
      
 

 Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu 

Redakcja, administracja i ekspedycja ul. Św. Marcin 63 

 Nr 297-40  Poznań, piątek 27 grudnia 1918 – niedziela 16 lutego 1919 Rok XIII-XIV 

   26 grudnia 1918 r. do Poznania 

przybył wybitny pianista, kompozytor  

i polityk Ignacy Jan Paderewski.                 

Z okna Hotelu Bazar wygłosił 

przemówienie do wiwatującej na jego 

cześć ludności. 

   „Co się w tej chwili w duszy mojej 

dzieje każdy z Was odgadnie. Po tym, 

co przed chwilą przeżyłem słowo na 

ustach zamiera. 

   Za to przyjęcie Wam tu i tym tłumom 

tam na ulicy serdecznie dziękuję. Jako 

człowiek czuję się szczęśliwym, że dożyć 

mogę tej chwili, że mogę być symbolem 

walki o niepodległość Polski.          

   A dla człowieka to zaszczyt wielki, tym 

większy, że spotkał mnie tu na tej 

wiekopomnej, odwiecznej  Wielkopolskiej 

Ziemi.               

Po długich latach niewoli Ojczyzna się 

odradza. Do dzieła odbudowy trzeba 

jedności i zgody wszystkich, potrzeba 

wszystkich sił i wszystkich serc 

narodu. 

   Niech żyje Polska, zgoda, jedność,        

a Ojczyzna nasza wolna, zjednoczona  

z naszym polskim wybrzeżem żyć 

będzie po wsze czasy!” 

 

Zaburzenia wskutek 

prowokacji 

niemieckich            
   27 grudnia 1918 r. Polacy 

zorganizowali wielką demonstrację na 

cześć Paderewskiego – pochód dzieci 

szkolnych pod Bazar. W odpowiedzi 

Niemcy zorganizowali własny wiec – 

przemarsz wojska przez centrum 

Poznania, w czasie którego niemieccy 

żołnierze i cywile zrywali i niszczyli 

wywieszone flagi polskie, angielskie, 

francuskie oraz amerykańskie. 

Demolowali biura władz polskich oraz 

postanowili zaatakować Bazar. 

Wydarzenia te doprowadziły do 

wybuchu polsko-niemieckich walk            

w Poznaniu. Do obrony ludności 

polskiej od razu przystąpiły wszystkie 

ugrupowania zbrojne działające                 

w Wielkopolsce. W bardzo szybkim 

czasie walki objęły całe terytorium 

Poznania oraz inne miasta 

Wielkopolski. Władzę na tym 

terytorium przejęła polska Naczelna 

Rada Ludowa i jej Komisariat.                        

momentu przybycia do Poznania 

doświadczonego wyższego oficera.                 

2 stycznia 1919 r. otrzymał stopień majora 

i nominację na Wodza Naczelnego              

w zaborze pruskim.   

Zaprzysiężenie  
wojsk polskich 

Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej przejął władzę na 
wyzwolonym terytorium 
   Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, 

wobec zupełnego braku porozumienia ze 

stroną niemiecką i szerzącej się anarchii           

w Wielkopolsce, postanowił ostatecznie 

opanować powstałą sytuację. W związku          

z tym 4 stycznia 1919 r. ogłosił, iż przejął 

całkowitą władzę administracyjną                     

i wojskową w Wielkopolsce.  

   „Wczoraj (26 stycznia 1919 r.) 

żołnierz polski w stolicy wielkopolskiej 

i wszystkich garnizonach naszej 

dzielnicy uroczystą złożył przysięgę, 

ślubując wierną służbę ojczyźnie 

polskiej, obronę kraju ojczystego                  

i dobra narodowego do ostatniej kropli 

krwi, posłuszeństwo Komisariatowi 

Naczelnej Rady Ludowej, dowódcom            

i przełożonym przezeń mianowanym 

(...) Przez złożenie przysięgi dopiero 

wojsko nasze zyskało tę moralną 

podstawę, bez której żadna armia obyć 

się nie może”.  

Generał Józef 
Dowbor-Muśnicki 

głównodowodzącym  
powstaniem 

 

Rozkaz dzienny nr 12 z 17 stycznia 1919 r. 

   

 „Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 

mianował mnie Naczelnym, Dowódcą 

Polskich Sił Zbrojnych w całej podległej 

mu dzielnicy. 

   Oznajmiając o tym wielkim dla mnie 

zaszczycie, ślubuję posłuszeństwo 

Narodowi i wzywam Was do Rodacy – 

oficerowie i żołnierze Polacy, do wspólnej 

pracy nad powierzonym każdemu z nas 

stanowisku”.   

Niemcy podpisali 
rozejm  

w Trewirze 
Koniec walk zbrojnych 

Major Stanisław Taczak 
objął dowództwo nad 
wojskami powstania 

   28 grudnia 1918 r. Komisariat NRL 

utworzył Komendę Główną Wojsk 

Powstańczych i zaproponował kpt. 

Stanisławowi Taczakowi objęcie 

dowództwa nad wojskami powstania. 

Taczak zgodził się objąć powierzone 

mu stanowisko, jednak pod 

warunkiem, iż powierzona mu misja 

będzie miała charakter tymczasowy, do  

   16 lutego 1919 r. koalicja ustanowiła 

linię demarkacyjną w Wielkopolsce:  

„Niemcy muszą niezwłocznie 

zaprzestać wszelkich kroków 

zaczepnych przeciw Polakom na 

terenie Poznańskiego i wszystkich 

innych terenach. W tym celu zakazuje 

im się przekraczać wojskami linię 

dawnej granicy pomiędzy Prusami 

Wschodnimi i Zachodnimi a Rosją aż 

do granicy śląskiej”.  

 POZNAŃSKI 
 



Wojenko, wojenko 
 

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, 

Że za tobą idą, że za tobą idą 

Chłopcy malowani? 

Że za tobą idą, że za tobą idą 

Chłopcy malowani? 

Chłopcy malowani, sami wybierani, 

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

Cóżeś ty za pani? 

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

Cóżeś ty za pani? 

Na wojence ładnie, kto Boga uprosi, 

Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, 

Pan Bóg kule nosi. 

Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, 

Pan Bóg kule nosi. 

Maszeruje wiara, pot się krwawy leje, 

Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie, 

Bo tak Polska grzeje. 

Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie, 

Bo tak Polska grzeje. 

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie? 

Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz 

w zimnym leży grobie. 

Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz 

w zimnym leży grobie. 

Z dala od rodziny, 

A za nim pozostał, a za nim pozostał 

Cichy płacz dziewczyny 

A za nim pozostał, a za nim pozostał 

Cichy płacz dziewczyny 
 

Kocham wolność 
 

Tak niewiele żądam  

Tak niewiele pragnę  

Tak niewiele widziałem  

Tak niewiele zobaczę  

 

Tak niewiele myślę  

Tak niewiele znaczę  

Tak niewiele słyszałem  

Tak niewiele potrafię  

 

Wolność kocham i rozumiem  

Wolności oddać nie umiem  

Wolność kocham i rozumiem  

Wolności oddać nie umiem 

 

Tak niewiele miałem  

Tak niewiele mam  

Mogę stracić wszystko  

Mogę zostać sam  

 

Wolność kocham i rozumiem 

Wolności oddać nie umiem 

Wolność kocham i rozumiem 

Wolności... 

 

Wolność kocham i rozumiem 

Wolności oddać nie umiem 

Wolność kocham i rozumiem  

Wolności oddać nie umiem 

 

Tak niewiele miałem 

Tak niewiele mam 

Mogę rzucić wszystko  

Mogę zostać sam 

 

Wolność kocham i rozumiem  

Wolności oddać nie umiem  

Wolność kocham i rozumiem  

Wolności oddać nie umiem 

 

Wolność kocham i rozumiem 

Wolności oddać nie umiem 

Wolność kocham i rozumiem 

Wolności... 
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