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historii wielkopolskiego zrywu jako moment symboliczny, gdy oficjalna władza 
powstania zmuszona została ulec ludowym siłom dążącym do kontynuacji zbroj-
nego czynu. Także dzięki wysiłkowi włożonemu w edukowanie prostych miesz-
kańców Poznania przez grupy Wilkanowicza, Kalinowskiego, później Nogaja i in-
nych „radykałów”.

Wyprawy tych grup – pisał Kandziora – nieraz kończyły się niefortunnie, lecz stałe niepoko-
jenie Niemców w ten czy inny sposób osłabiało ich ducha i doprowadzało do bezsilnej wście-
kłości, a z drugiej strony wpływało dodatnio na podniesienie ducha ludności polskiej. System 
wypadów powodował w szerokich warstwach ludu, pragnącego zrzucić jarzmo niewoli, coraz 
namiętniejszą chęć walki.

Drugi kierunek reprezentowali ci, którzy pragnęli dojść do celu drogą pozornie na ze-
wnątrz ulegalizowanej działalności, twierdząc, że wypady i to ciągłe niepokojenie Niemców 
może zniweczyć ich inaczej obmyśloną linię działania i że oddanie broni do rąk niewłaściwych 
spowodować by mogło trudności w opanowaniu pokątnie w takich razach rodzącej się anarchii.

Późniejszy przebieg wypadków wykazał, że to przekonanie było oparte na mylnych prze-
słankach.

Peowiacy, jak się okazało, lepiej znali lud, bo wywodząc się przeważnie z ludu znali jego 
duszę, jego patriotyzm głęboki i zalety. Karabiny rozdzielane masom ludowym w dniu 27 grud-
nia i dniach następnych w żadnym wypadku nie skierowały się przeciw porządkowi, okazało się 
wówczas, że lud dobrze wiedział, jakie było ich właściwe przeznaczenie73.

Nigdy rozpoczętej walki nie zaprzestaniemy…

26 grudnia 1918 roku Roman Wilkanowicz wraz z przyjaciółmi peowiakami ob-
serwował przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania z okien mieszkania dok-
tora Leona Laknera przy ulicy św. Marcin. Trasę od Dworca Głównego do Hotelu 
Bazar wypełniał tłum Polaków. Ponieważ na życzenie niemieckich władz miasta 
wygaszono latarnie, drogę oświetlały tysiące pochodni trzymanych przez tych, 
którzy przybyli, by wiwatować na cześć Mistrza.

Obserwując pełen entuzjazmu tłum i wyczuwając panującą wśród zgromadzo-
nych atmosferę wspólnoty, potrzebę czynu i pragnienie wolności, Wilkanowicz 
– jak zapamiętał Kandziora – miał powiedzieć: „Każdy taki widziany i przeżywany 
moment zostawia osad dodatni w duszach tłumów”74.

Nie mylił się. O tym, jak wyglądał dzień następny, opowiedział w szczegółach 
w Bezimiennych bohaterach powstania wielkopolskiego i w Wielkim dniu. Tę pierwszą 
opowieść o chwilach poprzedzających powstanie kończył w następujący sposób:

Stało się!
Nadeszła więc ta wielka, długo oczekiwana godzina. Na skutek odpowiednich rozkazów 

rzuciły się w bój uliczny kom panie „Służby Straży i Bezpieczeństwa”, „Luzacy”, „Marynarze” 
i lotny oddział „Wywiadowczo-Wykonawczy”. Rów nocześnie rzucono w tłum setki i tysiące ka-

73 Tamże, s. 131-132.
74 Tamże, s. 168.
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rabinów, który je porwał z niebywałym entuzjazmem i gwarem zapełnił ulice. Zarekwirowane 
naprędce auta ciężarowe, zbrojne w kulo mioty, zadudniły po bruku.

Wahające się dotąd i niezdecydowane drużyny „Straży Ludowej” przyjęły również zbrojną 
postawę.

Huk wystrzałów karabinowych i grzechot kulomiotów, połączony z wybuchami granatów 
ręcznych, wstrząsnęły chmurami podwieczornego nieba. Gorąca krew ofiarna po lała się na bru-
ki drogiego naszemu sercu miasta75.

Kolejne wydarzenia z własnym udziałem: demonstracje przed Bazarem i zaję-
cie gmachu Muzeum Fryderyka (obecnie Muzeum Narodowe), strzelaninę przed 
Prezydium Policji, nocne patrole powstańców – szczegółowo opisał Wilkanowicz 
w swoich wspomnieniach. Inni utrwalili jego zdecydowany gest i donośny głos 
podczas tego jednego, najważniejszego epizodu udziałem „panów” z Rady Ludo-
wej i druhów z POW. A rozpocząć trzeba od momentu, kiedy tuż po wydarzeniach 
przed Prezydium Policji, które otoczyła i ostrzeliwała grupa dowodzona przez 
Stanisława Nogaja, do znajdujących się w budynku przedstawicieli niemieckich 

75 Bezimienni bohaterowie, s. 303.

rys. Jan Wroniecki
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władz (reprezentowanych przez Johannesa Blankertza, pełnomocnika Wydziału 
Wykonawczego Rady Robotników i Żołnierzy76) udała się delegacja polska w celu 
negocjacji zawieszenia broni. W jej skład wchodzili: komendant Straży Ludowej 
Julian Lange77, Stanisław Rybka78 i Antoni Szymański79. W wyniku rozmów po-
stanowiono, że niemiecka załoga opuści gmach z bronią w ręku i wróci do koszar 
oraz że utworzona zostanie polsko-niemiecka formacja policyjna. Reakcję oczeku-
jących przed Prezydium Policji powstańców opisał Franciszek Nogaj:

[…] otworzyły się drzwi wejściowe i wyszli z nich członkowie naszej delegacji z trzema Niemca-
mi. Cała ta komisja poprosiła brata do siebie. Poinformowali go o układzie, jaki został zawarty. 
Wszyscy powstańcy zauważyli wielkie oburzenie brata. Julian Lange i pozostali delegaci starali 
się go uspokoić i udobruchać. Podczas tej burzliwej rozmowy z gmachu policji wychodzili żoł-
nierze niemieccy i ustawiali się też w dwuszeregu80.

Wiadomość o tym, co dzieje się po drugiej stronie placu Wilhelmowskie-
go (obecnie Wolności), natychmiast dotarła do zgromadzonych przed Muzeum 
i  przed Bazarem. „Na tę zgodę polsko-niemiecką posypały się przekleństwa – 
wspominał Jan Kąkolewski. – Najbardziej wyzywali Jan Kalinowski, Roman Wil-
kanowicz i Józef Błasiak, których zastałem w Bazarze”81.

Kiedy zatem następnego dnia doszło w Bazarze do spotkania przedstawicieli 
organizacji niepodległościowych w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska i pod-
jęcia decyzji w sprawie kontynuowania powstania, nie można było oczekiwać, że 
żołnierze pokroju Wilkanowicza odstąpią od swoich zamysłów obliczonych na 
prowadzenie walki zbrojnej. Oto jak Zygmunt Wieliczka zapamiętał tamtą naradę:

Organizacje polskie skłaniające się ku ruchowi zbrojnemu gubią się również częściowo w poło-
żeniu, głównie dla braku jednolitego dowództwa. Celem naradzenia się nad dalszą działalnością 
zebrali się przeto przywódcy ruchu zbrojnego pod wieczór dnia 28 grudnia w lokalu Koła To-
warzyskiego w Bazarze. Zjawił się tam też Korfanty w towarzystwie dr. [Czesława] Meissnera 
[przypis dolny: Jako przewodniczącego Rady Ludowej na miasto Poznań], by w imieniu N.R.L. 
wysondować sentymenty żołnierzy polskich. W pewnym momencie usiłował Korfanty nakłonić 
zebranych do zaniechania walki z Niemcami. Propozycja ta napotkała na żywiołowy sprzeciw, 
którego wyrazem było choćby zdanie, rzucone przez starego konspiratora, peowiaka Romana 
Wilkanowicza: „Nigdy rozpoczętej walki nie zaprzestaniemy, a wszyscy, którzy są przeciwni, są 
naszymi wrogami i tym kula w łeb” [przypis dolny: Na podstawie zeznań Juliana Maciejewskie-
go, Arch. Ref. hist. D.O.K. VII, kwestionariusz nr 7516]82.

76 Johannes Blankertz – zob. Wielki dzień, s. 326, przypis 79.
77 Julian Lange – zob. tamże, s. 325, przypis 71.
78 Stanisław Rybka – zob. tamże, s. 328, przypis 87.
79 Antoni Szymański – zob. tamże, s. 344, przypis 146.
80 F. Nogaj, Jeden z wielu, w: Wspomnienia powstańców wielkopolskich, s. 237. Jest to fragment 

wspomnień Franciszka Nogaja, całość niedrukowanego maszynopisu zatytułowanego Pamiętnik Po-
wstańca Wielkopolskiego znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 
sygn. Rkp. 5429.

81 J. Kąkolewski, dz. cyt., s. 98.
82 Z. Wieliczka, Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/1919, Poznań 1932, s. 51-52.
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Także Karol Kandziora zrelacjonował owo starcie Wilkanowicza z Korfantym. 
Korzystał przy tym z relacji Franciszka Budzyńskiego83:

W trakcie zebrania wkroczył do lokalu obrad Roman Wilkanowicz na czele dwunastu peowia-
ków, uzbrojonych w granaty ręczne i karabiny z nasadzonymi bagnetami, i obstawił obradu-
jących.

Przeciwko wkroczeniu grupy bojowców zaprotestował Korfanty oświadczając, że pod ba-
gnetami nie myśli obradować. Po uspokojeniu go przez obradujących uchwalono aresztować 
Blankertza oraz mianować Karola Rzepeckiego, który na tym zebraniu wotował za kontynu-
owaniem akcji zbrojnej – prezydentem policji, po czym obrady zakończono. Wilkanowicz z bo-
jowcami opuścił zebranie.

Wkrótce potem zebrali się w jednym z pokojów Bazaru Andrzejewski84, Paluch85, Budzyń-
ski i Rzepecki oraz kilka osób z „Sokoła” i podczas obrad, na które później ponownie przybył 
Wilkanowicz, lecz już sam. Korfanty przyrzekł współdziałać w ruchu zbrojnym86.

Jak z powyższego wynika, Wilkanowicz był odważnym, nieustępliwym rady-
kałem. Inaczej nie byłby wiarygodny dla tych młodych ludzi, o godność których się 
upominał, w imieniu których nieustannie się wypowiadał, dla których chciał być 
– i był – autorytetem. Chciał patrzeć im w oczy i prowadzić do walki. Nie zanie-
chał edukowania i podtrzymywania swoich podopiecznych na duchu. Był spośród 
starszyzny konspiracyjnej jedynym wiarygodnym, akceptowanym przez młodzież 
działaczem. Pozostali – jak twierdził Karol Rzepecki – byli dla nich „za biali”87.

Tuż przed wybuchem powstania – z pomocą przyjaciół konspiratorów, w at-
mosferze entuzjazmu dla zbliżającej się walki – Wilkanowicz opracował niedużą 
książeczkę z  pieśniami, a właściwie piosenkami żołnierskimi, których tradycja 
sięga najdawniejszej historii polskiego oręża, bo nawet średniowiecznej Boguro-
dzicy przypisywana bywa funkcja bitewnego utworu zagrzewającego do boju. Choć 
Wilkanowicz odwołał się do bliższych wzorców – romantycznej poezji krajowej, 
powstającej w analogicznych warunkach: zniewolenia, konspiracji, walki narodo-
wowyzwoleńczej. Teksty do znanych melodii pisał poeta szybko, chciał zdążyć, 
zanim rozpocznie się walka. Gotowe utwory prezentował podczas spotkań z kole-
gami z organizacji niepodległościowych. A wreszcie wspólnym wysiłkiem przygo-
towano publikację. O organizację procesu wydawniczego i sprzedaż książki zadbał 
Stanisław Powell. Zapisy nutowe wykonał bezpłatnie Arkady Fiedler w pracowni 
swojego taty. Pierwszy nakład (dziesięć tysięcy egzemplarzy) drukowano w zakła-
dzie Ludwika Kapeli, ojca Bolesława Kapeli, udzielającego się w ruchu konspira-
cyjnym (między innymi ukrywającego broń w w rodzinnej drukarni), a drugi (tej 
samej wielkości) – u Walentego Jarosza.

Inną formą docierania do młodych było wydawanie czasopisma dla powstań-
ców. W sobotę, 21 grudnia 1918 roku ukazał się w Poznaniu pierwszy numer pe-
riodyku „Druh” – jak głosił podtytuł: „Bezpłatnego pisma dla żołnierzy Polaków” 

83 Franciszek Budzyński – zob. Bezimienni bohaterowie, s. 270, przypis 122.
84 Mieczysław Andrzejewski – zob. tamże, s. 242, przypis 59.
85 Mieczysław Paluch – zob. tamże, s. 282, przypis 141.
86 K. Kandziora, dz. cyt., s. 202.
87 Za A. Czubiński, dz. cyt., s. 61.
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Niewielka książeczka wydana kilka tygodni przed 27 grudnia 1918 roku udowadnia, 
że Roman Wilkanowicz zasłużył na miano barda wielkopolskiego czynu. „Jego utwo-
ry są autentycznym dokumentem przeżyć Wielkopolski – pisał Marian Olszewski 
w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania. – Mówią o gorących dniach oczekiwa-
nia przewrotu, opiewają powstanie, uczuciem otaczają twórcę powstańczego czynu 
– lud wielkopolski, głoszą chwałę miłości Ojczyzny. Mogą się w sztambuchu polskiej 
poezji narodowej znajdować na czołowym miejscu. […]
Głównym celem twórczości poety było oddanie należnego hołdu swoim współtowa-
rzyszom walki oraz ludowi wielkopolskiemu, którego nazywał «bezimiennym boha-
terem Powstania» i odważnie naówczas mienił faktycznym twórcą czynu zbrojnego. 
Ustawicznie też powtarzał, że był to trud złożony przez Wielkopolan Ojczyźnie w ofie-
rze z miłości dla Polski najgłębszej” (M. Olszewski, Temat Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 roku w artystycznych i literackich formach twórczości, „Kronika Wielkopol-
ski” 1978, nr 4, s. 132-133).
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(do numeru siódmego był to tygodnik wychodzący co sobotę, od numeru ósme-
go ukazywał się dwa razy w tygodniu). Redakcja miała swoją siedzibę oczywiście 
w stolicy Wielkopolski, przy ulicy Piekary 1, a rządził nią druh Roman Wilkano-
wicz przy wsparciu komitetu redakcyjnego, czyli: Mieczysława Andrzejewskiego, 
Adama Piotrowskiego, Stanisława Powella i Zygmunta Wizy. Na początek numeru 
zabrał głos sam druh naczelny, który w Słówku Redaktora napisał:

D r u h o w i e! Długo czekaliśmy w milczeniu, ale nadszedł czas, żeby dać znać,  że żyjemy, – iż 
jest nas na każde skinienie sto tysięcy, i że – gdyby zaszła potrzeba – krwią swoją zadokumen-
tujemy naszą prostą żołnierską miłość Ojczyzny! W myśl tę rzucamy pierwszy numer naszego 
pisemka, otwierając łamy dla głosów żołnierskich, nie dla politykowania wszakże, gdyż tego 
mamy aż za wiele w Polsce, tylko ażeby służyły naszym celom.

Czołem!88

Dalej zamieszczono Informacje – niepodpisane przez któregokolwiek ze współ-
redaktorów, ale emocjonalny ton wypowiedzi pozwala przypuszczać, że to Wilka-
nowicz był, jeśli nie sam, to razem z kolegami autorem (na co wskazuje forma 
zbiorowa – „my” – konsekwentnie stosowana w całym tym apelu) owego żarliwe-
go wezwania do wstępowania w szeregi polskiego wojska. Grano na ambicjach, 
narodowej tradycji i uczuciach oraz obietnicach – nareszcie wolnej Polski:

Druhowie! Garnijcie się do szeregu! Nie ma żadnych tak wielkich obowiązków, które by wy-
tłumaczyły Waszą nieobecność! Ojczyzna jest bliższą jak matka, jak żona i jak dzieci! Tak długo 
cierpieliśmy pod hasłem przemocy, przecierpimy jeszcze te kilka dni czy tygodni w imię naszej 
Świętej Ojczyzny! Wiemy, iż jesteście schorowani i przygnębieni na duchu, bo nieszczęścia czte-
rech lat wojny musiały się odbić na zdrowiu ciała i duszy, mimo to jednak starajcie się pełnić 
służbę. Niech Was krzepi święte imię Ojczyzny. Praojcowie nasi w imię tej świętości znosili głód 
i nędzę żołnierską, cierpieli w niewoli pogańskiej lub ponosili śmierć chwalebną na sławnych 
polach bitew. Synowie Praojców naszych marli w stepach sybirskich. Bądźmy i my godni Pra-
ojców i Ojców naszych! – Nie danem nam było jak im walczyć za Ojczyznę, ale bądźmy gotowi, 
bo niezbadane są wyroki Opatrzności Boskiej, ani nieznane nam są zamiary wrogów! Na naszej 
ziemi, która zawsze była matką dobrotliwą, nie chcemy nikomu czynić krzywdy, ani wszczynać 
krwawego obrachunku. – Niech każdy żyje w pokoju! – Ale musimy zaznaczyć, że wara obcym 
od rządów! Jeżeli kto w nas uderzy, odparujemy cios, da Bóg, śmiertelnie!

[...] Jesteście Druhowie Polskimi Żołnierzami a więc starajcie się podnieść to imię i otoczyć 
je szacunkiem współrodaków, by nam nie rzucano w twarze obelgą niemiecką!89

Po tym pełnym emocji apelu następuje szereg doniesień (między innymi w ru-
brykach: Sprawy polskie i Wieści ze świata) oraz instrukcji dla wszystkich tych żołnie-
rzy, którzy nie są w stanie dalej pełnić służby. Oni są zobowiązani do zachowania 
spokoju w mieście, do dbania o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców zarówno 
miasta, jak i prowincji. Podkreślona także zostaje pozaredakcyjna praca „Druha” – 
zareklamowana działalność biura informacyjnego dla wojskowej braci, zapowiedź 
wieców i wieczorów żołnierskich. „Zgłaszajcie się, bo czekamy na Was!”90 – kończy 
się wezwanie.

88 Słówko Redaktora, „Druh” 1918, nr 1 z 21 grudnia, s. 1.
89 Informacye, tamże, s. 1-2.
90 Tamże, s. 2.
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Tego typu nawoływań, by zgłaszać się do służby, jest znacznie więcej, są ode-
zwy i rozkazy dowódców, ale także głosy wypowiadane w imieniu „zwykłych” żoł-
nierzy (na przykład w numerze trzecim z 11 stycznia 1919 roku czytamy: „Bra-
cia! W obronie naszej Świętej Ojczyzny stawajcie do szeregu!!!” – podpisane przez 
porucznika Koszutskiego w imieniu komendy obwodowej oraz przez szeregowca 
Wilkanowicza „w imieniu żołnierzy polskich”91). Są aktualności – informacje o po-
ległych w walce i o pogrzebach (między innymi Franciszka Ratajczaka 27 grudnia 
1918 roku; a numer trzeci z 11 stycznia 1919 roku otwiera obszerny artykuł sy-
gnowany inicjałami Cz.K.92 Nad grobem pierwszych ofiar).

Tę wspólnotę wielkopolskiej żołnierskiej braci budowano na łamach „Druha” 
również za sprawą poetyckiego słowa. Są tu na przykład wiersze Adama Piotrow-
skiego, a w numerze szóstym z 28 stycznia 1919 roku zamieszczono niepodpi-
sany utwór Serca bohaterów, z adnotacją: „Fragment z niedrukowanego poematu 
Archanioł”93.

 Ale przede wszystkim są poezje Romana Wilkanowicza, który tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia opublikował w piśmie wiersz Bracia!94, poprzez sam 
tytuł wskazujący intencje jednoczenia, tworzenia wspólnoty powstańców – bez 
względu na pochodzenie społeczne, wojskowy stopień, rangę. A już kolejny utwór, 
znajdujący się w numerze siódmym z 1 lutego 1919 roku, podpisany E. Nowicz, 
wyraźnie wyróżnia tę grupę, którą poeta otoczył szczególną troską i ogromnym 
zaufaniem. Do młodzieży:

Czynu, Czynu – Hej młodzieży,
Za broń chwyć, kto w wolność wierzy!
Dłonie spójmy cnót łańcuchem
I praojców mężni duchem,
Oręż w krzepkie chwyćmy dłonie,
Niechaj męstwem pierś zapłonie,
Niechaj ogniem duch zatleje!
My ojczyzny podwaliną;
Na nas oparł swe nadzieje
Naród cały; więc do czynu,
Polska młodzi! – Niechaj wiatry
Hasło święte hen po Tatry –
Do Bałtyku fal zaniosą
By w pierś ludu padło rosą,

91 „Bracia! W obronie naszej Świętej Ojczyzny stawajcie do szeregu!!! / Już nadszedł czas, by 
zbrojnie wystąpić w obronie naszych praw / Już nadszedł czas, aby zbrojną ręką odeprzeć gwałt 
zbrodni niemieckiej. / Zgłaszajcie się natychmiast do nas, a wyruszymy w pole – da Bóg – po zwycię-
stwo!!!”, „Druh” 1919, nr 3 z 11 stycznia, s. 3.

92 Prawdopodobnie Czesław Kędzierski, zob. Wielki dzień, s. 427, przypis 337.
93 Józef Ratajczak umieścił ten utwór w wyborze poezji zatytułowanym Krople wrzącej krwi. 

Powstanie Wielkopolskie w poezji i pieśni. Antologia, Poznań 1978, s. 85, przypisując jego autorstwo 
Romanowi Wilkanowiczowi. Jednak argument, którego użył Ratajczak („Wiersz drukowany bez 
podpisu w «Druhu» za czasów, gdy redaktorem naczelnym był Roman Wilkanowicz, można więc za-
łożyć, że on jest autorem”, tamże, s. 178) nie wydaje mi się dość przekonujący, dlatego nie włączyłam 
utworu Serca bohaterów do niniejszego wyboru.

94 Zob. Utwory rozproszone, s. 482.
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Bard wielkopolskiej wolności

By wznieciło w sercu żary,
By się duch obudził stary,
By zabłysła jedność święta
I rozbratu prysły pęta,
By Lechitów powstał naród
I w swem łonie męstwa zaród
Żywiąc, krwawą zdobył bronią,
Co wyrodne syny trwonią! – –
Czynu pragnę! – Hej młodzieży,
Razem w bój, kto w wolność wierzy!95

Od numeru ósmego z 15 lutego 1919 roku w składzie redakcji „Druha” na-
stąpiły zmiany. Ze stopki redakcyjnej zniknęło nazwisko Wilkanowicza, a szefem 
pisma został Adam Piotrowski. Poeta podjął się nowego zadania albo inaczej – po-
czucie obowiązku powiodło go do realizacji kolejnej wojskowej misji.

Myślałem, że w Polsce wszyscy będą druhami

Na moment Roman Wilkanowicz pozostanie na drugim planie tej opowieści. Aby 
bowiem zrelacjonować kolejny rozdział żołnierskich losów poety, trzeba krót-
ko odtworzyć ze wspomnień jego przyjaciół i z dokumentów przechowywanych 
w Wojskowym Biurze Historycznym w Rembertowie historię formacji, która nie 
ma własnej literatury przedmiotu, a informacje na jej temat są lapidarne i raczej 
niechętnie rozwijane.

Wraz z przejęciem dowództwa nad powstaniem wielkopolskim przez generała 
Józefa Dowbora-Muśnickiego w połowie stycznia 1919 roku i wraz z decyzją o for-
mowaniu przez niego regularnego wojska wielkopolskiego, zmieniła się sytuacja 
tych właśnie poznaniaków, o których tutaj mówię – przywódców „ludowego” po-
wstania zbrojnego i ich podopiecznych. Dowbor-Muśnicki, legionista, wcześniej 
oficer carskiej armii, nie tolerował ani „przyjacielskich” relacji pomiędzy dowódca-
mi i podwładnymi, ani braku dyscypliny. A przecież dzielni wielkopolscy powstań-
cy nie stanowili karnego wojska. Napływające do Warszawy pisma od przedsta-
wicieli Naczelnej Rady Ludowej były niepokojące. Pierwszy dowódca powstania 
generał Stanisław Taczak nie zdołał opanować niesubordynowanych oddziałów 
powstańczych. Pojawiają się nawet głosy mówiące, że Józef Piłsudski chciał wy-
słać do poskromienia poznaniaków nielubianego przez siebie generała Dowbora-
-Muśnickiego, licząc na to, że ten nie poradzi sobie z zadaniem i skompromituje 
w oczach władz centralnych96. 

95 E. Nowicz [R.T. Wilkanowicz], Do młodzieży, „Druh” 1919, nr 7 z 1 lutego, s. 2.
96 Tak twierdził choćby Zdzisław Grot, który przytaczał słowa samego Piłsudskiego adresowane 

do Kazimierza Dłuskiego, przewodniczącego misji polskiej w Paryżu: „Wysłanie Dowbora do Po-
znania było celowe. Liczę na to, że on sam i jego oficerowie tak swoją nieznajomością służby, jak 
i swym zachowaniem, wywołają wśród polskich żołnierzy b. armii niemieckiej, przyzwyczajonych do 
dobrych i odpowiedzialnych oficerów, niezadowolenie i rozczarowanie do jego osoby i poznańskich 


