Wtenczas to miał miejsce między 
mną a radcą prawnym następujący ciekawy dialog:

– Panie Depczyński, pan jest zapewne 
wielkopolaninem?

Gdy odpowiedziałem twierdząco, zauważył z pewnym 
zakłopotaniem:

– Tak myślałem, gdyż gdyby pan był warszawiakiem, nie 
byłoby tutaj tego składu z resztkami papieru i książek. 
A na pytanie, co się z tym stało, odpowiedziałby pan, 
że wszystko zostało sprzedane. I słusznie. Pan miałby 
trochę grosza, a my nie mielibyśmy kłopotu z tym 
„ramszem”.

Również dyrektor Ditzmann był zdziwiony tymi 
kilkoma tysiącami złotych, które figurowały w banku 
na koncie spółki.

– nie ma rady, panie Depczyński, musi pan teraz 
pójść do banku z naszym księgowym i przelać te pieniądze 
na nasze konto – powiedział.

Pieniędzy tych nie ruszałem, gdyż obawiałem się, 
że w pierwszych tygodniach po upaństwowieniu mogę nie 
mieć gotówki na wypłaty dla personelu. Żyłem bowiem 
nadzieją, że komisja pozostawi mnie nadal na dotychczas 
zajmowanym stanowisku kierownika drukarni. 
 nie myliłem się. Dyrektor Ditzmann po odbytej 
w komitecie partii konferencji oświadczył mi, że partia 
godzi się na pozostawienie mnie na dotychczasowej 
posadzie kierownika drukarni, lecz musi zwolnić moją 
żonę, gdyż małżonkowie nie mogą pracować w jednym 
przedsiębiorstwie. Po chwili dodał jednak, że jeżeli 
nie chcę nadal tutaj pracować, może mnie również 
zwolnić. Ja oczywiście podziękowałem mu za życzliwość 
i pozostałem. 
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 nastały teraz dla nas trochę trudne czasy. 
Pracowałem na razie sam, a pensja była niewysoka. 
Jeszcze w 1954 r. wynosiła ona 864 zł plus 30–60% premii 
i 102 zł dodatku rodzinnego. Oczywiście 60% premii 
wypracować nie było wcale łatwo, ale nasza poznańska 
dyrekcja tak rozkładała wykonywany plan kwartalny 
wszystkich podległych jej drukarń na poszczególne 
zakłady, że wszyscy kierownicy otrzymywali premię 
w równej wysokości, możliwie 60%. I to było niedużo. 
Trzeba się było bardzo ograniczać. A już wtenczas byli 
ludzie, którzy bardzo szybko się dorabiali i dużo 
wydawali, o czym świadczy fakt, że w sylwestra 1954 r. 
w samym Domie Towarowym MHD w Kępnie sprzedano za 30 
tys. zł różnych wódek. 
 Z dziećmi bywało w tych latach różnie; raz były 
z nimi większe, raz mniejsze kłopoty. Lida, którą 
wysłaliśmy do Poznania do Gimnazjum im. Zamojskiej, 
bez naszej wiedzy i zgody zmieniła szkołę na Liceum 
Spółdzielcze przy ul. Różanej. Chciała jak najprędzej 
się usamodzielnić. Po maturze pracowała w różnych 
zakładach drobiarskich, aż w 1952 r. wyszła zamąż za 
studenta medycyny, Mariana Ślusarka. niełatwe było ich 
życie. Młoda żona pracowała, a mąż studiował i zarabiał 
dorywczo. Stąd pierwszą ich córeczkę Ewę wzięliśmy 
do siebie i wychowywaliśmy przez pierwsze trzy lata. 
Pewnego dnia wydarzył nam się z Ewą pożałowania godny 
wypadek. Mała Ewunia, która dopiero nauczyła się 
chodzić, w momencie gdy żona zaczęła przygotowywać 
jej łóżeczko do spania, podeszła do kotliny, na której 
stało w kubku przygotowane dla niej gorące mleko, 
wspięła się na paluszki i rączką sięgnęła po łyżeczkę, 
przez co kubek się przewrócił, a gorący płyn oblał 
szyjkę i prawe ramię dziecka. Poparzenia były dość 
znaczne. Żona szybko zdjęła krzyczącej z bólu Ewuni 
koszulkę, owinęła ją, w co się dało, i na wózku biegiem 
przewieźliśmy ją do szpitala, gdzie biednemu dziecku 
udzielono pierwszej pomocy i zatrzymano na leczenie. 

Gdy Ewunia miała 14 lat, przeprowadzono jej operację 
plastyczną w celu usunięcia blizn na szyi. Mimo to do 
dziś jeszcze widoczne są miejsca poparzenia, a żona, 
często wspominając z ubolewaniem ten przykry wypadek, 
mówi: „że też właśnie mnie musiało zdarzyć się to 
nieszczęście”, przy czym podkreśla, że ja ponoszę 
również część winy, gdyż zamiast pójść z nią do 
mieszkania, poszedłem odwiedzić chorą matkę. Wróciłem 
do domu w momencie, gdy żona zdejmowała z poparzonej 
Ewuni koszulkę, a więc kilka sekund po wypadku.
 Januta po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej 
we Wrocławiu pracowała z nakazu pracy w Poznaniu, 
w szpitalu dla dzieci św. Józefa, gdzie zakochała się 
w pewnym żonatym lekarzu. Był to jeden z tych licznych 
romansów młodych dziewcząt, które zakochują się nie 
tylko w lekarzach, z którymi współpracują, lecz także 
w księżach, których kazań słuchają podczas niedzielnych 
nabożeństw. naturalnie, gdy dowiedzieliśmy się o jej 
miłosnej przygodzie, zabraliśmy ją do domu. W Kępnie 
zaczęła pracować w Ośrodku Zdrowia, gdzie spotkała 
się z młodym lekarzem, Kazimierzem Dradrachem, 
którego poznała jako studenta w Poznaniu. nie trwało 
długo i młodzi się pobrali. Tak oto dobrały się dwa 
huraganowe żywioły, ścierające się wśród błyskawic 
i grzmotów, które szybko mijają, ustępując spokojnej 
i słonecznej atmosferze. Oby ta w ostatnich coraz 
częściej napięta atmosfera nie spowodowała jakiegoś 
w tej chwili nieprzewidzianego kataklizmu. 
 Zdzichu jak to chłopak. Uczył się dobrze, ale broił 
również nieźle. nie bardzo byłem więc zdziwiony, gdy na 
wywiadówce jego nauczycielka wręczyła mi talię kart, 
którą odebrała mu podczas lekcji. Ukończył technikum 
budowlane we Wrocławiu, poszedł do wojska, został 
kapralem, a nie – jak mu doradzałem – „generałem”, gdyż 
z wielkiej miłości chciał się ożenić z Ireną Lubin, 
wilnianką. Gdy odradzałem mu tak wczesny ożenek, odpisał 
mi: „U jednego przychodzi to później, a u drugiego 
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rychlej”. „Dobrze – powiedziałem – niech się żeni”. 
I ożenił się. Już jako ojciec dwojga dzieci ukończył 
Politechnikę Wrocławską z wyróżnieniem i zdobył dyplom 
inżyniera budownictwa przemysłowego. 
 Święta Wielkanocne 1955 r. upłynęły nam pod 
znakiem dużych oszczędności i brzydkiej pogody. Już 
drugi rok nie mieliśmy tradycyjnej szynki i cielęciny 
poza jajkami, plackiem i kiełbasą, za którą płaciliśmy 
26 zł za 1 kg. Skurczony budżet świąteczny i wysokie 
ceny mięsa nie pozwoliły nam odpowiednio zastawić 
stołu świątecznego. Poza tym musieliśmy kupić synowi 
buty, za które zapłaciliśmy 316 zł. Zresztą szynki nie 
było w sprzedaży, a o kiełbasę trzeba było staczać 
walkę. 
 Zarówno ludność miejska, jak i wiejska liczyła się 
z groszem i stosowała wszelkie możliwe oszczędności, 
dochodzące często do dość popularnego na wsi skąpstwa. 
Otóż byłem z żoną na wiejskim weselu jednej z moich 
współpracowniczek, Franciszki Staloch, zamieszkałej 
u ciotki w Chojęcinie. Rodzice jej zmarli krótko po 
wojnie. nie mogli przeboleć utraconego gospodarstwa, 
skonfiskowanego przez władze Polski Ludowej za to, 
że w czasie okupacji wpisali się na niemiecką listę 
narodowościową i posiadali podobno zielony wykaz, 
tak licznie nadawany ludności polskiej zamieszkałej 
w byłej części śląskiej powiatu kępińskiego, czyli 
w zachodniej i południowej części powiatu. 
 W czasie nabożeństwa, które poprzedziło ceremonię 
ślubną, okrążaliśmy ołtarz, składając ofiary osobno 
dla księdza i osobno dla organisty, po czym wróciliśmy 
powózkami do domu weselnego przy szosie Bralińskiej. 
Tańce odbywały się w salce na Szumie. Gdy o północy 
wróciliśmy zgłodniali do domu weselnego, „obliczona” 
gospodyni uraczyła nas kawą i ciastem oraz wódką 
zamiast spodziewaną i tak bardzo w tych czasach 
ogólnego braku mięsa pożądaną kiełbasą weselną, którą 
podała dopiero nad ranem, i to jeszcze wtenczas,  

gdy większa część gości opuściła już dom weselny. W ten 
sposób przemyślna gospodyni i ciotka nie tylko sporo 
oszczędziła, lecz także nie naraziła swoich gości na 
niestrawność. A przecież już wtedy zamożność we wsi 
zaczęła wzrastać i o kawałek mięsa było tam o wiele 
łatwiej aniżeli w mieście. 
 Tego samego roku (1955), 25 września, zmarła 
w Kępnie w wieku 84 lat Prakseda Lorychowa, żona 
byłego kierownika szkoły w Krążkowach Józefa Lorycha, 
zmarłego 18 sierpnia 1948 r. Była to rodzina 
nadzwyczaj zacna, z którą utrzymywaliśmy szczerą 
i serdeczną przyjaźń od długich lat. Jeszcze za czasów 
kawalerskich bywałem w gościnnym domu pp. Lorychów 
w Krążkowach, gdzie zaprzyjaźniłem się z ich synami: 
najstarszym Mieczysławem – późniejszym wicestarostą 
ostrowskim, środkowym Sewerynem – sędzią w Katowicach 
i najmłodszym Alfonsem – lekarzem w Chorzowie. Mimo 
dużej różnicy wieku najbliższa przyjaźń łączyła nas 
ze starszym państwem, którzy po przejściu pana Józefa 
na emeryturę zamieszkali w zakupionym za oszczędności 
domku przy ul. Poznańskiej. Dziś jeszcze mile 
wspominamy z żoną niezapomniane wieczory spędzone 
u pp. Lorychów, zawsze bardzo gościnnych, kiedy to 
roztrząsaliśmy najróżniejsze zagadnienia z dziedziny 
polityczno-społecznej, nie wykluczając oczywiście spraw 
regionalnych. Lorychowie lubili otaczać się młodzieżą. 
Stąd często spotykaliśmy u nich kolegów i koleżanki 
ich synów. Pani Lorychowa była przedstawicielką kobiet 
polskich z minionej epoki, córką nauczycieli, trochę 
konserwatystką w poglądach społecznych, lecz wielką 
patriotką o duszy szlachetnej, znaną wśród miejscowego 
społeczeństwa. Śp. Józef Lorych był nauczycielem, który 
w latach niewoli i w okresie międzywojennym wychował 
kilka pokoleń polskiej młodzieży na dobrych Polaków 
i który dla młodych synów i córek naszej ojczyzny był 
wzorem patrioty i społecznika. Ich mogiły na cmentarzu 
kępińskim zamknęły na zawsze jeden z najpiękniejszych 
rozdziałów szczerej przyjaźni w moim życiu. 
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ekspedientka w sklepie cukierków przy Starym Rynku 
w Poznaniu. W 22. roku życia wyszła za mąż za mojego 
ojca Franciszka Depczyńskiego, który pracował wtenczas 
w „Kurierze Poznańskim” jako zecer. niedługo po ślubie 
młodzi małżonkowie przenieśli się do Inowrocławia, 
gdzie mieszkali przez prawie 10 lat, aby już z czworgiem 
dzieci wrócić do Poznania. Matka wyniosła z Inowrocławia 
smutne wspomnienia, pełne trosk i kłopotów, które 
początkowo i w Poznaniu jej nie omijały. Dnia 6 kwietnia 
1938 r. zmarł ojciec. Przyszła druga wojna światowa. 
Zaraz w pierwszych dniach września 1939 r. matka wraz 
z zamężną córką Heleną, jej mężem i teściową oraz 
drugą córką Eleonorą znalazła się w Brześciu Litewskim 
nad Bugiem na skutek ewakuacji Poznańskiej Dyrekcji 
Kolejowej, w której zięć pracował jako asesor. Ta 
ucieczka z Poznania i ciężkie przejścia wojenne, 
szczególnie mrozy i niedożywienie podczas ucieczki, 
nadwyrężyły zdrowie matki, wówczas 70-letniej kobiety. 
Po powrocie do Poznania na początku 1940 r. szczęśliwie 
przetrwała całą wojnę i ciężką okupację, aż wreszcie 
po wojnie w 1945 r. przeniosła się z moją siostrą 
Eleonorą do mnie do Kępna i zamieszkała w „małym domku” 
przy drukarni.
 Teraz rozpoczął się dla niej niejako beztroski 
odpoczynek po sumiennie spełnionym obowiązku życiowym. 
Dopóki nie zmogły jej choroba serca i stosunkowo 
gwałtownie postępująca skleroza, pracowała 
w gospodarstwie domowym bez wytchnienia. Ostatnie trzy 
lata przeleżała w łóżku, siadając prawie codziennie na 
jedną do dwóch godzin w fotelu. Od pewnego czasu nie 
zawsze poznawała swoje otoczenie. W chwilach pełnej 
świadomości natomiast przepraszała nas, mówiąc:

– nie gniewajcie się na mnie, że macie ze mną 
taki kłopot. 

 Zdarzyło się, że pewnego dnia wstała z łóżka 
i upadła na podłogę w przyległej do sypialni kuchence. 

 Rok 1956 nie był dla mnie i mojej rodziny łaskawy. 
W marcu żona musiała poddać się ciężkiej operacji 
w szpitalu onkologicznym przy ul. Samuela Engla 
w Poznaniu, dokąd ją odwiozłem. Pozostałem w domu 
sam z dziećmi. Jedynie Januta była w Poznaniu i mogła 
odwiedzać matkę. W domu zapanował okres przygnębienia 
i niepokoju o szczęśliwy wynik operacji. Prawie 
codziennie otrzymywałem od mojej siostry, mieszkającej 
w Poznaniu, wiadomości o postępach choroby i wyniku 
operacji, która na szczęście się udała. Jakkolwiek 
pierwsze dni po zabiegu były krytyczne, to jednak 
dzięki troskliwej opiece lekarzy i sióstr szpitalnych, 
szczególnie zakonnych, chora szybko wracała do 
zdrowia. Dwa tygodnie później, 24 kwietnia, mogłem 
żonę przywieźć do domu. Jakkolwiek była jeszcze słaba, 
radość moja i dzieci z powodu jej powrotu była wielka. 
Byliśmy znowu razem. 
 Zaledwie otrząsnąłem się po przejściach związanych 
z operacją żony, siostra moja Eleonora, która całe życie 
mieszkała z matką, musiała również udać się do Poznania 
do szpitala, by poddać się operacji sutka. Guz okazał 
się złośliwy, przez co musiała nastąpić amputacja prawej 
piersi. Leczenie trwało długo, gdyż trzy tygodnie po 
operacji przyplątało się zapalenie płuc. Po wyjściu 
ze szpitala spotkał chorą nowy cios. Wtenczas bowiem 
dopiero dowiedziała się, że w międzyczasie w wieku 86 
lat zmarła nasza matka, śp. Maria z domu Tasiemska, 
i pochowana została 15 sierpnia w święto najświętszej 
Marii Panny na cmentarzu parafialnym w Kępnie. Kondukt 
żałobny prowadził ks. prałat Magnuszewski w asyście 
ks. Brodniarka. 
 Śp. matka nasza była za młodych lat ładną 
i przystojną brunetką. Jej ojciec był kolejarzem. 
Z czworga dzieci kochał najwięcej swoją Marysię. 
Matka, czyli moja babka, ubóstwiała natomiast resztę 
dzieci: Józefa, Antosia i Franię. Wszyscy już nie 
żyją. Matka moja już w młodości poszła pracować jako 
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stwierdzić, że właściwie nigdy się nie dowiedziałem, 
dlaczego swego czasu skreślono mnie z listy członków 
wraz z innymi ludowcami. Przypuszczam, że naraziłem 
się przewodniczącemu Powiatowej Rady narodowej 
Kamińskiemu, wpływowemu człowiekowi stronnictwa, przez 
to, że nie chciałem mu wydrukować afiszy 1-majowych 
bez pisemnego zlecenia, jak tego wymagała ode mnie 
dyrekcja w Poznaniu. Wtenczas to Kamiński wezwał mnie 
do siebie i próbował odebrać mi legitymację, w czym 
pomagał mu sekretarz komitetu Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego, twierdząc, że przed wojną byłem członkiem 
Stronnictwa narodowego, co oczywiście było kłamstwem. 
Legitymacji mojej nigdy nie wypuściłem z rąk, nawet 
na wezwanie Komitetu Powiatowego z okazji czystki 
w szeregach stronnictwa, która dotknęła w pierwszym 
rzędzie starych miejscowych ludowców. 
 W tym pamiętnym 1956 r. wiele rzeczy zmieniło 
się u nas w kraju i w świecie. „Wiosna październikowa” 
w Polsce, powstanie na Węgrzech i wojna na Bliskim 
Wschodzie w Wietnamie – oto wydarzenia, które zajmowały 
umysły ludzkie, a które były jaskrawym dowodem 
słabych podstaw moralnych świata i nieposkromionego 
imperializmu niektórych mocarstw. Wiele mówiło się 
u nas w Polsce o demokratyzacji, której początek 
dały wypadki poznańskie. Wybuchły one w olbrzymich 
zakładach Cegielskiego, których załoga dotknięta 
została szeregiem nieprzemyślanych i wadliwych 
decyzji ekonomicznych. Robotnicy wyszli na ulicę. 
W pochodzie nie zabrakło przedstawicieli inteligencji 
pracującej, kobiet i dzieci. Wzburzony tłum ruszył na 
plac przed gmachem Miejskiej Rady narodowej i Komitetu 
Wojewódzkiego Partii. Ktoś zaczął przemawiać. następnie 
udano się do więzienia przy ul. Mylnej, z którego 
wypuszczono więźniów i gdzie spalono akta, po czym tłum 
ruszył na ul. Dąbrowskiego przed gmach Ubezpieczalni 
Społecznej, z którego zrzucono stację zagłuszającą 
zagraniczne audycje radiowe, szczególnie Wolnej 

Mimo że natychmiast ją podniesiono i ułożono w łóżku, 
zaczęła narzekać na silne bóle w kręgosłupie. Dały 
się również zauważyć trudności w krążeniu, na co 
wskazywało potęgujące się charczenie, które trwało 
od soboty wieczora do niedzieli popołudniu. Była to 
właściwie agonia. W pewnej chwili oddech matki zaczął 
słabnąć i stawał się coraz krótszy. Zgromadziliśmy się 
wszyscy przy łożu umierającej i zapaliliśmy świece 
pod krzyżem. Powoli zbliżał się koniec pracowitego 
żywota biednej i drogiej nam wszystkim kobiety. Ja, 
trzymając ją za rękę, zamykałem powoli powieki jej 
oczu, które pokryła wieczna ciemność. Żona i siostra 
Helena klęczały przy łóżku, modląc się za umierającą, 
a Januta stała w nogach i płakała za schodzącą z tego 
świata babcią. W pewnej chwili oddech ustał. Była to 
niedziela 12 sierpnia 1956 r., godz. 16:36. Biedne, 
trudami życia skołatane serce przestało bić. nastąpił 
koniec życia matki i kobiety, którą bardzo kochałem, 
a która była wzorem Polki i kochającej żony. Droga 
i nigdy niezapomniana nasza matka była niejako krynicą 
miłości i bezgranicznego poświęcenia się dzieciom, 
które wychowała na chwałę Boga i ojczyzny. 
 Jeszcze w maju w związku ze zmianami w naszym 
życiu społecznym i politycznym, jakie nastąpiły 
po ostatnim plenum Partii Komunistycznej Związku 
Sowieckiego, a które przyniosły również społeczeństwu 
polskiemu większą swobodę w słowie i w prasie, nastąpiła 
rehabilitacja wielu osób, które dotąd izolowano lub 
usunięto z partii albo stracono na podstawie fałszywych 
oskarżeń w tzw. okresie stalinowskim, czyli za życia 
Stalina, na skutek niesprawiedliwych wyroków wydanych 
w procesach pokazowych. 
 Również i ja zostałem wezwany do sekretariatu 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, którego byłem 
ongiś członkiem, gdzie na posiedzeniu w Kępnie po 
przeanalizowaniu mojego skreślenia z listy członków 
zostałem na nowo przyjęty w szeregi stronnictwa. Muszę 



507

nowe życie w Kępnie

506

nowe życie w Kępnie

politycznym, społecznym i gospodarczym stalinowców na 
czele z pierwszym sekretarzem PZPR Majcherczakiem, 
członkiem egzekutywy KP PZPR Zygfrydem Patalasem, który 
pracując w UB, maltretował aresztowanych i denuncjował 
ludzi niewinnych. Zdarzały się także wypadki, że 
żądano usunięcia dyrektorów przedsiębiorstw, jak np. 
Czarczyńskiego, którego załoga zamierzała wywieźć 
z zakładu na taczce. Oczywiście te i tym podobne 
hasła i wystąpienia rewolucyjne nie znalazły większego 
oddźwięku u miejscowego społeczeństwa i bardzo szybko 
o nich zapomniano. 
 Kępno właściwie prawie nie ucierpiało podczas 
wojny. Jeden jedyny dom przy ul. Armii Czerwonej 
w pobliżu Młynów Kępińskich został zniszczony 
w styczniu 1945 r. podczas zajmowania miasta przez 
wojska rosyjskie. Zaraz po wojnie miasto zaczęło się 
rozbudowywać. W kierunku Bralina powstał cały szereg 
domków jednorodzinnych, sięgający do Chojęcina. 
Za parkiem miejskim, na gruncie byłego Bractwa 
Kurkowego, które zamierzało przed wojną na tym terenie 
zbudować nową strzelnicę, powstało osiedle pod nazwą 
„Przemysława”. Złośliwi twierdzili, że powinno ono 
nosić nazwę „Mankowice”, zbudowane bowiem zostało 
w dużej części przez ludzi, którzy potrafili w tylko 
dla siebie wiadomy sposób, nie wykluczając mank, zdobyć 
pieniądze na budowę. Osiedlili się tam także niektórzy 
samodzielni rzemieślnicy, którzy w niewytłumaczalny dla 
mnie sposób w błyskawicznym tempie tak się wzbogacili,  
że pobudowali sobie nie tylko piękne wille z ogrodami, 
lecz także kupili sobie telewizory, lodówki, a nawet 
samochody, oczywiście zagraniczne. Tak – minęła era 
burżuazyjnego kapitalizmu, a nastapiła era czerwonego 
kapitalizmu. nieprawda? Proszę spojrzeć na Sopot oraz 
inne nadmorskie i górskie uzdrowiska. W luksusowych 
hotelach i pensjonatach nie mieszkają zwykli, zmęczeni 
pracą ludzie; gnieździ się tam czerwona burżuazja! Tam 
wartkim strumieniem płynie pieniądz, to tam się „żyje”!

Europy. Wreszcie pochód podążył na ul. Kochanowskiego 
przed Urząd Bezpieczeństwa, gdzie rozpoczęła się 
strzelanina. Po obu stronach padli ranni i zabici. 
W celu przywrócenia porządku do akcji wprowadzono 
wojsko. Dopiero następnego dnia miasto zaczęło powoli 
wracać do normalnego życia. 
 Te krótko naszkicowane poznańskie wypadki 
były właściwie pierwszym zwiastunem nadchodzących 
przemian społecznych. nastąpiła częściowa likwidacja 
niepopularnego w społeczeństwie Urzędu Bezpieczeństwa, 
prasa i ludność doczekały się upragnionej wolności 
słowa; rozpoczął się szereg procesów rehabilitacyjnych. 
We wsiach rozwiązywano spółdzielnie produkcyjne, 
a chłopów indywidualnie gospodarujących otaczano 
większą niż dotąd opieką. Kardynała Wyszyńskiego 
zwolniono z przymusowej izolacji, a Władysław Gomułka po 
kilkuletnim więzieniu powrócił do życia politycznego. 
Jako pierwszy sekretarz partii usunął stalinowców 
z czołowych stanowisk w rządzie i partii. Przy każdej 
sposobności rozbrzmiewało na jego cześć „Sto lat”, 
śpiewane przez naród, a szczególnie przez młodzież. 
 Powrót Gomółki do władzy przyjąłem z dużą 
radością i ulgą. Z tą bowiem chwilą ówczesny szef 
UB Bystrzanowski, do którego miałem duży sentyment 
ze względu na jego wyrozumiałość, zwolnił mnie na 
moją prośbę z dotychczasowego luźnego z nim kontraktu, 
życząc mi wszystkiego najlepszego w dalszym życiu. 
niezapomniane to były czasy, w których naród polski 
po tak trudnych przejściach życiowych, politycznych 
i społecznych zaczął oddychać znowu pełną wolnością 
i cieszyć się wschodzącą jutrzenką nowego, słonecznego 
i wolnego życia. Czy na długo? 
 Również w Kępnie powstał tzw. Komitet Protestacyjny, 
który wydał w maszynopisie odezwę do społeczeństwa, 
domagając się oprócz powołania do życia Komitetu 
Rewolucyjnego przy Froncie narodowym, odsunięcia od 
władzy i zdjęcia ze stanowisk naczelnych w naszym życiu 
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który – jak już wspomniałem – wydał mnie podstępnie 
w 1939 r. w ręce gestapo. Wszelkie moje wnioski i prośby 
o podwyżkę nie wzruszały dyrektora Czarczyńskiego. 
 W 1959 r. zorganizowałem na jego życzenie, 
a na moje nieszczęście, kartoniarnię. nie mając 
zapewnionego zaplecza surowcowego i odpowiednich 
maszyn do sztancowania kartonów, przystępowałem z obawą 
i pewnym oporem do uruchomienia tego nowego działu 
pracy. Miałem wtenczas 1650 zł pensji plus 30% premii 
za wykonanie planu. Pociągała mnie więc przyrzeczona 
mi przez dyrektora Czarczyńskiego podwyżka pensji 
o 300 zł, którą miałem otrzymać z chwilą uruchomienia 
kartoniarni. Pomijam tutaj zupełnie owo „5 do 6 tys. 
zł, o które nie chodzi” – jak mi oświadczył dyrektor 
Czarczyński, gdy ociągałem się z zorganizowaniem 
kartoniarni. Zbyt dobrze go znałem, aby uwierzyć takim 
obietnicom. niezłomnie wierzyłem natomiast w te 300 zł 
i dlatego nie zawarłem z dyrekcją pisemnej umowy w tym 
przedmiocie. niestety się omyliłem. 
 Kartoniarnia, którą zorganizowałem z wielkim 
trudem, wieczorami i nocami wspólnie z moim bratem, 
za co nie otrzymaliśmy ani grosza, produkowała już 200 
tys. kartonów do proszków miesięcznie, a ja wciąż nie 
otrzymywałem przyrzeczonej mi podwyżki. Bardzo mi na 
tym zależało, gdyż za rok kończyłem 65 lat i czekało 
mnie przejście na emeryturę, której wysokość zależała 
od wysokości zarobków w ostatnich latach. na ponowną 
prośbę otrzymałem zamiast 300 zł tylko 150 zł.
 na początku 1960 r. podczas mojego pobytu 
w sanatorium w Cieplicach kartoniarnia nie wykonała 
planu z powodu chronicznego braku kartonu, na skutek 
czego dyrektor Czarczyński obniżył mi premię kwartalną 
o 5%. Było niesłuszne i bezprawne posunięcie, gdyż po 
pierwsze, plan w drukarni wykonałem w 126,8%, a wysokość 
premii zależna była od wykonania planu w drukarni, tym 
bardziej że zostałem angażowany jako jej kierownik, a po 
drugie, za prowadzenie kartoniarni nie otrzymywałem 

 Patrząc na to, wielu ludzi odczuwa pewien niesmak, 
szuka sprawiedliwego podziału dóbr ziemskich, którego 
nie może znaleźć. Co dyrektor, co kierownik, to 
dygnitarz, od którego niczego dobrego spodziewać się 
nie można. Mimo woli nasuwa się pytanie: „Gdzie jest ów 
prawdziwy komunizm, który miał wyrównać w codziennym 
życiu wszystkie dysproporcje, bijące tak szalenie po 
oczach w świecie kapitalistycznym?”.
 Współżycie między ludźmi nie układa się tak 
harmonijnie, jakby to na pozór wyglądało. Zajrzyjmy 
do pierwszego lepszego zakładu pracy. Ileż tam obłudy, 
kłamst i nieszczerości! Jeden kopie dołki pod drugim, 
aby zdobyć jak najkorzystniejsze warunki pracy, 
a nawet stanowisko. nie lepiej działo się w życiu 
codziennym. Ilu ludzi w czasie, kiedy zmagałem się 
z różnymi trudnościami i kiedy byłem więziony przez 
UB, unikało na ulicy nawet mojej żony, gdyż obawiali 
się przystanąć i kilkoma słowami ją pocieszyć. 
A wiadomo, że Kępno jest miastem ludzi nadzwyczaj 
nabożnych. Ks. prałat Magnuszewski nie może narzekać 
na swoich parafian. Jego kościół jest zawsze pełny. 
Ale poza jego murami pełno ludzi złych, nieżyczliwych, 
plotkarzy i oszczerców. Oczywiście w grupie plotkarzy 
górują kobiety, a w grupie cwaniaków i podżegaczy – 
mężczyźni. 
 nie najlepiej działo się także na terenie naszej 
drukarni. Gnębiło mnie to, że w czasie kiedy podlegała 
ona Kępińskim Zakładom Przemysłu Terenowego, tj. 
w ostatnich latach przed moim pójściem na emeryturę, 
miałem najniższą grupę płacy z wszystkich kierowników 
drukarń w województwie poznańskim, mimo że byłem 
najstarszym pod względem stażu kierownikiem drukarni 
w Poznańskiem. Mało tego, zarabiałem najmniej ze 
wszystkich pracowników wykwalifikowanych drukarni, 
nawet mniej od zecera – niemca Gusego, siostrzeńca 
byłego właściciela niemieckiej drukarni w Kępnie 
i wydawcy „Kempener Wochenblatt” Adolfa Kietzmanna, 
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pracowała u mnie zaraz po wojnie jako nakładaczka. 
A ponieważ i ona była volksdeutschem, musiałem ją na 
polecenie władz zwolnić. 
 Gdy dowiedziałem się o obsadzeniu mojego 
stanowiska, postanowiłem odejść z dniem 28 lutego 1961 
r. Zresztą nie miałem innego wyjścia. Zakomunikowałem 
więc moją decyzję personalnemu, obywatelowi Makoszowi, 
na co otrzymałem następującą odpowiedź:

– Dobrze pan robi, panie Depczyński, że wychodzi 
nam pan naprzeciw, gdyż w przeciwnym razie musiałaby 
dyrekcja panu wypowiedzieć, a to byłoby przykre dla 
nas.

Tak oto pożegnał mnie zakład, który w większości 
sam zbudowałem i w którym spędziłem większą część 
mojego życia, bo prawie 35 lat. 

nigdy nie przypuszczałem, że tylko taki będzie 
koniec mojej 50-letniej pracy zawodowej. nie dość 
że na skutek upaństwowienia drukarni straciłem 
cały dobytek mojego życia, to jeszcze w ostatnich 
dniach pracy zamknięto przede mną drzwi zakładu, dla 
którego rozwoju poświęciłem wszystkie siły moich 
młodych lat. no tak! Czarczyński, który nie miał 
nawet średniego wykształcenia i żadnych kwalifikacji 
zawodowych, o czym wspominałem w innym miejscu, był 
dyrektorem z awansu społecznego. Wcześniej pracował 
w Ostrowie w Centrali Rybnej i rozwoził samochodem 
śledzie, m.in. także do Kępna do małego sklepiku przy  
ul. Armii Czerwonej, którego właścicielem był późniejszy 
kościelny, Kwaśniewski. 

W imię sprawiedliwości muszę zaznaczyć, że dyrektor 
Czarczyński chciał mi pozostawić do dalszego użytku 
mały ogródek przy drukarni, który uprawiałem przez całe 
dziesiątki lat i w którym znajdowałem odpoczynek po 
ciężkim dniu pracy. Z tego jedynego odruchu życzliwości 

żadnego wynagrodzenia. Czarczyński tłumaczył się tym, 
że drukarnia i kartoniarnia stanowią jeden oddział, co 
było oczywiście nieprawdą, gdyż kartoniarnie nigdy nie 
należały do przemysłu poligraficznego, a do przemysłu 
papierniczego, w którym obowiązywał zupełnie inny sposób 
wynagradzania pracowników. Był on mniej korzystny od 
sposobu wynagradzania pracowników drukarni i dlatego 
Czarczyński kazał go stosować w kartoniarni. 
 W przystępie żalu powiedziałem więc do 
Czarczyńskiego:

– Panie dyrektorze, ja panu życzę, aby pana, 
gdy pan będzie taki stary jak ja, ludzie tak samo 
krzywdzili, jak pan krzywdzi mnie.

Czarczyński poczuł się wtedy tak dotknięty, że 
zatrzasnął przede mną drzwi. Kilka dni później odebrał 
mi nadzór nad kartoniarnią i oddał je kierownikowi 
oddziału chemicznego. Odtąd Czarczyńskiego więcej nie 
widziałem. Przestał przychodzić do drukarni. Zresztą 
po co miał tam zaglądać, skoro mógł się wszystkiego 
dowiedzieć od swego donosiciela, niejakiego Mądrzaka 
z Ostrowa, maszynisty, którego tylko z konieczności 
przyjąłem niedawno do pracy. Wiedziałem, że z powodu 
różnych chuligańskich i donosicielskich wybryków 
niegdzie indziej nie mógł dostać pracy. Ten człowiek 
stał się zaufanym Czarczyńskiego. 
 Było mi teraz bardzo ciężko. Utajone szykany 
i niczym nieusprawiedliwione podwyżki planów 
spowodowały, że drukarnia przestała wykonywać plany, 
a w konsekwencji przez długie miesiące nie otrzymywałem 
premii. Wszystkie te trudności, które miały mnie 
zniechęcić do pracy, stały się przyczyną nawrotu mojej 
choroby nerwowej. W połowie listopada musiałem się 
poddać ponownemu leczeniu. W tym czasie Czarczyński 
przyjął na moje miejsce niejakiego Roja, którego rodzice 
byli w czasie wojny volksdeutschami, a którego siostra 
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Prawie codziennie spotykałem się z moim przyjacielem 
Wacławem Kokocińskim, z którym dyskutowaliśmy godzinami 
nad różnymi zagadnieniami regionalnymi. Od czasu do 
czasu, szczególnie w niedziele, szliśmy we trzech, 
tzn. Kokociński i ja z Józefem Parzonką, którego 
również zaliczałem do grona moich przyjaciół, na 
przechadzkę w okolice Kępna, a szczególnie do Baranowa. 
Dłuższe wędrówki za miasto, w towarzystwie żony, 
wśród pól i łąk, przywracały mi powoli nadszarpniętą 
równowagę duchową. Przestałem czuć się niepotrzebny, 
ale chorobliwe uczucie niepokoju przed ludźmi długo 
jeszcze mnie nie opuszczało. 
 Wspomnieć muszę jedynego mojego brata, który 
zmarł 22 listopada 1960 r. w Ostrzeszowie. Włodek – 
bo tak miał on na imię – był z zawodu drukarzem, ale 
już w młodych latach poświęcił się muzyce. Grywał 
jako pierwszy skrzypek w pierwszorzędnych poznańskich 
lokalach, jak „nowy Świat”, „Belweder” i innych. 
W ostatnich latach przed wojną miał własną orkiestrę. 
Zarabiał bardzo ładnie i potrafił wydawać pieniądze, 
gdyż kochał wielkomiejskie życie. Ożenił się z Jadwigą 
Szyszką, z którą miał dwoje dzieci: Wandę i Bogdana. To 
nocne kawiarniane życie spowodowało, że zaczął powoli 
nadużywać alkoholu, co stało się później przyczyną jego 
chorób – marskości wątroby i raka gruczołu krokowego. 
Być może gdyby żona lepiej go rozumiała i otaczała 
większą opieką, „nie byłby tak zaniedbany” – jak orzekli 
lekarze szpitalni, i może dłużej by żył. naturalnie 
łatwego życia to ona z bratem nie miała. Ale kobieta 
i żona może w takich wypadkach wiele dobrego zdziałać.
Włodek pochowany został na cmentarzu ostrzeszowskim.
 
 na tym samym cmentarzu spoczął w pobliżu ojca jego 
syn Bogdan, mój chrześniak, który zginął tragicznie  
4 września 1964 r. w wieku 19 lat. Podczas uroczystości 
25-lecia wybuchu drugiej wojny światowej ekipa wojskowa 
z Ostrowa rzucała dla uświetnienia uroczystości petardy. 

dla mnie nie skorzystałem, gdyż nie chciałem patrzeć 
na to, jak z owoców mojej kilkudziesięcioletniej pracy 
korzystają nie zawsze mi życzliwi ludzie.

Bolało mnie, że mój długoletni i jedyny z czasów 
przedwojennych współpracownik, Franciszek Müller, 
gdy spostrzegł, że popadłem w niełaskę u dyrektora 
Czarczyńskiego, zaczął w ostatnich tygodniach przed 
moim pójściem na rentę odsuwać się ode mnie, a nawet 
mnie unikać. nie poczuwał się również do obowiązku 
urządzenia mi wraz z resztą załogi choćby tylko 
zupełnie skromnego pożegnania w postaci kwiatka. 
Obawiał się widocznie Czarczyńskiego, a także martwił 
się o swoje stanowisko i o dwóch synów, którzy dzięki 
moim staraniom pracowali w drukarni. A tak bardzo 
mu wierzyłem – był moim powiernikiem, przed którym 
nie miałem żadnych tajemnic i którego zawsze darzyłem 
nieograniczonym zaufaniem. Mimo że moja rodzina miała 
pewne zastrzeżenia co do jego szczerości w stosunku do 
mnie, to ja nie zmieniłem mojego koleżeńskiego, a nawet 
powiedziałbym: przyjacielskiego, stosunku do niego. 
nigdy nie miałem przed nim jakichkolwiek tajemnic, 
jeżeli chodzi o zakład, a nawet w pewnej mierze o moje 
życie prywatne. A jednak nie pamiętam, po raz który 
w życiu omyliłem się i zostałem zawiedziony. Zawsze 
zbyt ufałem ludziom. To była moja słaba strona. Müller 
po moim odejściu nie odwiedził mnie ani razu. Trudno 
więc się dziwić, że przestałem wierzyć innym i zacząłem 
ich unikać. 
 Początkowo po przejściu na emeryturę nie odczuwałem 
żadnej pustki. Dopiero kilka tygodni później poczułem 
się wyrzucony poza nawias życia produkcyjnego. 
Zacząłem więc podróżować. Przeważnie odwiedzałem wraz 
z żoną zamężne córki i syna oraz krewnych w Poznaniu. 
Wolne chwile poświęcałem opracowywaniu interesujących 
mnie tematów, jak historia mojej drużyny skautowej 
w latach 1912–1913, dzieje „nowego Przyjaciela Ludu” 
czy historia ruchu ludowego w powiecie kępińskim. 
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zniszczeń wojennych ostało się wiele dzieł artysty, 
drzeworytów, akwarel i szkiców węglem, które zdobią 
mieszkania jego przyjaciół i wielbicieli. Jednym 
z licznych jego przyjaciół i gorących wielbicieli 
jego talentu był Wacław Kokociński, który posiadał 
bogate zbiory jego obrazów. Zbiór ten należy dzisiaj 
do rodziny Kokocińskich, a pieczę nad nim sprawuje 
wnuk Wacława Leszek Kokociński. Śp. Serbeński spoczął 
w miejscu, które wybrał sobie za życia. Grób jego 
pokrywa piaskowa płyta z napisem: „Antoni Serbeński, 
artysta-malarz, ur. 12.12.1886, um. 5.3.1957”. 
 Wielka jest znikomość tego świata. Czcimy pamięć 
naszych zmarłych, a miejsca ich wiecznego spoczynku 
otaczamy troskliwą opieką, stawiając pomniki i tablice 
pamiątkowe oraz przyozdabiając kwiatami. niejeden 
cmentarz, a wśród nich również cmentarz kępiński, 
stanowi niejako olbrzymi kwietnik. Tylko tu i ówdzie 
spostrzegamy jakiś zapomniany grób pokryty trawą. 
Wszystko to dzieje się tylko do czasu. Gdy po latach umrą 
najbliżsi, którzy dotąd tak troskliwie opiekowali się 
cmentarnymi mogiłami, groby porosną trawą, a grobowce 
i nagrobki się rozpadną. Rzadko ktoś zajrzy na stary 
cmentarz, który z czasem przeistoczony zostanie 
w zieleniec lub miejsce zabaw dla dzieci, jak to ma 
miejsce ze starym kępińskim cmentarzem katolickim, 
położonym między dawniejszym folwarkiem Zagasło,obecnie 
należącym do Henryka Kokocińskiego, a parkiem miejskim, 
nieomal naprzeciw prasłowiańskiego cmentarzyska, 
znajdującego się na tzw. Górce Wiatrakowej, na którym 
odkryto szereg grobów prasłowiańskich z urnami. 
 Dawniejszy cmentarz katolicki nie jest zbyt stary. 
Jeszcze przed wojną, czyli przed 1939 r., znalazłem tam 
kilka grobowców, w których urządzały sobie legowiska 
różne męty społeczne i podejrzane typy. Gdy ówczesny 
burmistrz Kokociński zwrócił na to uwagę miejscowemu 
proboszczowi, ks. dziekanowi nowackiemu, dodając, że 
na tym cmentarzu spoczywa wielu ludzi zasłużonych dla 
sprawy polskiej i miasta i że cmentarz należałoby 

Jedna wiązka z trzech petard padła i eksplodowała tuż 
pod nogami chłopców. Bogdan odniósł tak silne obrażenia 
twarzy i przewodu oddechowego, że zmarł nazajutrz rano. 
Był on jedynem synem Jadwigi Depczyńskiej, czyli wdowy 
po moim bracie. Liczne rzesze mieszkańców, szczególnie 
młodzieży, uczestniczące w pogrzebie, świadczyły 
o sympatii, jaką cieszył się zmarły wśród przyjaciół, 
kolegów i znajomych. 
 Cmentarz ostrzeszowski jest miejscem spoczynku 
powstańców wielkopolskich, którzy zginęli na froncie 
ostrzeszowsko-kępińskim w latach 1918–1919 w walkach 
wyzwoleńczych ziemi kępińskiej i ostrzeszowskiej, oraz 
wybitnych działaczy społecznych, takich jak długoletni 
prezes „Sokoła” Władysław Wodniakowski i artysta malarz 
Antoni Serbeński, z którym już przed wojną łączyła mnie 
bliższa znajomość i współpraca. Drukowałem mu album 
pt. „Powiat kępiński”, składający się z kilkunastu 
drzeworytów o tematyce regionalnej Kępna i powiatu. 
Poza tym Serbeński wykonał dla „nowego Przyjaciela Ludu” 
szereg winiet, nagłówków i wreszcie piękny, dwukolorowy 
drzeworyt przedstawiający Matkę Boską Pólkowską, 
który dołączyliśmy do gazety jako premię gwiazdkową 
dla naszych czytelników. Serbeński namalował również 
portret mojej żony, ale zaginął on podczas okupacji. 
Artysta ów był znany i ceniony w całej południowej 
Wielkopolsce. Przed osiedleniem się w Ostrzeszowie 
pracował jako profesor w ostrowskim gimnazjum. Miał 
wiele wystaw swoich dzieł, które cieszyły się dużym 
uznaniem znawców i miłośników malarstwa. Jedynie 
ostatniej wystawy w Ostrzeszowie, którą urządził kilka 
lat przed śmiercią, społeczeństwo ostrzeszowskie nie 
poparło w takiej mierze, w jakiej życzył sobie tego 
artysta. Ten słaby objaw zainteresowania dla malarstwa 
Serbeńskiego nie wypływał ze złej woli, a raczej miał 
swoje źródło w zmęczeniu społeczeństwa straszną wojną. 
Wywołał on niestety u Serbeńskiego przygnębienie 
i stępił ostrze jego twórczej pracy. Mimo olbrzymich 
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Marian Piszczałka, aktywista i instruktor wiejski, 
pochodzący z Trzebienia. Pogrzeb wyruszył z Komitetu 
Powiatowego Partii, mającego swą siedzibę w dawniejszym 
hotelu Grützmachera przy rynku, przy udziale licznych 
delegacji z zakładów pracy, które złożyły na grobie 
przeszło 60 wieńców. Oczywiście każdy zakład musiał 
wysłać obowiązkowo delegację na pogrzeb. na cmentarzu 
przemawiali przedstawiciele Komitetu Powiatowego 
i Wojewódzkiego Partii, po czym przy dźwiękach marsza 
żałobnego spuszczono trumnę do grobu. Tragicznie 
zmarły w wypadku motocyklowym mężczyzna nie był żadną 
znaną indywidualnością. 
 Rok 1965 nazwałbym rokiem śmierci. Wtedy bowiem 
odeszło z grona moich przyjaciół i znajomych tyle 
mi drogich osób, że poczułem się trochę osamotniony. 
Szczególnie boleśnie odczułem wraz z całą rodziną 
śmierć byłego burmistrza Kępna Wacława Kokocińskiego 
w dniu 10 lutego 1965 r. Z śp. zmarłym łączyła mnie 
i moją rodzinę przez dziesiątki lat serdeczna przyjaźń. 
Szczególnie po drugiej wojnie światowej, która zepchnęła 
nas, starszych ludzi, do jednego z dalszych szeregów 
społeczności kępińskiej, przyjaźń nasza zacieśniła 
się do tego stopnia, że nie było dnia, abyśmy kilku 
godzin nie spędzili na miłej pogawędce. 
 Wacław Kokociński urodził się 19 września 1886 r. 
w Kępnie. Już od młodych lat pracował zarobkowo jako 
sekretarz adwokacki i sądowy i wiele czasu poświęcał 
historii, sztuce, literaturze, a szczególnie dziejom 
ziemi kępińskiej. najmniejszy jej zakątek nie był mu 
obcy; znał jej dzieje, zabytki, mieszkańców, obyczaje. 
nie zważając na trudności komunikacyjne i niepogodę, 
jeździł bądź wędrował pieszo od wsi do wsi, przetrząsał 
strychy i różne zakamarki w poszukiwaniu starych 
książek, pism, druków, obrazów i dzieł sztuki ludowej, 
które skupował i włączał do swoich zbiorów. Skromne 
jego mieszkanko przy ul. Szpitalnej 9 zdobiła galeria 
cennych obrazów polskich i zagranicznych mistrzów. 
Specjalny dział stanowiły drzeworyty Antoniego 

ogrodzić, nowy krzyż na nim postawić i zabezpieczyć go 
przed profanacją, usłyszał taką odpowiedź:

– Ach, co tam, po śmierci najważniejsze to dusza, 
a ciało to kupa gn…

Jak to powiedzenie księdza katolickiego 
pogodzić z obrzędami żałobnymi w dniu święta zmarłych 
i modlitwą, w której stwierdzamy, że wierzymy „w ciała 
zmartwychwstanie”? 
 nie mniejszemu zaniedbaniu uległ stary cmentarz 
ewangelicki, położony we wschodniej części miasta, na 
skraju tzw. Kamczatki. To miejsce wiecznego spoczynku 
ewangelików dzisiaj znaczą zaledwie pozostałe 
po bramie cmentarnej dwa murowane słupy z wnękami 
w formie krzyża. Jeszcze przed kilku laty widzieliśmy 
z Wacławem Kokocińskim, jak chłopcy bawili się tam 
czaszkami pochodzącymi z częściowo zapadniętych 
grobowców. Miały to być – jak twierdził Kokociński 
– czaszki zmarłych pastorów kępińskich. Ci duchowni 
na pewno nie przypuszczali, że kiedyś szczątki ich 
znajdą się w takim nieposzanowaniu i że ich czaszkami 
będą się bawiły dzieci. Dziś nie ma już śladu po tych 
grobowcach. 
 na obecnym cmentarzu katolickim przy  
ul. Sienkiewicza, graniczącym z nowym cmentarzem 
ewangelickim, chowa się wierzących i niewierzących. Poza 
istnym lasem pomników, wśród których wybija się stojący 
w środku cmentarza pomnik powstańców wielkopolskich, 
całość robi wrażenie, szczególnie wiosną i latem, 
jednego olbrzymiego kwietnika. Wszędzie pełno zieleni 
i kwiatów. Powracając do pomnika powstańców, wypada 
stwierdzić, że spoczywają tam nie tylko powstańcy 
wielkopolscy, lecz także w większości żołnierze polscy 
i niemieccy, którzy po skończonej pierwszej wojnie 
światowej zmarli w Kępnie w drodze do domu. 
 Jesienią 1963 r. odbył się na cmentarzu kępińskim 
pierwszy pogrzeb partyjny bez księdza. Zmarł niejaki 
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 Kokociński miał czterech synów. niestety nie 
wszyscy darzyli go synowską miłością. Tadeusz, który 
przez długie lata nie utrzymywał kontaktów z ojcem, 
przyszedł odwiedzić umierającego już po jego śmierci. 
A najmłodszy syn Leon w ostatnich latach, mimo że 
mieszkał z ojcem na jednym piętrze, odsunął się od 
niego na żądanie swojej żony, byłej służącej u dra 
Młodkowskiego, która nienawidziła teścia i namówiła 
męża, aby poszedł do umierającego ojca i upomniał się 
o sprawiedliwy podział drobnych pamiątek, takich jak 
pierścionki, zegarki itd.; uważała bowiem, że teść 
skrzywdził jej męża. Stąd też choć upłynęły już trzy 
lata od śmierci Kokocińskiego, który pozostawił synom 
ładny majątek w gotówce i nieruchomościach, dotąd jego 
grób nie ma nawet skromnego kamienia z napisem, że 
spoczywa w nim człowiek zasłużony dla ziemi kępińskiej. 
 Opuścił nas i odszedł w zaświaty człowiek, który 
był wierny swoim zasadom, opartym na bezwzględnej 
uczciwości, sumienności i sprawiedliwości, i który 
widział w każdej istocie przede wszystkim godnego 
szacunku człowieka. Sam miał bardzo skromne potrzeby, 
czasami nawet za bardzo. Żył dla przeszłości ukochanej 
ziemi kępińskiej, która u kresu jego znojnej, 
niepozbawionej trudów i zawodów wędrówki życiowej 
przytuliła go na zawsze.
 Kilka tygodni później, dnia 21 marca 1965 r., zmarł 
drugi z kręgu moich przyjaciół – Józef Parzonka, urodzony 
23 lutego 1902 r. w Smardzach w powiecie kępińskim. 
Dzięki wybitnej pamięci zdobył on drogą samokształcenia 
duży zasób wiedzy, szczególnie z dziedziny gospodarki 
oraz administracji komunalnej i państwowej. Stąd przed 
drugą wojną światową pracował długie lata na stanowisku 
sekretarza Wydziału Powiatowego w Kępnie. W 1920 r. 
w bitwie pod Warszawą został ciężko ranny i stracił 
prawą nogę. Kalectwo to stało się jedną z przyczyn, 
dla których podczas okupacji uległ presji władz 
niemieckich i namowom żony, z domu Hanisch, i wpisał 

Serbeńskiego z Ostrzeszowa oraz stare rzeźbione przez 
artystów ludowych w drzewie krzyże i figury świętych 
oraz lady cechowe i inne, w których twórcy zaklęli 
drobny ułamek historii naszego regionu. Osobną część 
zbiorów Kokocińskiego stanowiły wycinki z gazet, 
pism i książek dotyczące Kępna lub powiatu. Żadna 
najdrobniejsza notatka z życia mieszkańców, instytucji, 
zakładów, wybitniejszych osób i rodzin, pochodzących 
lub zamieszkałych w przeszłości w Kępnie lub w powiecie 
kępińsko-ostrzeszowskim, nie uszła jego uwagi.
 Ukorowaniem poszukiwań Kokocińskiego była 
wydana w 1960 r. z okazji 300-lecia miasta monografia 
Kępna, którą opracował wraz z mgrem Janem Kurzawą 
na podstawie materiałów, zbieranych z benedyktyńskim 
trudem i niebywałą wytrwałością w ciągu długich lat 
powojennych. niestety ów wielki wysiłek nie osiągnął 
zamierzonego celu, gdyż monografia ta, pt. „Z dziejów 
Kępna”54,została po wydrukowaniu i rozsprzedaniu zaledwie 
100 egz. skonfiskowana, podobno z powodu niewłaściwego 
ujęcia kwestii żydów kępińskich, którzy w początkach 
XIX w. stanowili połowę ludności miasta. Był to dla 
Kokocińskiego cios bardzo dotkliwy i na pewien czas 
osłabił jego działalność religijną i społeczną. Autor 
szybko jednak otrząsnął się z marazmu i podjął kolejne 
poszukiwania prawdy w zamierzchłej przeszłości. Trudno 
było zresztą pojąć tę konfiskatę. Ogólnie mówiono, że 
panowie w Poznaniu i Szczecinie z małymi bródkami dali 
zezwolenie na druk, ale ci warszawscy z dużymi brodami 
skonfiskowali tak piękną i ciekawą książkę. Oczywiście 
to powiedzenie wskazywało na żydów lub syjonistów, 
zasiadujących w Biurach Kontroli Prasy, szczególnie 
warszawskich, którzy spowodowali konfiskatę55.

54  Por. Jan Kurzawa, Wacław Kokociński, Z dziejów Kępna, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 
1960.
55 Trudno wskazać na konkretne dowody potwierdzające opinię Autora; książka ta została 
w nieco zmienionej formie wydana jako  por. także Jan Kurzawa, Stanisław Nawrocki, Dzieje 
Kępna, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
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idzie również na imieniny Parzonki. na to Cierpik 
odpowiedział:

– Solenizant leży w trumnie.

W pierwszej chwili nie wiedzieliśmy, czyja 
równowaga umysłowa została zachwiana. Gdy Cierpik 
to zauważył, powiedział z pewną dozą zdenerwowania,  
że jest już starym człowiekiem i że wie, co mówi. 
A gdy nam opowiedział bliższe szczegóły nagłej śmierci  
śp. Józefa, uwierzyliśmy mu i weszliśmy do mieszkania, 
aby pomodlić się przy trumnie drogiego i niezapomnianego 
towarzysza doli i niedoli naszych minionych młodych 
lat i złożyć rodzinie wyrazy współczucia. 
 Spoczął w środę, 24 marca 1965 r., na cmentarzu 
kępińskim w rodzinnym grobie Hanischów i Parzonków. 
Poszedł śladami Wacława Kokocińskiego do wieczności, 
z którym łączyła go również serdeczna przyjaźń. 
 A ja? no cóż! na razie tego wszystkiego pojąć nie 
mogłem.
 Jeszcze tego samego roku, 13 maja, zmarł w wieku 
80 lat trzeci z moich przyjaciół i dobrych znajomych – 
Franciszek Sokołowski. Przed wojną był on dyrektorem 
Komunalnej Kasy Oszczędności w Kępnie. W latach 1918–1919 
brał wybitny udział w powstaniu wielkopolskim na terenie 
Wronek. Miał również duże zasługi dla rozwoju sokolstwa 
wielkopolskiego. Był zapalonym myśliwym. Jego prawy 
charakter, głęboka wiara i przywiązanie do Kościoła 
zjednały mu szacunek społeczeństwa kępińskiego, co 
podkreślił ks. prałat Magnuszewski w swoim podniosłym 
przemówieniu na cmentarzu nad trumną zmarłego. Z powodu 
gwałtownej burzy udziału w pogrzebie nie wzięli wszyscy 
ci, którzy zwykle towarzyszyli podobnym wydarzeniom 
z ciekawości, chcąc przypatrzeć się, jak rodzina jest 
ubrana i kto najwięcej rozpacza. Przyszli natomiast, 
mimo strasznej niepogody, ci znajomi i przyjaciele, 
którzy pragnęli towarzyszyć zmarłemu w jego ostatniej 
ziemskiej wędrówce i pożegnać go na wieki. 

się na niemiecką volkslistę. Pozostał jednak Polakiem 
i w miarę możliwości pomagał rodakom – wysiedleńcom. 
Ja z moją rodziną również wiele mu zawdzięczamy. Przez 
cały okres wojny przysyłał nam paczki żywnościowe, które 
w dużej mierze pozwoliły nam wtedy przetrwać. Poza tym 
w 1940 r. przy pomocy podrobionych papierów umożliwił 
pewnemu księdzu z powiatu kępińskiego, ukrywającemu 
się w Poznaniu, wyjazd do Generalnego Gubernatorstwa. 
Czyn ten, jak i wiele innych mu podobnych,wymieniłem 
jako świadek na rozprawie rehabilitacyjnej Parzonki 
przed sądem powiatowym w Kępnie, który go oczywiście 
zrehabilitował i przywrócił mu prawa obywatelskie. 
W okresie międzywojennym Parzonka był jednym z moich 
współpracowników redakcyjnych, który zasilał łamy 
„nowego Przyjaciela Ludu” swoimi korespondencjami 
i sprawozdaniami z obrad sejmiku, jak również 
artykułami o tematyce regionalnej. Co roku poświęcał 
dwa z czterech tygodni swoich wakacji na to, by mnie 
zastąpić. 
 Po wojnie Parzonka pracował na stanowisku głównego 
księgowego Spółdzielni Remontowo-Budowlanej „Rozwój” 
w Kępnie. Poza tym brał żywy udział w pracy społecznej, 
szczególnie jako członek Rady nadzorczej Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców w Kępnie. Ta wytężona praca 
w obu przedsiębiorstwach, której poświęcał często 
nawet odpoczynek nocny, nadwyrężyła jego zdrowie do 
tego stopnia, że w nocy z 20 na 21 marca 1965 r. 
niespodziewany zawał serca zakończył życie tego ze 
wszechmiar uczciwego człowieka, a mojego przyjaciela. 
 Trzy dni przed śmiercią był jeszcze u mnie w domu 
i prosił mnie z żoną na swoje imieniny w dniu 21 marca, 
tj. w najbliższą niedzielę. Żegnając się, wyjątkowo 
długo i serdecznie ściskał moją rękę, nie przeczuwając, 
że był to nasz ostatni przyjacielski uścisk dłoni. 
Idąc w niedzielę z żoną na jego imieniny i nie wiedząc 
o śmierci solenizanta, zapytałem stojącego przy furtce 
naszego wspólnego przyjaciela Wacława Cierpika, czy 
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A więc plotka okazała się prawdziwa. Gdy tego pana, 
chodzącego zwykle w nienagannym garniturze, spotkałem 
w ratuszu i pragnąłem zagadnąć w mojej sprawie, dla 
mnie tak kłopotliwej, nie raczył nawet przystanąć, 
a tylko mijając mnie, powiedział, że nie wie, o co 
chodzi, i poszedł dalej. W urzędzie nigdy nie mogłem go 
zastać. nie żałuję, że spotkał go tak niełaskawy los. 
Dość ludziom uprzykrzył życie. Dziś prowadzi przy ul. 
Mickiewicza małą kawiarnię, a tym wszystkim, których 
kiedyś skrzywdził, nisko się kłania. 
 Minęły znowu dwa lata. nieubłagana śmierć wciąż 
krąży wśród nas i od czasu do czasu sięga po nowe 
ofiary. Dawniej za młodych lat mało mnie interesowały 
cudze zgony i pogrzeby. Gdy idąc ulicą, spotykałem 
kondukt pogrzebowy, nie pytałem, kto zmarł, ale nie 
zatrzymując się, uchylałem kapelusza i podążałem dalej. 
Później, gdy miałem już ponad 60 lat, widząc pogrzeb, 
przystawałem i zaczynałem dopytywać, kto zmarł, młody 
czy starszy człowiek, i podumawszy moment, udawałem 
się w dalszą drogę. Obecnie, jeżeli sam nie biorę 
udziału w pogrzebie, przystaję i dopytuję, kto zmarł, 
jak długo i na co chorował. Zawsze znajduję jakąś 
przyczynę choroby i nabieram przekonania, że gdyby 
nie to lub owo, to ów zmarły mógłby jeszcze żyć. W ten 
sposób staram się poznać przyczynę zgonów, szczególnie 
starszych ludzi – o, takich jak ja, abym wystrzegając 
się tych przyczyn, mógł jak najdłużej zachować ten 
najcenniejszy skarb, jakim jest zdrowie, i możliwie 
jak najbardziej przedłużyć moją ziemską wędrówkę. 
Jakkolwiek nie boję się śmierci, umrzeć bowiem wszyscy 
musimy, to jednak kocham życie i nie spieszy mi się na 
ten drugi świat. 
 na pewno i Franciszkowi Müllerowi nie spieszyło 
się z wędrówką w zaświaty. Zmarł 25 stycznia 1967 r. 
Przez 30 lat pracował i dzielił ze mną dobre i złe 
chwile w Drukarni Spółkowej i w wydawnictwie „nowego 
Przyjaciela Ludu”, którego był metrampażem, a mimo 

 niegodziwość ludzka czasami nie ma granic. Do 
dziś nie wiem jeszcze, z jakiej przyczyny kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Miejskiej w Kępnie 
Fabrowski chciał mi odebrać jeden pokój o powierzchni 
15,7 m2, służący nam za sypialnię. Być może kogoś raziło, 
że mamy dwa pokoje i pół kuchni. niewykluczone też, 
iż Fabrowski potrzebował pieniędzy, które zamierzał 
ode mnie wyłudzić w zamian za pomyślne załatwienie 
sprawy. Szeptana plotka często wspominała o takich 
transakcjach, a właściwie łapówkach, wyłudzonych 
przez Fabrowskiego. Oczywiście nie dałem za wygraną. 
Postanowiłem się bronić. W przeciwnym razie miałbym 
przymusowego lokatora, któryby przechodził o każdej 
porze dnia i nocy przez naszą sypialnię, co byłoby 
bardzo krępujące zarówno dla nas, jak i dla niego. Chyba 
że należałby do tych ludzi, którzy lubią podpatrywać 
innych, czy aby grzecznie sypiają. W razie naszego 
wyjazdu cały nasz dobytek byłby na łasce tego człowieka. 
Gdy komuś o tym wspominaliśmy, wszyscy oświadczali, 
że trudno uwierzyć w prawdziwość tego zarządzenia. 
I mieli rację! 
 Złożyłem więc odwołanie od tej decyzji do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Powiatowej 
Radzie narodowej, który na mocy orzeczenia Komisji 
Orzekającej przy Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej 
Prezydium Wojewódzkiej Rady narodowej w Poznaniu uchylił 
decyzję Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Kępnie, czyli wtenczas jeszcze wszechwładnego pana 
Fabrowskiego, i przyznał mi nadmetraż w postaci jednego 
osobnego pokoju na stałe i to ze względu na zły stan 
mojego zdrowia. Oczywiście najpierw musiałem poddać 
się badaniu przez Powiatową Komisję Zdrowia i postarać 
o szereg dokumentów.
 Kilka miesięcy później Fabrowski, który z zawodu 
był ogrodnikiem i przed wojną pracował jako ogrodnik 
w majątku, został skreślony z listy członków partii 
i zwolniony z posady z powodu wyłudzania łapówek. 
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został wysłany do Warszawy. Trudne były ostatnie 
lata jego pracowitego życia. Pobierał bowiem rentę 
w wysokości zaledwie 1 tys. zł miesięcznie, z której 
musiał utrzymać siebie i córkę – wdowę, która nie 
miała żadnego zasiłku ani innego źródła utrzymania. 
Po powrocie z pierwszej wojny światowej ruszył do 
powstania, pozostawiając w domu bez jakiegokolwiek 
zaopatrzenia żonę z sześciorgiem dzieci. Walczył pod 
Rynarzewem na czele kompanii szubińskiej, której był 
dowódcą. Człowiek prawego charakteru, cieszył się 
powszechnym szacunkiem wśród mieszkańców Kępna. Gdy 
go poznałem w okresie międzywojennym, był komisarzem 
obwodowym i okazał mi wtedy dużo życzliwości i pomocy, 
czego mu nigdy nie zapomniałem. W dowód wdzięczności 
i przyjaźni odwiedzałem go często, gdyż chętnie z nim 
gawędziłem o minionych czasach. niech ta ziemia, którą 
kochał i o którą walczył, przytuli go do swojego łona 
na wieki. Wieczna cześć jego pamięci!
 W naszym ZBoWiD-zie dzieją się dziwne 
i niezrozumiałe rzeczy. Prezesem jest kierownik „Straży 
nocnej” i porucznik rezerwy Hojczyk, a sekretarzem 
niejaki Krystkowiak. Podczas gdy Hojczyk jest 
człowiekiem dość prostolinijnym i godnym zaufania, 
Krystkowiak żyje od wielu lat w niezgodzie nie tylko 
ze mną, lecz także z większością starych zbowidowców 
i więźniów politycznych, a przy tym potrafił wkraść 
się w łaski każdorazowego prezesa, jak ppułk. 
Kurbiela i Hojczyka i zmontować grupkę członków, 
mających przede wszystkim swoje dobro na oku. Stąd 
jako pierwszy, po zaledwie dwuletnim przynależeniu do 
ZBoWiD-u, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski ppułk. Kurbiel, o którym niesłusznie mówi się, 
że wstąpił do wojska polskiego po 16 lutego 1919 
r., a więc, że nie jest powstańcem, a jako drugi 
otrzymał Krzyż Kawalerski Krystkowiak, który również 
należał do ZBoWiD-u przez zaledwie dwa lata. W obawie, 
abyśmy my, starzy członkowie ZBoWiD-u, należący od 

to nie zdążył od chwili mojego pójścia na rentę ani 
razu mnie odwiedzić. A miałem zawsze nadzieję, że 
jeszcze się spotkamy. niestety stało się inaczej. nie 
wiedział, że swoim listem, zamieszczonym w „Południowej 
Wielkopolsce” na temat kierunku politycznego „nowego 
Przyjaciela Ludu”, w którym poparł moje stanowisko, 
iż było to pismo ludowe, a nie endeckie – jak 
wzmiankowała redakcja tamtej gazety w rubryce „30 lat 
temu w południowej Wielkopolsce (nr 9 z września 1966 
r.)”, oddał ostatni ukłon pod moim adresem i pożegnał 
mnie na zawsze.

Wspominając lata szkolne, opisywałem, jak to z moi 
przyjacielem Joachimem Augustyniakiem budowaliśmy 
ołtarze i odprawialiśmy nabożeństwa oraz jak każdy 
z nas chciał koniecznie zostać księdzem. Później 
nasze drogi się rozeszły, a ja dawno już zapomniałem 
o tych młodzieńczych marzeniach. Aż tu nagle otrzymuję 
jedną i drugą przesyłkę z Instytutu Wydawniczego PAX 
w Warszawie, adresowaną nie do obywatela Depczyńskiego, 
lecz do wielebnego ks. Mieczysława Depczyńskiego 
w Kępnie. nie chcąc zostać posądzony o bezprawne 
przywłaszczenie sobie godności kapłańskiej i narażać 
się na plotki, dwukrotnie prosiłem o sprostowanie 
mojego adresu, nadmieniając, że księdza o moim 
nazwisku nie było i nie ma ani w Kępnie, ani w powiecie 
kępińskim. niestety poza jednym wypadkiem wszystkie 
przesyłki nadchodzą nadal pod adresem wielebnego ks. 
Depczyńskiego. Chętnie bym się dowiedział, co to za 
roztrzepana dusza z ekspedycji wspaniałego wydawnictwa 
wyświeciła mnie na księdza. 

Zaledwie zdołałem otrząsnąć się po śmierci Müllera, 
dotarła do mnie nowa smutna wiadomość, że 21 maja 1967 r. 
zmarł w wieku 92 lat najstarszy powstaniec wielkopolski, 
zamieszkały w Kępnie, Andrzej Fengler. nie doczekał się 
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, który 
dałby mu dodatek w wysokości 25% pobieranej renty. 
A wniosek o przyznanie mu tego wysokiego odznaczenia 
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uczestniczyć w uroczystości organizacji kępińskiej, 
której jest prezesem, a nie wyjeżdżać ze swoim 
przyjacielem Krystkowiakiem w tak uroczystym dla 
nas dniu. Poza tym musieliśmy my, odznaczeni biedni 
powstańcy, zapłacić za śniadanie po 10 zł, za obiad 
po 50 zł i za kopertę z dwiema broszurkami o treści 
filmowej po 25 zł – razem po 85 zł. To trochę dużo 
jak na kieszeń rencisty. W Poznaniu w tym samym dniu 
i na takiej samej uroczystości, w której brał udział 
mój szwagier, wszystkich odznaczonych podejmowano 
śniadaniem i kawą z plackiem bezpłatnie. Ale to było 
w Poznaniu, a nie w Kępnie! 
 nie byłbym dość ścisły, wspominając o powstańcach 
wielkopolskich, gdybym pominął opinię samych powstańców, 
że Polska Ludowa o nich pamięta i otacza ich jak 
najdalej idącą opieką i szacunkiem. Otóż od stycznia 
1968 r. powstańcy wielkopolscy, pobierający niskie 
zaopatrzenie emerytalne lub rentowe, mają zrównane 
emerytury i renty do wysokości 1600 zł miesięcznie. 
W ten sposób moja emerytura wynosiła 1600 zł plus 25% 
za odznaczenie od emerytury zasadniczej, czyli od 1533 
zł, razem 1983 zł. Za te pieniądze można już jako tako 
żyć, z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony. Poza 
tym otrzymuję ze Związku Zawodowego, do którego wciąż 
jeszcze należę, zapomogę z Kasy Emerytalnej 120 zł 
miesięcznie. Żona ma swoją emeryturę w wysokości 900 
zł miesięcznie.

 Mamy więc starość zabezpieczoną. Oczywiście dzieci 
o nas też pamiętają. Oby tylko zdrowie dopisywało 
nam jak najdłużej i na świecie panował pokój, a los 
oszczędził nam cierpień i nieszczęść jeszcze jednej 
wojny, czyli przepowiadanej trzeciej wojny światowej, 
którą historia zarejestrowałaby jako pierwszą wojnę 
nuklearną. Tej wojny my starzy ludzie na pewno byśmy 
nie przeżyli. 

blisko 15 lat do organizacji, nie przeszkadzali w ich 
nieuczciwych poczynaniach, zaprzestano przysyłać nam 
wszelkie zawiadomienia i zaproszenia na uroczystości 
oraz zebrania organizacji, czyli odstawiono nas na 
boczny tor, przez co przez dłuższy czas nie braliśmy 
czynnego udziału w jej życiu. Dopiero gdy Krystkowiak 
dostał Krzyż Kawalerski, zrozumieliśmy, że nie przez 
zapomnienie ani niedopatrzenie nie otrzymywaliśmy 
żadnych zawiadomień, ale że była to sprytnie obmyślona, 
celowa akcja. Stosunek Krystkowiaka do mnie był i jest 
dzisiaj jeszcze jak najgorszy. Powstał on na tle 
uprawnień do miana powstańca wielkopolskiego, opartego 
o wyznaczony przez naczelne władze ZBoWiD-u okres od 27 
grudnia 1918 r. do 16 lutego 1919 r. Poza całym szeregiem 
dyskryminacyjnych pociągnięć w stosunku do mojej 
osoby, Krystkowiak z zemsty, będąc zaopatrzeniowcem 
w Młynach Kępińskich, zlecał wszystkie druki drukarni 
w Ostrowie, a nie drukarni kępińskiej, aby mi w ten 
sposób utrudnić pracę. 
 Gdy spostrzegliśmy krecią robotę Krystkowiaka, 
interweniowałem wraz z byłym długoletnim prezesem 
ZBoWiD-u Janem Tomczakiem, którego Krystkowiak 
również zalicza do swoich wrogów, u prezesa Hojczyka 
i w zarządzie Okręgu Poznańskiego ZBoWiD-u. A gdy cała 
sprawa z odznaczeniami stała się głośna, doprowadziłem 
do tego, że wszyscy pokrzywdzeni przez Krystkowiaka 
powstańcy, a wśród nich również ja, otrzymali 14 
stycznia 1968 r. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
Polski. Uroczystość, na której odznaczenia wręczył nam 
Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady narodowej 
Herba, byłoby trudno porównać z uroczystością 
wręczenia Krzyży Powstańca Wielkopolskiego z okazji 
40-lecia powstania. Zbyt ubogi był program, jak na 
taką uroczystość, nie pojawił się na niej nawet obecny 
prezes Hojczyk, rzekomo z powodu konieczności wyjazdu 
na podobną uroczystość do Ostrzeszowa. Mimo woli 
nasuwa się pytanie, czy prezes Hojczyk nie powinien 
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 Ojciec mój, Franciszek Depczyński, urodził się  
3 grudnia 1869 r. w Poznaniu. Z zawodu był zecerem. Jego 
ojciec, a mój dziadek, Józef Depczyński, budowniczy, 
człowiek światowy, pełen radości życia, nie żył ze 
swoją żoną Bronisławą, która zmarła młodo na skutek 
tułaczego życia, jakie musiała prowadzić. Jeździła 
bowiem po jarmarkach jako straganiarka, zarabiając 
w ten sposób na utrzymanie swoje i syna. Tak tragicznie 
skończyło się życie mojej babki Bronisławy, która 
wyszła za mąż nie z miłości, a na skutek przymusu ze 
strony rodziny. 
 Ojciec był jedynakiem. Rychło po śmierci matki 
odszedł z domu. Jeszcze jako chłopiec zamieszkał 
u swego wujka, piekarza w Chwaliszewie. Kiedy jeden 
z kuzynów zarzucił mu, że jest darmozjadem, podziękował 
wujkowi za dotychczasową pomoc i opiekę, opuścił 
jego dom i przeniósł się do niejakiego Szymańskiego, 
właściciela restauracji przy ul. Strumykowej na 
Wildzie w Poznaniu, podobno dobrego znajomego jego 



531

Rodzina Depczyńskich

530

Rodzina Depczyńskich

6 stycznia 1819 r. i zmarłej 13 lutego 1890 r. oraz 
tablica Symforiana Maksymiliana Depczyńskiego zmarłego 
25 czerwca 1874 r. w Berlinie przy wojsku w wieku 
21 lat. Oto dokładne brzmienie napisów tych dwóch 
ostatnich tablic Depczyńskich, znajdujących się na 
poznańskim cmentarzu świętojańskim: 

Tu spoczywają zwłoki naszej   Tu spoczywają zwłoki śp.
kochanej matki i babki          Symforiana Maksymiliana
Maryi Depczyńskiej           Depczyńskiego
z domu Dłużewicz       ostatniego syna i nadziei
ur. d. 6 stycznia 1819     strapionej matki
um. d. 13 lutego 1890 r.    um. w Berlinie przy wojsku
Prosi o westchnienie       Gwardyi dnia 25 czerwca 1874
licząc lat 21                     Prosi o westchnienie

Było nas w domu pięcioro rodzeństwa:
Mieczysław Depczyński,ur. 16 grudnia 1895 r. 
w Inowrocławiu;
Władysław Depczyński, ur. w 1897 r., zmarł w 1902 r.;
Helena Depczyńska, ur. 27 października 1898 r. 
w Inowrocławiu;
Eleonora Depczyńska, ur. 21 lutego 1900 r. 
w Inowrocławiu;
Włodzimierz Depczyński, ur. w lipcu 1902 r. 
w Inowrocławiu, zmarł 22 listopada 1960 r. 
w Ostrzeszowie.

Ja, niżej podpisany, Mieczysław Depczyński, 
ożeniłem się w 1928 r. z Joanną Paul, ur. 24 stycznia 
1905 r. w Poznaniu, córką pracownika fizycznego Michała 
Paula i Katarzyny Żytkowiak. Pracowałem wówczas na 
stanowisku redaktora „nowego Przyjaciela Ludu”, 
wydawnictwa Drukarni Spółkowej w Kępnie, czyli spółki 
z o.o., której stałem się w 1938 r. głównym udziałowcem. 
Z małżeństwa naszego urodziło się pięcioro dzieci: 

ojca. Równocześnie udał się do „Kuriera Poznańskiego” 
na naukę drukarstwa i odtąd szedł przez życie już 
o własnych siłach. Za mieszkanie i utrzymanie pomagał 
Szymańskiemu codziennie do późnych godzin wieczornych 
w lokalu przy obsłudze gości. Zmarł 6 kwietnia 1938 
r. w Poznaniu i pochowany został na już niegrzebalnym 
cmentarzu Zmartwychwstańców w Dębcu. 
 Matka moja, Maria z domu Tasiemska, urodziła się 
18 października 1869 r. w Poznaniu przy ul. Święty 
Marcin. Jej ojciec, a mój dziadek Piotr, był kolejarzem. 
Był to człowiek bardzo spokojny i pracowity, który 
bardzo kochał córkę. W ciężkiej swojej służbie nabawił 
się choroby gardła i zmarł w wieku 53 lat. Babka, 
czyli matka mojej matki, Władysława z domu Grębowicz, 
pochodziła z Stęszowa pod Poznaniem. Była to kobieta 
energiczna, która dożyła pięknego wieku – 82 lat. 
Matka moja pracowała od młodych lat w sklepie cukierków 
Frenzel&Co w Poznaniu przy Starym Rynku. Miała jedną 
siostrę, Franciszkę, która wyszła za mąż za Teofila 
Ciecińskiego, drukarza, późniejszego redaktora „nowego 
Przyjaciela Ludu” w Kępnie i burmistrza Rychtala 
w powiecie kępińskim, oraz dwóch braci: starszego – 
Bronisława, który w czasie służby wojskowej w armii 
pruskiej popełnił samobójstwo w obawie przed karą za 
uderzenie w twarz oficera niemieckiego, strofującego 
go w bardzo wulgarny sposób za śpiewanie nocą na 
posterunku polskiej piosenki, i młodszego – Antoniego, 
mistrza malarskiego w Poznaniu. Matka zmarła 12 sierpnia 
1956 r. w Kępnie i pochowana została na miejscowym 
cmentarzu.
 Ojciec mój pochodził ze Śródki w Poznaniu. Często 
też chodził na cmentarz świętojański na Śródce, gdzie 
dziś jeszcze znajduje się miejsce spoczynku Depczyńskich 
i spokrewnionych z nimi rodzin Dłużewiczów, Jasiaków 
i Rubisiów. Podobno spoczywa tam 90 osób. Dwie tablice 
świadczą o tym, że leżą tam Depczyńscy, a mianowicie 
tablica Marii Depczyńskiej z domu Dłużewicz urodzonej 
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introligatorska, żyje z renty inwalidzkiej przy bracie 
Mieczysławie. 

Drugi brat, Włodzimierz Depczyński, ur. 29 lipca 
1902 r. w Inowrocławiu, z zawodu drukarz maszynista, 
później skrzypek i stroiciel fortepianów, ożenił się 
z Jadwigą Szyszką, ur. w 1904 r. w Berlinie. Zmarł  
22 listopada 1960 r. w Ostrzeszowie, gdzie leży 
pochowany na cmentarzu parafialnym. Miał dwoje dzieci: 
córkę Wandę i syna Bogdana. 

Kępno, dnia 25 października 1963 r. 
Mieczysław Depczyński

 Moja siostra Eleonora Depczyńska zmarła  
7 listopada 1971 r. w szpitalu kępińskim. Pochowana 
została 10 listopada 1971 r. na cmentarzu parafialnym 
w Kępnie w grobie swojej matki.

Kępno, dnia 23 listopada 1971 r. 
Mieczysław Depczyński

1. Lidia, ur. 10 czerwca 1929 r. w Poznaniu; wyszła za 
mąż za lekarza Mariana Ślusarka z Podzamcza w powiecie 
Kępno. Ma trzy córeczki: Ewę, Beatę i Jolantę. 

2. Halina, ur. 5 marca 1931 w Kępnie; zmarła podczas 
wojny 7 maja 1940 r. w szpitalu dziecięcym w Poznaniu 
na dyfterię nosową. 

3. Janina, ur. 28 sierpnia 1932 r. w Kępnie; wyszła za 
mąż za lekarza Kazimierza Dradracha z Lwowa. Ma dwóch 
synów: Wojciecha i Macieja. 

4. Zdzisław Depczyński, ur. 30 grudnia 1937 r. w Kępnie, 
technik budowlany i student Politechniki Wrocławskiej. 
Ożenił się z Ireną Lubin z Wilna. Ma córeczkę Sylwię 
i syna Roberta. 

5. Marian Depczyński, urodził się i zmarł 21 listopada 
1949 r. 

Pierwszy brat mój, Władysław Depczyński, urodził 
się w 1897 r. w Inowrocławiu i zmarł na szkarlatynę 
latem 1902 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Inowrocławiu.

Siostra, Helena Depczyńska, ur. 27 października 
1898 r. w Inowrocławiu, z zawodu księgowa, wyszła za 
mąż za asesora,dyrektorakolei w Poznaniu, Czesława 
Janickiego, ur. 20 lipca 1895 r. w Poznaniu, syna 
Wincentego i Eleonory z domu Bogusławskiej. Z małżeństwa 
tego urodziło się dwóch synów: starszy, Tadeusz, 
ur. 14 lipca 1930 r. w Poznaniu, który ożenił się 
z Aurelią Orlicką. Był on koncertmistrzem Filharmonii 
Szczecińskiej. Obecnie bawi na dalszych studiach 
muzycznych (skrzypce, za granicą). Drugi syn, Andrzej, 
ur. 5 października 1934 r. w Poznaniu, zmarł podczas 
drugiej wojny światowej w 1940 r. w Poznaniu. 

Druga siostra, Eleonora Depczyńska, ur. 21 
lutego 1900 r. w Inowrocławiu, pozostała przez całe 
życie przy rodzicach. Chorowita, pielęgnowała chorą 
matkę do ostatnich dni jej życia. Z zawodu pracownica  
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