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TANIE POZNASKIE W 1848 ROK



KRAKÓW — ORUK W. L- ANCZYCA I SPÓtKI.



PRZEDMOWA.

Ksika niniejsza opiera si w pierwszej linii na

materyaach niedrukowanych — przewanie na aktach

komitetu narodowego w rodzie, dalej na aktach obozu

redzko-miosawskiego ,
jak niemniej na licznych do-

kumentach, które szczliwym trafem nie ulegy kon-

fiskacie wraz z aktami komitetu centralnego w Po-

znaniu, jakkolwiek do nich nale; — a tak wic, za-

miast spoczywa w tajnem archiwum pastwowem
w Berlinie, znalazy si obecnie w bezpiecznej przy-

stani — w Ossolineum we Lwowie.

Niektóre tylko — i to bardzo nieliczne doku-

menty — mona byo przytoczy tu w caoci. Prze-

adowana ciko-strawnym materyaem historycznym,

mogaby si sta ksika moja dostpn chyba dla

zawodowych historyków: a nie dla uczonych j pisaem.

Jest to równie powodem, dlaczego unikaem tak znie-

nawidzonych przez przecitnego czytelnika not i od-

syaczów, podajc zamiast tego ryczatowo spis dzie,

z których czerpaem.

Majc na wzgldzie okoliczno, e historya W. Ks.

Poznaskiego naley do prawie nieznanych szerszemu
POWSTANIE POZNASKIE.
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ogóowi przedmiotów, nie mogem ograniczy si do

opisania wypadków wycznie 1848 roku, gdy, czy-

nic to, wymagabym od przecitnego czytelnika takiego

przygotowania i takiego zasobu wiadomoci, na jaki

nie mog liczy. Dlatego te history 1848 r. poprze-

dziem krótkim, do oryginalnoci nie roszczcym pre-

tensyi, szkicem dziejów Ksistwa od r. 1815.

Pozostaje mi wreszcie podzikowa kilku bez-

imiennym i chccym bezimiennemi pozosta osobom,

które raczyy mi nadesa bogaty materya rkopi-

mienny, a dalej towarzyszowi broni walecznego F. D-
browskiego p. Karolowi Brzozowskiemu, p. d-rowi Erze-

pkiemu, p. Henrykowi Szumanowi, posowi do parla-

mentu niemieckiego i uczestnikowi walk 48 roku, wre-

szcie zasp. Marcinowi Biedermanowi, wydawcy >Pracy«

w Poznaniu i przyjacielowi memu d-rowi S. daszy-
skiemu — za wszelkiego rodzaju uatwienia w pracy

niniejszej.

2)z. Siazimiczz Siaficics/li.

Lwów 2 maja 1900.



Wielkie Ksistwo Poznaskie w okresie od 1815 r. do 1846 r.

Na mocy traktatu, zawartego z Napoleonem I.

w Tyly, odstpiy Prusy na rzecz Ksistwa Warszaw-

skiego ziemie, zagarnite podziaem 1793 roku. Gdy
po upadku Napoleona kongres Wiedeski w r. 1815

przeprowadzi wielk likwidacy jego spucizny poli-

tycznej, ziemie te dostay si znowu pod panowanie

Prus, jako Wielkie Ksistwo Poznaskie. Nowa ta prowin-

cya Prus zaokrglona zostaa wczeniem kilku dro-

bnych kawaków Marchii i lzka.
W odnonej umowie *) z dnia 3- go maja 1815,

zawartej w Wiedniu, czytamy, co nastpuje:

»Polacy, poddani pastw, zawierajcych umow,
maj korzysta z urzdze, zapewniajcych im zacho-

wanie ich narodowoci, a to w takiej formie, jak ka-

de z pastw, do których nale, nada uzna za wa-
ciwe « *).

W jaki sposób powysz niezupenie jasn for-

mu dyplomatyczn pojmowa rzd pruski, wynika

z manifestu, który zosta wydany przez Fryderyka

III-go dnia 15. maja 1815 roku do mieszkaców na

nowo przyczonej do Prus prowincyi *).

*) Preuss. Gesetzes-Sammlung 1815.
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Ustrój polityczny Ksistwa wedug manifestu tego

mia polega przedewszystkiem na zupenem równo-
uprawnieniu Polaków z Niemcami. Jzyk polski w ad-

ministracyi, w sdownictwie, w szkoach i wszelkich

instytucyach publicznych mia zapewnione prawo oby-

watelstwa. Organizacya prowincyi dokonan by miaa
przy wspóudziale mów zaufania spoeczestwa pol-

skiego i, co najwaniejsza, organizacya ta miaa by
przeprowadzona w taki sposób, aby Polacy mogli by
obywatelami pastwa, nie wyrzekajc si swej naro-

dowoci.
Namiestnikiem W. Ksistwa zosta mianowany

ksi Antoni Radziwi, oeniony z ksiniczk Lu-
dwik prusk. Jemu, jako Polakowi z urodzenia i ku-

zynowi pruskiego domu panujcego, poruczone byo
zadanie czenia potrzeb rzdu z yczeniami i uczu-

ciami mieszkaców prowincyi. Z roli tej szczliwie
potrafi si wywiza ksi-namiestnik i to gównie
dziki osobistym zaletom serca i charakteru swej ma-
onki. Ksina-namiestnikowa, cho Niemka, czua do
Polaków sympaty, która nie pozostaa jej sercu obca
nawet wtedy, gdy ksi-namiestnik Pozna opuci.

Dnia 24 maja 1815 przekroczy pruski genera
komenderujcy Thumen granice W. Ksistwa Pozna-
skiego. Dnia 28 maja 1815 rano weszy pierwsze od-

dziay pruskiego wojska w mury Poznania, a ósmego
czerwca wród bicia z dzia i odgosu dzwonów, po
naboestwie uroczystem w kociele farnym, które ce-

lebrowa ksidz biskup Gorzeski, odbya si ceremo-
nia zdejmowania orów polskich z publicznych gma-
chów.

Po zdjciu herbu polskiego z gmachu prefektury,

naczelny prezes wraz z generaem komenderujcym
wrczyli go wojewodom Wybickiemu i Dziayskiemu.
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Przy oddaniu honorów wojskowych wojewodo-

wie zanieli go do mieszkania naczelnego prezesa, po-

czer zawieszono nowy herb (czarnego ora, majcego
w popiersiu ora biae*go). Nastpnie odbya si uczta,

a podczas gdy w niejednym domu polskim w cichoci

zy pyny obfite, wznosi senator -wojewoda Wybicki

pierwszy toast na cze »najmiociwszego, gorco Po-

lakom sprzyjajcego Imci Króla Pruskiego, Wielkiego

ksicia Poznaskiego*.
Trzeciego sierpnia 1815 roku przyby do Pozna-

nia ksi -namiestnik i tego samego dnia odbya si
uroczysto skadania przysigi na wierno nowemu
monarsze.

W zastpstwie króla przyjmowa ksi Radzi-

wi t przysig 3
). Po odebraniu przysigi namiestnik

imieniem króla w mowie inauguracyjnej zaznaczy, e
rzd odrbne stanowisko przeznacza ksistwu Pozna-
skiemu wród posiadoci pruskich.

Wypowiedziana kilkakrotnie w patentach króle-

wskich i zaznaczona przez namiestnika zasada -odrb-
noci ujawnia si przedewszystkiem w obieralnoci

radców ziemiaskich (»landratów - lub »konsyliarzów

ziemiaskich -., jak ich nazywano wówczas) i w równo-

uprawnieniu jzyka polskiego w szkole i urzdzie 4
).

Co za do ustanowienia urzdu namiestnika, to urzd
ten nie by wprawdzie bez wartoci dla kraju, ju
jako sam symbol odrbnoci w skadzie monarchii

pruskiej, ale praktycznego znaczenia nie mia.

Centralny rzd berliski uwaa namiestnika je-

dynie za reprezentanta osoby królewskiej, ale waci-
wej i rzeczywistej wadzy mu nie udzieli. Rzeczywi-

wista wadza spoczywaa w rku komenderujcego ge-

neraa i naczelnego prezesa.

Wprawdzie dwuznaczne postanowienia traktatu
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wiedeskiego rozmnicie mona byo pojmowa i to-

maczy, gdy zdaway one zupenie prawie na ask
i nieask pastw zwierzchniczych wycieczone wojn
prowincye polskie, jednak zrazu wszystkie trzy rzdy
zaborcze zdaway si myle o utworzeniu jakiej od-

rbnej organizacyi narodowej. W pierwszych latach

po okupacyi Ksistwa i rzd pruski pojmowa posta-

nowienia traktatu wiedeskiego w przychylnym dla

Polaków sensie.

W porównaniu z innemi prowincyami pruskiemi

Wielkie Ksistwo cieszyo si istotnie wybitn odr-
bnoci polityczn. Jzyk polski nietylko w szkoach
niszych i wyszych (mianowicie w gimnazyach w Po-

znaniu, Bydgoszczy, Rydzynie — w progimnazyach
w Pakoci i Wschowie) pozosta jzykiem wykado-
wym, ale posiada prawo obywatelstwa w sdowni-
ctwie i w administracyi krajowej; bito specyaln mo-
net zdawkow na uytek Ksistwa; rzd nosi si
z zamiarami utworzenia osobnej polskiej siy zbroj-

nej i wszed nawet w tym celu w ukady z generaem
Kosiskim. Projekt urzeczywistniony nie zosta, a roz-

maite jego fazy wybornie charakteryzuj polityk, ja-

kiej rzd pruski od samego pocztku trzyma si
wobec swych poddanych — Polaków; polegaa ona na
wypróbowanym ju systemie zaspakajania wszelkich

da — obietnicami.

W czas jaki po przybyciu namiestnika króle-

wskiego, ksicia Antoniego Radziwia, do Poznania,

rzd pruski ujawni zamiar utworzenia dla Ksistwa
osobnej narodowej siy zbrojnej. Jedyn trudnoci,
jak si zdawao, byo wyszukanie odpowiedniego kan-

dydata, któremu by mona byo zorganizowanie siy
zbrojnej powierzy. Namiestnik, oywiony dla Ksi-
stwa i utrwalenia jego narodowej odrbnoci jaknaj-
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lepszemi chciami, zwróci uwag rzdu na generaa
Amilkara Kosiskiego. Genera A. Kosiski by w owym
czasie po generale H. Dbrowskim bezwtpienia naj-

starszym i najzasueszym generaem polskim w za-

borze pruskim. Powróciwszy w r. 1803 z kampanii
woskiej jako genera brygady, odby kampanie 1807

i 1809 roku, a w r. 1811 mianowany zosta genera-

em dywizyi. W pamitnej wyprawie Napoleona w r.

1812 dowodzi nad Bugiem oddzielnym korpusem a cie-

szy si jako obywatel i jako onierz zasuon saw.
Za Ksistwa Warszawskiego ozdobiony zosta koman-
dorskim krzyem virtuti militari. Kosiskiemu niea-

two byo powzi wtedy decyzy. Polska w owym cza-

sie_ z sympatyi do Napoleona przesza w faz uwiel-

biania cesarza Aleksandra I, podczas gdy dwór pru-

ski powszechn antypaty si cieszy, a wszelka opo-

zycya przeciw pruskim rzdom za dowód patryoty-

zmu bya uwaana. W tych warunkach wstpowa do
czynnej suby pruskiej - znaczyo to znale si
w sprzecznoci z ca opini publiczn, narazi si po-

tnemu prdowi patryotycznemu. Jednakowo Kosi-
ski, kierujc si chci przysuenia si sprawie, jak

niemniej moe ulegajc perspektywie wietnego sta-

nowiska, na propozycy rzdu pruskiego przysta, z tern

jednakowo wyranem i kilkakrotnie powtarzanem za-

strzeeniem, i tylko jako Polak królowi pruskiemu
suy moe i bdzie. Warunek ten przyjty zosta
.przez ówczesnego ministra wojny Boyena i wtedy
dopiero Kosiski do suby wstpi.

Najpikniejsze nadzieje oywiay generaa Ko-
siskiego, gdy wstpowa do suby; okazao si je-

dnak, e rzd udzi go obietnicami. Z roku na rok
odraczano urzeczywistnienie projektowanej organiza-
cyi wojska narodowego; nie wadajc jzykiem niemie-
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ckim, Kosiski do suby czynnej w pruskiem wojsku

wogóle nie by zdatny; siedzia wic na wsi, w Targo-

wej Górze pod Wrzeni, i korespondowa to z majo-

rem Royerem, to z Boyenem, ministrem wojny , to

z kanclerzem Hardenbergiem; skary si na bezczyn-

no, na któr by skazany, nalega na ksicia namie-

stnika, aby on swymi wpywami przyczyni si do

szybszego urzeczywistnienia organizacyi. Z Berlina

otrzymywa listy z najsodszemi obietnicami bez cile
okrelonego terminu, mówiono mu to o formacyi woj-

ska liniowego dla Ksistwa, to znów o landwerze na-

rodowej — ale o niczem na seryo nie mylano. Z War-
szawy tymczasem gorzkie nieraz otrzymywa piguki —
zarzucano mu, e si sprzeda, zapytywano, gdzie s
owe korzyci dla sprawy narodowej. Pomimo kilka-

krotnego upominania si o dymisy, Kosiski dymisyi

nie dosta. Chcc go zatrzyma w subie czynnej (po-

trzebny by widocznie jeszcze dla jakich planów), za-

ofiarowa mu rzd pruski gubernatorstwo jednej

z twierdz nad Odr pooonych: nie przyj. Powoano
go do królewskiej rady stanu: odmówi. Zamiano-

wano go naczelnym komendantem Poznania: nominacy
odrzuci. Proszono go, czyby nie raczy przyj miej-

sca przybocznego adjutanta przy królu — odrzek, e
niech dotrzymaj obietnic wobec Poznaskiego, to

przyjmie. Uparty Polak przy kadej sposobnoci i bez

niej, powtarza swoje caeterum censeo : »Sprowadzilicie

mnie w tym celu, aby mi kaza zorganizowa naro-

dow armi polsk; dam spenienia przyrzeczenia,

albo dymisyi«.

W roku 1820 otrzyma wreszcie Kosiski dan
dymisy; znaczya ona dla W. Ksistwa, e si rzd
wyrzek wszelkich projektów utworzenia siy zbrojnej

narodowej w Poznaskiem.



Czy rzd mia naprawd zamiar urzeczywistnie-

nia kiedykolwiek tych projektów? Zdaje si, e wtpi
o tern nie mona. Projekt narodowej organizacyi W.
Ksistwa by bezwarunkowo jedn z czci programu
Hardenbergów, Boyenów, Knesebecków, t. j. grupy
stojcych wówczas u steru liberalnych mów stanu,

którzy w stworzeniu zbrojnej siy narodowej polskiej

upatrywali oson w razie wojny z Rosy, lub, idc
nawet dalej, sdzili, e przez nadanie czysto narodo-

wej organizacyi Ksistwu, zdoaj na stron prusk
przecign ca Polsk. Plany te jednak pokrzyo-
waa do króla Wilhelma IV, dla którego przyja
z Rosy bya pierwszym i jedynym dogmatem polity-

cznym. Tak wic chwiaa si polityka midzy mini-

sterstwem, a wol króla; w zamiarach król ministrom

nie oponowa, ale gdy chodzio o wykonanie — ostate-

cznej decyzyi unika. Przewaya wreszcie osobista po-

lityka dworu. Nietylko projekty narodowej organiza-

cyi Ksistwa, ale wiele innych projektów liberalnej ery

pogrzebanych zostao przez reakcy, kto «/ z poczt-

kiem trzeciego dziesitka lat dziewitnastego stulecia

niepodzielnie zapanowaa w Prusach.

W roku 1821 utworzone zostao w Ksistwie towa-

rzystwo kredytowe ziemskie.

Instytucya ta posiadaa ogromne znaczenie prak-

tyczne, poniewa rzd pruski zasta w Poznaskiem
wiksz wasno ziemsk oduon a do 6 milionów

talarów. Pomys zaprowadzenia »Ziemstwa kredyto-

wego sta si wic istotnym rodkiem ratunku. Polacy,

wdziczni naczelnemu prezesowi Zerboniemu za prze-

prowadzenie tego projektu, ofiarowali mu medal na

cze jego wybity.

W roku 1823 dokonano uwaszczenia wocian
prawem z d. 28 kwietnia. Prawo to, pomimo swej za-
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wiej formy, w zupenoci odpowiadao potrzebom

czasu i kraju, a tern samem bardzo dodatnio odró-

niao si od odnonych praw, wydanych dla innych

prowincyi pruskich.

Ze strony ziemiastwa polskiego doznao ono

bardzo przychylnego poparcia, a byo wydane po za-

signiciu rady u wybitnych wacieli ziemskich Ksi-

stwa.

Rzd pruski uwaszczeniem wocian dokona dziea

poytecznego dla kraju, a dokona go w sposób, uwzgl-
dniajcy wszelkie godziwe dania stron obydwóch.

Uwaszczenie, zarówno ze wzgldu na sam sw
istot, jak i ze wzgldu na sposób przeprowadzenia,

nie dajcy powodu do jakichkolwiek zatargów i nie-

porozumie pomidzy interesowanymi stanami, wydao
niezmiernie dodatnie wyniki ekonomiczne i spoeczne.

Chocia Wielkopolska od najdawniejszych cza-

sów przodowaa w kulturze rolnej innym czciom
Polski i rolnictwo ju na wysokim stao stj^Mi, nie-

mniej widocznym jest dobroczynny wpyw uwaszcze-

nia na postp tej gazi gospodarstwa spoecznego.

Natura gospodarstwa, sposób obrabiania roli, ilo
i jako produktów z niej otrzymanych zupenej zmia-

nie ulegy — rolnik wystpi w innym charakterze:

od regulacyi dopiero powsta i móg powsta w Po-

znaskiem stan wyszy rolniczy, stan rolnika przemy-

sowego.
Mono zaprowadzenia wasnego inwentarza na-

uczya siewu traw pastewnych; najem wzbudzi po-

trzeb oszczdnoci; cise wyrachowanie si potrze-

bnych — denie do zastpienia machinami robocizny

rcznej; odlego pól wzniosa nowe folwarki, ule-

pszya komunikacye; ogóem regulacya stosunków wo-
ciaskich, jeeli nie stworzya rolnika przemysowego?
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przyczynia si do tego wielce i staa si bodcem po-

stpu.

»Podsta\v zamonoci wocian wacicieli jest

wolno pracy: ona to daa pewn niepodlego ich

• charakterowi, a razem zmniejszya zuchwao — mówi
jeden ze wspóczesnych*) — s spokojniejsi, praco-

witsi, staranniejsi o budowle, dbali o wychowanie

dzieci w szkókach wiejskich, przy pogrzebach zapro-

wadzaj wicej dostojnoci, mniej pijastwa*.

»\V pomieszkaniu wocianina dostrzeesz bardzo

czsto piece kaflane, podog, okna due, posanie czy-

ste, strój witeczny wyszukany, naczynia kuchenne

polewane, niekiedy miedziane, ogrodzenie podwórza

staranne, drzewami owocowemi obsadzone-.

»Z niedonego leniwca, dopuszczajcego si cz-

sto pijastwa, kradziey, regulacya zupen zrobia

metamorfoz; dola kraju nie obchodzia go, dopóki go

kraj za obywatela nie uznawa: teraz zaczyna wycho-

dzi ze sfery domowej, naley do skadu dozoru ko-

cielnego, jest opiekunem szkóki, poborc i patnikiem

jej funduszów, asystuje corocznie popisowi dzieci. Jest

opiekunem maoletnich, zarzdza ich majtkiem i przed

sdem rachuje si z ich funduszów, wysya wreszcie

deputowanych na sejmy prowincyonalne«.

Jeeli ju wspóczeni umieli oceni dobroczynne

dziaanie uwaszczenia i pierwszym jego wynikom traf-

nie przypisywali mono przerobienia wocianina
na obywatela, to, zapatrujc si na te wyniki z pe-

wnej perspektywy dziejowej, przyzna im trzeba tein

wiksz donioso: na nich si bowiem opara i z nich

wypyna caa spoeczna organizacya Ksistwa.

Do regulacyi stosunków wociaskich zabrano si

•) ubieski.



- 12 —

z wielk gotowoci, dowodem czego fakt, e w cigu
pierwszych 17 lat, t. j. do r. 1840, uregulowano 23,750

•gospodarzy, którzy dostali 1.309,192 mórg magdebur-

skich roli, wypada zatem na jednego gospodarza 55

mórg magd. czyli 24 mórg chemiskich. Przebudo-

wano na odlege pola i miejsca po wykarczowanym
lesie 5,904 gospodarstw. Zniesiono:

1.770,632 dni paszczyzny cigej,

3.S32,565 dni pieszych.

Sposobem wynagrodzenia odebrano od wocian
i doczono do ról dominialnych 14S,715 mórg magd.,

a powana ta cyfra wiadczy, jak dobrze oceni umieli

i waciciele ziemscy nadarzajc si im z okazyi uwa-
szczenia chopów sposobno zaokrglenia ról i od-

dzielenia lepszych od gorszych.

Ju przy przeprowadzeniu uwaszczenia rzd ber-

liski da pozna, e chtnieby widzia, gdyby urz-
dnicy pruscy, korzystajc ze sposobnoci, poktnie
i publicznie wystawiali wocianom, jakimi szczegól-

niejszymi wzgldami otacza ich król pruski, uwalnia-

jc od poniajcej paszczyzny u szlachty: usiowa-

niom tym jednak nie sprzyja daleki od germanizacyj-

nych zabiegów Zerboni di Sposetti. Poniewa Zerboni

wydawa si w Berlinie nie do pojtnym w wyko-

naniu odnonych rozkazów, zwolniony zatem zosta

z urzdu w r. 1825, serdecznie egnany przez obywa-

teli Ks. Poznaskiego. Nastpc jego by Baumann,
za którego czasów starano si wprowadzi do szkó
system germanizacyjny.

Równoczenie dy rzd do zwalczenia wpy-
wów katolicyzmu. Upastwowienie dóbr kocielnych

wysvoao szereg zatargów, które rzadko si koczyy
moralnem zwycistwem wadzy wieckiej; przytoczymy

jeden przykad:
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Koszta utrzymywania budowli kocioów katedral-

nych w Gnienie i Poznaniu ponosili zawsze biskupi

i kapituy. Rzd dobra duchowne zabra, obowizku
tego jednak na siebie przej nie chcia. Królewskim

rozkazem gabinetowym z d. 24 marca 1825 r. wpro-

wadzono dla katolików specyalne opaty od chrztu,

lubu i pogrzebu, które pod nazw podatku katedral-

nego przeznaczone byy na utrzymanie i administra-

cyjne obydwóch katedr.

Dobra poklasztorne, o ile wolne byy od prawem
zastrzeonych ciarów i ogranicze, wadza krajowa

uya na cele owiaty, przewanie jednak na rzecz

szkó protestanckich. Tak z majtku ksiy Karmeli-

tów w Bydgoszczy i Markowicach, jakote ksiy Cy-

stersów w Koronowie, otrzymay subsydya: gimnazyum
w Bydgoszczy, w którem ju wówczas nauczyciel-Po-

lak by wyjtkiem, dalej protestanckie seminaryum
nauczycielskie tame, oraz protestancka szkoa w Ko-

ronowie.

W Inowrocawiu jednakowo obdzielono protestan-

ck i katolick szko majtkiem klasztoru franciszka-

skiego; to samo stao si z majtkiem kocioa -go
Jana w Gnienie.

Jakie denia oywiay rzd wzgldem szkó

w Poznaskiem, wiadczy fakt nastpujcy:
Gdy w Poznaniu uczniowie Polacy ofiarowali

swym nauczycielom Muczkowskiemu , Trojaskiemu

i Cassiusowi piercienie z wizerunkami Napoleona,

Kociuszki i Poniatowskiego, rzd nauczycieli za to

z urzdu zoy.
Zreszt nie myli si rzd, jeli si domyla obu-

dzenia uczu narodowych w spoeczestwie, które za

czasów Ksistwa Warszawskiego hulao na grobie Rze-

czypospolitej i zdawao si pogrone w gbokiej mar-
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twocie umysowej i spoecznej. Pomidzy rokiem 1820,

a wybuchem powstania listopadowego Poznaskie przed-

stawia te same objawy politycznego ocknienia, jakie

dostrzegamy w ssiadujcych z niem dzielnicach da-

wnej Polski. W schadzce konspiratorskiej w lasku Bie-

laskim dnia 3 maja 1821 roku i w procesie toczcym
si przed sdem sejmowym w r. 1828 widzimy tu i tam
raz po raz obywateli poznaskich. Genera Umiski,
Maciej Mielyski, Seweryn Mielyski i Ludwik Scza-

niecki patryotyzm swój oclpokutowuj wizieniem.

Wprawdzie cenzura nie pozwala krzewie uczu
patryotycznych za pomoc prasy i dlatego moe wa-
nie wszelkie próby czynione w kierunku rozbudzenia

ruchu dziennikarsko-literackiego kocz si niepowo-

dzeniem, rozbijajc si o przymusow jaowo i su-

cho treci: niemniej jednak z licznych a rónoro-
dnych objawów ycia ówczesnego wywnioskowa mo-
na o pewnem budzeniu si ducha. Powstaj pisemka
takie, jak » Weteran^ kapitana wojsk napoleoskich
Wincentego Turskiego, które krzewi zamiowanie oj-

czystych tradycyi i nie mijaj bez echa, jak to dowód
tego najlepszy mamy w » odezwie przedniejszych pol-

skich mieszkaców Krotoszyna«, owiadczajcych uzna-

nie » Weteranowi:; i zbierajcych skadki na jego pod-

trzymanie.

Systematyczne rugowanie jzyka polskiego ze

szkó odbywao si w ten sposób, e znoszono poje-

dynczo szkoy, w których jzykiem wykadowym by
polski (np. gimnazyum w Rydzynie i progimnazyum
w Pakoci), a zakadano na ich miejsce nowe szkoy
(np. w Lesznie), oddajc posady nauczycielskie prze-

wanie ludziom, nie umiejcym po polsku.

Wobec tego podnosi si zaczy coraz czciej
skargi, a to tembardziej, e równolegle z usuwaniem



- 15 —

jzyka polskiego ze szkó szo rugowanie go z sdów
i instytucyi administracyjnych, wskutek czego coraz

wicej Niemców urzdników napywa do Ksistwa
zaczo.

Obrady sejmowe z r. 1827 dostarczyy podanej"
sposobnoci wywarcia na rzd nacisku przypomnie-

niem »zapomnianych« w Berlinie przyrzecze królew-

skich. Zaraz te w pocztku sesyi w r. 1827 zoy de-

putowany Niegolewski interpelacy w sprawie jzyka
polskiego, e >jako naukowy w szkoach przez jzyk
niemiecki nieprawnie zastpiony zostah.

Rzd da na to wymijajc odpowied, zaznacza-

jc, e postanowie odtd cile przestrzega bdzie.

Pod nader askaw form odpowiedzi nie kryy si
jednak szczere zamiary naprawy stosunków. Rzd no-

si si nawet z dalej sigajcymi zamiarami.

Ten sam rok, w którym sejm zaniós skarg przed

tron, przyniós Ksistwu nakaz ministeryalny, aby ka-

tolicy-inspektorowie szkó umieli po niemiecku, a obok

tego — aby kady duchowny, inspektor szkolny, nau-

czyciel, a nawet organista, przed nominacy sw wy-

kaza si musia znajomoci jzyka niemieckiego.

Wadze administracyjne przy zatwierdzeniu probo-

szczów na stanowiskach wymagay zatem, aby kan-

dydat udowodni, e posiada jzyk niemiecki. Doma-
gano si nawet od wadzy duchownej, aby ogosia od

siebie alumnom seminaryum, e nikt nadal urzdu pa-

sterskiego nie otrzyma, o ile nie wada niemieckim j-
zykiem.

Wyniky z tego powodu zatargi pomidzy wa-
dz duchown a wadzami administracyjnemi, które

doprowadziy do tego, e w roku 1829 regencya od-

mówia zatwierdzenia proboszcza, przeznaczonego pa-

rafii w Opalenicy, jedynie dlatego, e nie wada do
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biegle jzykiem niemieckim. Namiestnik, jakkolwiek

najlepszemi oywiony chciami, wadzy faktycznej nie

mia i zapobiedz podobnym rozporzdzeniom nie by
w stanie.

Zblia si rok 1830. Ruch, który si przygotowy-
wa w Królestwie kongresowem, nie pozosta i nie

móg pozosta bez wpywu na Ksistwo. Sejm pro-

wincyonalny w roku 1830 ponownie — i w do dobi-

tnej formie — da wyraz yczeniom, aby obietnice

i przyrzeczenia królewskie, dotyczce zachowania na-

rodowoci polskiej, byy wypenione. ?> Sejmujce stany—
mówi urzdowy Obraz dziaa drugiego sejmu W. Ksi-
stwa Poznaskiego — poczytay sobie za wity obowi-
zek wyoy rzecz t obszernie i uprasza X. Pana,

aby raczy mieszkacom W. Ks. Pozn, w myl danej

im Ojcowskiej Swej obietnicy, zapewni ojczyzn i po-

wierzy wykonanie woli swej pieczy urzdników, oba
jzyki urzdowe posiadaj cych«.

Fakty, wiadczce o niedotrzymaniu obietnic kró-

lewskich, zawar sejm w dwóch oddzielnych petycyach^

a marszaek sejmu, ksi Sukowski, postara si
o sporzdzenie statystyki, wykazujcej, jacy urzdnicy
posiadaj oba jzyki. Okazao si: w siedmiu sdach
ziemiaskich wszyscy dyrektorowie rozumieli po pol-

sku, ale jeden tylko mówi i pisa po polsku. Radców
byo: Niemców 29, Polaków 7, mówicych cokolwiek

po polsku 5; z asesorów 6 Niemców, 5 Polaków i je-

den Niemiec, mówicy po polsku. W regencyach Po-

znaskiej i Bydgoskiej: naczelny prezes i prezes mówili

po polsku bardzo sabo. Z nadradców aden nie po-

siada jzyka polskiego. Z 20-stu radców siedemna-

stu byo Niemców, z których tylko 4 rozumiao jzyk
polski. Z dziesiciu asesorów byo 8 Niemców, z któ-
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rych dwóch mówio troch po polsku. — Sejm w kocu
lutego 1830 roku zakoczy swe obrady.

Marszaek sejmu, ksi Sulkowski, uda si

do Berlina w celu wywarcia tern wikszego wpywu
na króla i jego otoczenie. Wskutek zabiegów ksicia

byoby moe nastpio cho czciowe zrealizowanie

obietnic królewskich. W toku rozmaitych pertraktacyi

Berlina z Poznaniem umar naczelny prezes Bauman
w padzierniku. Ksie namiestnik, korzystajc z przy-

chylniejszej dla Polaków w Berlinie sytuacyi, czyni

starania, aby mianowano nastpc Baumana kandy-

data po jego myli.

Wybuch powstania w Królestwie pokrzyowa te

plany.

Wybuch rewolucyi listopadowej gbokiem ode-

zwa si echem w Poznaskiem. Nietylko modzie, ale

i starsza generacya stawia si na plac boju. Szwa-

dron jazdy poznaskiej zasuy sobie na niezatart

w dziejach pami. — Bezporedniem nastpstwem wy-

buchu powstania w Warszawie byo w Poznaskiem
usunicie ksicia Radziwia z urzdu namiestnika.

Przyczyn odwoania bezwtpienia dopatrywa naley

w tern, e brat ksicia by po drugiej stronie granicy,

aczkolwiek nominalnym tylko, wodzem naczelnym wojsk

polskich. Oprónion posad naczelnego prezesa obj
Flottwell. Wraz z nim przyszed do steru system ger-

manizacyjny.

Flottwell rozpocz urzdowanie od nakazu sekwe-

stracyi administracyjnej nad majtkami obywateli, któ-

rzy pobiegli poczy si z wojskiem, walczcem w Kró-

lestwie. (In conlumatiam skazano na mier setki osób,

POWSTANIE POJNANJKIE. —
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póniej amnestyonowano). W liczbie osób, których ma-

jtek uleg sekwestracyi widzimy i hr. Tytusa Dzia-

yskiego, któremu od roku 1831 nie wolno byo mie-

szka w Prusach.

W r. 1S32 doczeka si wreszcie sejm odpowie-

dzi na petycye, zaniesione przed powstaniem 1830 r.

atwo si domyle, jak ta odpowied brzmie moga.

»Z zadziwieniem dostrzega król, e mieszkacy W.

Ksistwa Poznaskiego domagaj si rzeczy, zmierza-

jcych do politycznego odczenia i objawia niezmienn

wol swoj uwaania i nadal prowincyi Poznaskiej

tylko jako czci, wchodzcej w skad swego pa-
stwa «.

W roku 1833 odebrane zostao Ksistwu prawo

wybierania radców ziemiaskich. Rozporzdzeniami

z 1832 i 183-i roku rozpoczto systematyczne usuwa-

nie jzyka polskiego z urzdów, o ile w administracyi

i sdownictwie obok niemieckiego pozosta w uyciu.

Niczadawalniajc si wszelkiego rodzaju admini-

stracyjnymi sposobami wypierania Polaków, zapra-

gn Flottwell rozwin szeroko pomylan akcy ger-

manizowania kraju zapomoc wykupywania ziemi.

Rozpatrzywszy si w stosunkach, nowy naczelny pre-

zes uzna, e najskuteczniejszym rodkiem zwalczania

polskoci bdzie usilne popieranie przechodzenia ziemi

z rk polskich w niemieckie. W tym celu przedoy
rzdowi projekt, zatwierdzony w r. 1833 (dnia 13 marca),

aby kasa pastwowa nabywaa na licytacyach majtki
z rk polskich i nastpnie odprzedawaa je Niemcom 5

).

Flottwell dobrze upatrzy chwil: wyniszczone po-

wanemi ofiarami na otarzu ojczyzny w roku 1830

i 1831 ziemiastwo, zmuszone byo pozbywa si ziemi;

przyczynia si do tego te niemao niska cena zboa
(pruski korzec yta kosztowa wówczas 2 marki). Wsku-
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tek tego liczne majtki niegdy polskie dostay si
w rce rzdu, który je odprzedawa Niemcom i ydom,
nigdy inaczej, jak tylko pod warunkiem, e w razie

dalszej sprzeday równie tylko Niemiec lub yd wa-
cicielem bdzie. Niemniej i przy wydzierawianiu dóbr
skarbowych od czasów Flottwella tylko niemieccy re-

flektanci mog liczy na zatwierdzenie.

Lecz mao byo Flottwellowi wystawionych na licy-

tacy majtków polskich, które z pomoc pienidzy
skarbowych mona byo odda w rce niemieckie:

wprawdzie tajny reskrypt królewski z dnia 13 marca
1833 r. upowania go do nabywania od polskich wa-
cicieli tydko takich majtków, które bez adnych kro-

ków z jego strony, li tylko wskutek ruiny materyal-

nej wacicieli, wystawione byy na licytacy, lecz dla

naczelnego prezesa nie byo to przeszkod w wy-
wieraniu presyi, przyspieszajcej licytacy licznych

majtków polskich. Wobec wskazówek, udzielonych

przez Flottwella, wszelkie pastwowe i póurzdowe
instytucye kredytowe, jak kasy emerytalne dla wdów,
inwalidów, sierot i t. d. nagle wymówiy wacicielom
Polakom zacignite przez nich poyczki hipoteczne.

Wskutek tego manewru nastpio z jednej strony

ogromne podroenie kredytu rolnego, a z drugiej —
niezmierna deprecyacya wartoci ziemi. Cena maj-
tków ziemskich spada tak nisko, e w szeregu wyni-

kych wskutek tego licytacyi skarb pruski, jako jedyny
kupiec, sam niemal normowa ceny kupna i nabywa
dobra z rk polskich daleko niej od istotnej warto-

ci, aby je odprzeda Niemcowi, czstokro bez grosza

zaliczki, jedynie za zabezpieczeniem hipotecznem.

Majc niejako w rku spryn caej maszyneryi,

rzd wiedzia dobrze, e cena majtków podniesie si
znowu, a w ten sposób da mono atwego spacenia
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dugów skarbowych. I tak si te stao. Majtki, które

z rk rzdu nabywali wtedy Niemcy po 20—30 ty-

sicy talarów, w kilka lat póniej szy w cenie 50 60

tysicy. Ma si rozumie do rk polskich ju nie wró-

ciy. Z tych to czasów datuje si przewana cz ma-
jtków niemieckich.

W ten sposób poprzechodziy z rk polskich w nie-

mieckie dobra szamotulskie i sierakowskie, przez sub-

hast dobra Szodrskich, dalej dobra Komiskie, Kar-
gowskie, Oborskie i t. d.; parcelacy niemieck prze-

prowadzano we wsiach Kaszlinie, Chrzypsku, Ryy-
nie, Somowie, Szczytnie, Boguminie i t. d. osiedlajc
kolonistów niemieckich na parcelach, utworzonych z kró-

lewskich woci. Zarówno w obwodzie regencyjnym
bydgoskim, jak i w poznaskim usilnie popierano
kolonizacy.

W ten sposób powstao w obwodzie regencyjnym
poznaskim okoo 500 folwarków chopskich, liczcych
przecitnie po 80 mórg gruntu, oraz drugie 500 zu-

penie drobnych parceli przecitnie po 7— 10 mórg.
W tych samych rozmiarach przeprowadzono koloniza-

cy i w obwodzie bydgoskim.
Flottwell nie pomin w planach swych i ducho-

wiestwa. Poniewa za dugo byo mu czeka na wy-
ganicie klasztorów, wniesiono przeto w r. 1S32 o ska-

sowanie istniejcych na wymarciu klasztorów, a Flott-

well wniosek ten popar politycznymi motywami. Wnio-
sek zatwierdzenie królewskie uzyska, a majtek kla-

sztorów przeznaczony zosta na polepszenie kocioów
i szkó.

Szkoy protestanckie najlepiej na tem wyszy,
gdy z utworzonego z majtków poklasztornych fun-

duszu sekularyzacyjnego zaopatrywano je sowicie. Dla
gimnazyum protestanckiego w Poznaniu wyznaczono
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roczny zasiek w kwocie 3,500 talarów, sum na owe

czasy znaczn, oraz 2,000 tal. na stypendya, które roz-

dawano protestantom. Oprócz tego sze tysicy prze-

znaczono rocznego dochodu skarbowi rzdowemu ty-

tuem wynagrodzenia za ponoszone na budow ko-

cioów wydatki.

Szczególniejsz uwag powici Flottwell stosun-

kom szkolnym, w pierwszej linii szkolnictwu ludo-

wemu.
Zaatwianie spraw, dotyczcych szkó elementar-

nych, zostao powierzone protestanckim radcom szkol-

nym i konsystoryalnym, którzy ustanawiali protestan-

ckich nauczycieli wszdzie, gdzie tylko choby drobna

liczba osiadych wród ludnoci protestantów do tego

dawaa pretekst.

Z kar pieninych, które obywatele W, Ks. Po-

znaskiego zapacili za udzia swój w powstaniu 1831

roku, utworzony zosta specyalny fundusz szkolny, któ-

rym z zupenem prawie pominiciem szkó katolickich

zasilano protestanckie szkoy. Sowicie zaopatrzone zo-

stay z tego funduszu: gimnazyum protestanckie w Po-

znaniu, szkoa realna w Midzyrzeczu i kilka innych

zakadów naukowych protestanckich. Nauka historyi

polskiej zupenie ze szkó usunita zostaa. >Reorgani-

zacy<- wyszych zakadów naukowych (nazywano tak

wówczas gimnazya) przeprowadzi Flottwell tak do-

kadnie, e rok 1832 zasta w niby katolickiem gimna-

zyum w Poznaniu zaledwie kilku nauczycieli katoli-

ków. Wikszo skadaa si z urzdników protestan-

tów, posprowadzanych z najodleglejszych dzielnic Prus.

Polaków pooddalano.

Wskutek tych zabiegów Flottwella ludno niemie-

cka Ksistwa Poznaskiego znacznie si powikszya
liczebnie. W protegowaniu ywiou niemieckiego Flott-



21

well posun si tak daleko, e nawet do budowania
dróg, do sypania walów i wznoszenia murów fortecz-

nych sprowadzano robotników niemieckich z pomini-
ciem^ ubogich robotników krajowych.

Rzadv Flottwella ogarniay dnoci germani-

zacyjn rozlegle pola ycia publicznego w Pozna-
skiem. Lecz przeobraenie, które si dokonao w sa-

mem spoeczestwie polskiem, udaremnio jego germa-
nizacyjne zabiegi.

Germanizacya natrafia pocza na coraz silniej-

szy opór — tam nawet, gdzie go dawniej spodziewa
si nie mona byo. Przyczyn tego dopatrywa mona
w gbokiem wstrznieniu, które wywoa rok 1831.

Powstanie w Poznaskiem wywaro wpyw burzy,

która wstrzsna do gbi caym organizmem, zerwaa
wierzchni skorup martwoty i nieuywalnoei, ua-
twia ^dostp do yznej gleby i poruszya wszystkie

upione lub zdrtwiae siy narodowe.

Po powstaniu 1831 roku przedstawia Poznaskie
obraz niesychanie rónicy si od obrazu z epoki po-

przedniej — pod wzgldem rozkwitu myli narodowej
na kadem polu.

W kadym niemal domu polskim znajduj schro-

nisko rozbitkowie, ocaleli po wstrznieniach gwato-
wnego kataklizmu politycznego. Wspomnienia minio-

nej burzy yj w wieej pamici; ból niepowodze
przenika wszystkie serca; nadzieja urzeczywistnienia

marze, niewyzibiona niedawnymi wypadkami, nur-

tuje po caem spoeczestwie.
Przytem Poznaskie — jak adna inna ówczesna

dzielnica — dostpne jest dla wpywów emigracyi.

Wprawdzie rzd oboy konfiskat i wyapywa na
pocztach organ emigracyi Demokrat Polskiego, wpra-
wdzie policya tropia emisaryuszów emigracyjnych
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i wydalaa ich z kraju: jednak nieclostrzeonemi dla

oka rzdu drogami powód broszur, broszurek, odezw

i pism zalewaa wszystkie domy ziemiastwa pozna-

skiego. Emigracyjna literatura, bdc podczas ucisku,

cicego nad krajem, jedynem ujciem swobodnej

myli, kanaem oddechowym, wyrazem de i zapa-

trywa, nieskrpowanych niczem, wywieraa ogromny,

poprostu nieobliczalny wpyw na ksztatowanie si po-

j i cie wród spoeczestwa w kraju.

W pierwszych latach po powstaniu podniecone

ttno ycia narodowego szuka ujcia w gorczce spi-

skowania, która ogarnia najlepsze i najtsze zreszt

gowy. Ulegaj jej Ludwik i Eugeniusz Sczanieccy,

Pantaleon Szuman, Karol Libelt, któremu w póniej-

szych czasach zaszczytna dostaa si w udziale rola

polityczna, ksidz Bayski i Wieruszowski.

Do rozjtrzenia umysów w wielkim stopniu przy-

czyniaa si propaganda protestantyzmu, któr rzd
równolegle uprawia z propagand germanizacyi. Wy-
padki takie, jak oddawanie kocioów katolickich pro-

testanckim gminom, oburzay niesychanie ludno i pro-

wadziy nieraz nawet do krwawych rozruchów, jakich

jeden przykad mamy w zajciach w Goaczy dnia

15 wrzenia 1833 r.

Rozruchy w Goaczy, które smutnie si sko-
czyy dla licznych rodzin katolickich, opieraj si na
zatargach miejscowej parafii z wadz wieck, trwa-

jcych od r. 1829. Gdy w r. 1828 klasztor wygas, ple-

ban przeniós naboestwo katolickie z kocioa para-

fialnego, podówczas ju chylcego si ku ruinie, do
kocioa poklasztornego. W rok póniej rozkazem ga-

binetowym polecono odda koció i zabudowania po-

klasztorne na uytek gminy protestanckiej. Petycye

i protesty parafian byy bezskuteczne, a gdy si oka-
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zalo, e w starym parafialnym kocióku naboestwo
si ju odbywa nie moe z powodu nadwtlenia bu-

dowy, rzd gminie katolickiej zaleci, aby pomylaa
o wyreperowaniu swego kocióka, a zanimby to nast-

pio, w drodze aski zezwoli, aby oba wyznania dzie-

liy si kocioem poklasztornym. Tymczasem kazno-

dziej protestanckiego zainstalowano.

Dnia 15 wrzenia 1833 r. miao si odby pier-

wszy raz naboestwo katolickie w kociele, który

objli ju w posiadanie protestanci. Protestancki ka-

znodzieja popeni nieostrono, e podczas naboe-
stwa pokaza si w czapce i z fajk w ustach na oka-

lajcym koció cmentarzu: lud, wzburzony odebraniem

kocioa, który za swoj praw wasno uwaa, rzu-

ci si na kaznodziej, chcc ukara go za sw krzy-

wd i widzc w nim naigrawanie si, którego nawet

moe wcale nie byo.
Wyniky std krwawe rozruchy, które zakoczyy

si uwizieniem uczestników »buntu . Ówczesny pro-

boszcz w Goaczy, ksidz Michalski, dwa lata trzy-

many by w wizieniu w ledztwie; wypuszczono go

wreszcie na wolno, nie mogc udowodni mu winy

podburzania luciu, tymczasem za zapomoc najo-

strzejszych represaliów zmuszono katolick ludno
w Goaczy do odbudowania na wasny koszt starego

kocioa parafialnego.

Podobne postpowanie do ywego jtrzyo umy-

sy i potgowao ferment polityczny, a co najwaniej-

sza czyo wszystkie klasy spoeczestwa polskiego

poczuciem krzywd doznanych.

W pierwszych latach po powstaniu 1831 r., gdy

al z powodu zawiedzionych nadziei, których urzeczy-

wistnienie wydawao si tak bliskiem, by zbyt wiey,
ferment ten ujawnia si, jak zaznaczylimy powyej,
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w postaci konspiracyjnego usposobienia. S to objawy
raczej odruchowe, bezwiedne, jest to raczej upust na 1-

gromadzonej siy nerwowej, ni jakie powane de J
;

nia. W póniejszej dobie denia te mniej gorczkow,
za to rozwaniejsz przybieraj form.

Xa zewntrz wystpuj one jako denie do od-

dziaywania na spoeczestwo zapomoc prasy, bu-

dzcej uczucia patryotyczne i ksztaccej myl na-

rodow.
W roku 1834 zaczyna wychodzi w Lesznie ty-

godnik obrazkowy pod nazw Przyjaciela Ludu. Ten
Przyjaciel Ludu a do zawieruchy 1818 roku (waci-
wie do 1849 r.) zorywa umysow gleb spoeczestwa
poznaskiego i, rzec miao mona, szereg podobnych
sobie organów do ycia przykadem swym powoa.
Omawianie spraw politycznych pozostawiajc literatu-

rze emigracyjnej — Demokracie Polskiemu, Pszonce, Nowo-
rocznikowi Demokratycznemu lub Partyzantce Stolzmana,

któremi Ksistwo byo zasypane, Przyjaciel Ludu sku-

pi uwag sw na pielgnowanie dziejów ojczystych

i zabytków przeszoci.

Dziki tym rónorodnym czynnikom, majcym
wspólne ródo w wypadkach 1831 roku, rozwija si
w spoeczestwie poznaskiem ywy ruch umysowy
i szczera ch szerzenia owiaty.

Na caym obszarze Ksistwa zawizuj si sto-

warzyszenia, pod skromn, nie wzbudzajc podejrze
nazw »Towarzystw Zabaw«.

Towarzystwa takie powstaj w Poznaniu, Gnie-

nie, Raszkowie, Szamotuach, Gostyniu. Memorya
Fiottwella, wydany po ustpieniu jego ze stanowiska

naczelnego prezesa, przekonywuje, e w towarzy-

stwach tych na ostatnim planie stay zabawy w ci-

sem tego sowa znaczeniu, a na pierwszym: budzenie
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ycia towarzyskiego i kierowanie go ku celom naro-

dowym. Kade takie towarzystwo posiada czytelnie,

zaopatrzon naleycie w dziea pimiennictwa swoj-

skiego, przedewszystkiem treci historycznej.

Oprócz tego, dziki staraniom zasuonego w dzie-

jach owej epoki Jdrzeja Moraczewskiego powicaj
te towarzystwa baczn uwag gromadzeniu zbiorów

archeologicznych i dochodz czsto do piknych re-

zultatów. Z tych zbiorów powstaa niemaa cz mu-

zeum i ksigozbioru dzisiejszego towarzystwa Przyja-

ció Nauk w Poznaniu.

Sejm prowincyonalny z r. 1834 by wymownym
wyrazem dokonanego przeomu poj ze strony rzdu
pruskiego z jednej, ze strony spoeczestwa polskiego

z drugiej strony. Sejm zagai Flottwell i w mowie

swej wyliczy rozmaite »dobrodziejstwa-<, jakie z rk
król. rzdu pruskiego spady na Ksistwo, a mow sw
zakoczy entuzyastycznym okrzykiem: »Poczmy si

tedy ze sob jako wierni Prusacy!;< Prezes naczelny

spodziewa si, e okrzyk ten jego wzbudzi echo z piersi

zgromadzonych, lecz si omyli: grobowe milczenie

byo jedyn odpowiedzi na propozycy -zostania

wiernymi Prusakami^.

Flottwell, tern niezraony, przez usta jednego ze

swych zwolenników postawi propozycy dzikczyn-

nego adresu do króla, co sejm zby cierpk odmow.
Petycye i zaalenia niezwykle licznie do laski

marszakowskiej skadano. Chodzio o nowe dnoci
germanizacyjne. Sejm petycyonowa nie jednolicie,

lecz odam polski z osobna, osobno za niemiecki

Dao to królowi sposobno uwaania petycyi za nie-

dosz do tronu«.

W roku 1836 zmar marszaek sejmu, ksi Suko-
wski, a wraz z nim zesza do grobu jedna z osobi-
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stoci, które podówczas najbardziej powoane byy
do obrony polskoci w Berlinie i wpywami swymi nie-

jeden cios od prowincyi odwróciy.

Pozbawione bdc tak powoanego rzecznika sprawy
polskiej, jakim by zasiadajcy w radzie pastwa w Ber-

linie ksi Sukowski, pozostao Poznaskie oko w oko

z germanizacy, reprezentowan przez biurokratyzm

pod wodz Flottwella.

W roku 1838 pojawio si pismo, które na roz-

wój umysowy i narodowy Ksistwa ogromny wpyw
wywaro: Tygodnik Literacki, wydawany przez Anto-

niego Wojkowskiego przy wspópracownictwie Mora-
czewskiego, Libelta i Kamiskiego. Tygodnik Literacki

uwaany by moe za wyraz zapatrywa » stronnictwa

ruchu «, na czele którego stali Moraczewski i Libelt.

Obok tego odamu opinii publicznej istnia konserwa-
tywny jej odam, reprezentowany w dziennikarstwie

przez Ordownik, pod kierownictwem braci Popliskich
i ukaszewicza. Stronnictwa te jednak — o ile pomi-
niemy literack a wysoce niesmaczn polemik uka-
szewicza z »modymi zapalecami« — nie zwalczay si,

lecz dyy do przewyszenia si nawzajem w zasu-
gach okoo rozwinicia ycia spoecznego i umyso-
wego.

Dla zrozumienia prdów, jakie ujawnia si mo-

gy w yciu W. Ks. Poznaskiego pod koniec czwartego

dziesitka dziewitnastego wieku, uwzgldni trzeba

wpyw emigracyi, jako czynnika, któremu najwikszy
wpyw w obudzeniu narodowem Poznaskiego przypi-

sa trzeba. Emigracya polska z r. 1831 znalaza w Po-

znaskiem, jak to ju zaznaczylimy wyej, niejako

bezpieczn przysta, a bd co bd bezpieczniejsz
ni w innych czciach Polski. Flottwellowska policya

pomimo caej swej czujnoci nie bya w stanie prze-
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szkodzi rozwijaniu si wpywów emigracyi. Przela-

dowania i poszukiwania emisaryuszów, dziaalno ko-

misyi ledczych — wszystko to nie byo prawdziw
przeszkod do pracy, bo w rezultacie czegó si móg
spodziewa schwytany emisaryusz? Co najwyej wy-

dalenia przymusowego, podczas gdy gdzieindziej z zu-

penie innym transportem, dcym do odleglejszych

stref, si spotyka.

Napotkawszy wic podatny grunt dla pracy, emi-

gracya tu staraa si wzbudzi ruch narodowy, zogni-

skowa wzgldnie swobodny rozwój literatury, skupi
naukowe i literackie zdolnoci. I to si jej udao.

Ile tylko b}*o klubów i towarzystw wród kon-

spirujcej emigracyi, kady odcie polityczny wysya
do Ksistwa swych reprezentantów na krótszy lub

duszy pobyt. Widzimy Mierosawskiego, Tomasza
Malinowskiego, Henryka Jakubowskiego, Teofila Wi-

niowskiego, Alcyat, Józefa Wysockiego, wysanych
z ona towarzystwa demokratycznego. Widzimy Che-
mickiego, Nakwskiego, Tyszkiewicza — z ona Zje-

dnoczenia; stronnictwo Czartoryskich reprezentowa

syn ksicia Adama, ksi Witold, a stronnictwo ka-

tolickie — Stefan Witwicki i ksidz Semenenko.

Poniekd pod wpywem emigracyi, poniekd z we-

wntrznych przyczyn, rozwin si w Poznaskiem
ywy ruch narodowy, którego wyrazem byy dwa
stronnictwa, dwa odamy opinii publicznej. Nazwali-

my jedno stronnictwem ruchu, drugie konserwaty-

wnem. Wypada bliej okreli znaczenie sów tych.

Obydwa te prdy wyrosy na gruncie nieutulonego

alu po klsce 1831 roku, obydwa polegay na zrozu-

mieniu, e mono sukcesu w przyszoci zaley od

pozyskania ludu, od wywizania si wobec ludu z tych
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obietnic, jakie mu czyni rok 1831, a których dotrzy-

ma nie byo mu danem.

Pozyskanie wic ludu, propaganda idei narodo-

wej wród warstw niszych bya rodkiem, i to jedy-

nym, do przygotowania kraju dla nowego zbrojnego

wybuchu, który mia wolno zdoby i utrzyma. A
do tego punktu nie róni si od siebie oba stronni-

ctwa. Zapatrywania ich rozchodz si jedynie w kwe-

styi czasu. Postpowcy powiadaj: »Ju czas-. Kon-

serwatyci: »Jeszcze nie czas — pracujmy nad ludem-.

I pracowali jedni obok drugich, — postpowcy,

dc do szybkiego rozwizania, gromadzc materya
palny w opinii publicznej — konserwatyci, których

reprezentantem by dr. Karol Marcinkowski, dc do
stworzenia ludu, mianowicie miejskiego, do wytwo-

rzenia z niego dodatniego czynnika w organizmie na-

rodowym, odsuwajc myl ostatecznego zbrojnego wy-

buchu w dalsz przyszo.
Sympatyczna to posta dr. Karol Marcinkowski!

Sympatyczna, jak wszyscy dziaacze polityczni wspó-
czesnej epoki, jak Libelt, Moraczewski, jego polityczni

przeciwnicy. Sympatyczni s oni dlatego, e potrafili,

rónic si w zapatrywaniach, nietylko pogodzi si

ze sob jako ludzie, jako jednostki, ale nadto umieli

godzi si ze sob przy pracy.

Dr. Karol Marcinkowski przyby do Poznania na

stae w 1837 roku i w krótkim czasie, dziki swym oso-

bistym zaletom, staje na widowni, otoczony zaufaniem

ziemiastwa,dc do wychowania i wytworzenia ludu.

Organizuje >Towarzystwo naukowej pomoc}r -, zakrela-

jc mu szeroki zakres dziaalnoci spoecznej w spra-

wie ksztacenia modziey, wznosi Bazar, rodzaj >Domu
polskiego, gdzieby zogniskowa si móg polski han-

del i przemys.
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O dnociach, jakie oywiay tych ówczesnych
konserwatystów przy pracy, najlepsze wiadectwo daje

ogoszony póniej przez Marcinkowskiego artyku
(w Boku), w którym tak charakteryzuje cele towarzy-

stwa: »Towarzystwo nasze, szanowni Rodacy, ma za

zadanie rozszerza owiat pomidzy braci nasz
i da sposób wyuczenia si pracy, któr w caoci so-

cyalnej, jako jednego ciaa ogniwa, zlane w jednoro-

dno ogóu, uytecznemi sta si mog, zabezpiecza-

jc zarazem wasn duchow i materyaln niezawi-

so. Wszake to najpewniejszy sposób, aby rozwi-
za zadanie spoeczestwa, zrobi ludzi wolnymi na
duszy i ciele: to jedyna droga zblienia podanej dla

wszystkich równoci socyalnej i wyniesienia czowieka
do wyszej potgi obywatela w narodzie*.

We dwa lata po przybyciu Marcinkowskiego do

Poznania, w roku 1839, przybywa Karol Libelt i zaj-

muje skromne stanowisko nadetatowego nauczyciela

gimnazyalnego. Libelt, podoficer artyleryi z korpusu
Róyckiego, doktór filozofii berliskiego uniwersytetu,

wizie polityczny, czowiek obdarzony najszlache-

tniejszem sercem, wyborny mówca, którego wymowa
porywaa suchaczy — godnym by towarzyszem, lub,

jak kto chce, przeciwnikiem Marcinkowskiego.

Libelt z Jdrzejem Moraczewskim zakadaj nowe
czasopisma i organizuj sery odczytów publicznych.

W roku 1837 odby si sejm stanów. Obrady jego

byy tym razem widowni powanych zatargów po-

midzy narodowoci polsk i niemieck. Posowie pol-

scy, nie mogc wskutek opozycyi Niemców przepro-

wadzi petycyi o prawa jzyka polskiego, gdy do
tego potrzebna bya zgoda */, sejmu, wydali do kole-

gów Niemców odezw, wyuszczajc im motywy swego
dziaania i proszc o poparcie petycyi. Gdy petycya
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pomimo to uchwalona nie zostaa, postanowili cofn
si od dalszego udziau w obradach sejmu.

W odnonej odezwie zaznaczaj posowie polscy,

e »idc za gosem sumienia i honoru « decyduj si

na ten »ju ostateczny krok, aby zwróci uwag kró-

lewsk na nieszczliwe pooenie ludnoci polskiej .

Wobec tej ostatecznoci niemieccy deputowani

zdecydowali sie udzieli podpisów pod petycy, reda-

gowanie której specyalnej mieszanej komisy i byo po-

wierzone.

Petycya -- jak to przewidzie si dao — adnego
praktycznego rezultatu nie przyniosa. Na proby o j-
zyk polski w szkoach i urzdach, król odpowiada, e
szkoy maj na celu wanie nauk jzyka niemie-

ckiego, który jedynie uzdatnia do urzdów.

Gdy pod wpywem rzdów Flottwella z jednej,

a emigracyi z drugiej strony, zaczo ycie polityczne

przybiera pewne wyrane formy, gdy tworzy si za-

czy stronnictwa, umar dnia 7 czerwca 1S40 roku

król Fryderyk Wilhelm Ill-ci. Na tron wstpi Fryde-

ryk Wilhelm IV. Zmiana tronu miaa znaczenie dla

Poznaskiego. Oczekiwano od nowej wadzy bardzo

wiele. Pierwsze kroki króla zdaway si usprawiedliwia

te nadzieje. Nie podziela on postpowania ojca swego

np. z arcybiskupem gnieniesko -poznaskim, który

za nieustpienie w rzeczach sumienia rozkazom kró-

lewskim zosta uwiziony. Arcybiskup Dunin, interno-

wany w Koobrzegu, ju 5 sierpnia wróci do Pozna-

nia. Równoczenie ogosi król ogóln amnesty dla

politycznych przestpców.

Wrócili wic zarówno winiowie, jak puk. Scza-
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niecki z Boguszyna,. jak i wygnacy, a w ich liczbie

i Tytus Dziayliski; nieco póniej Seweryn Mielyski.
Uroczystoci koronacyjne odby si miay w Królewcu.

Dla zoenia hodu udaa si deputacya z Pozna-
skiego. Flottwell czyni zabiegi, aby w przemowie,

jak do króla wygosi mia marszaek sejmu, ksi
Poniski, nie byo jakich skarg w imieniu polskiej lu-

dnoci. »Jestemy w Królewcu wszyscy w charakterze

poddanych pruskich- — tym argumentem stara si
naczelny prezes usun wszelkie zaalenia. Wybrano
komisy redakcyjn, która uoya przemow do
md i beztreciw. Czego nie dokonaa deputacya,

to wzi jeden z jej czonków, hr. Edward Raczyski,

sam na siebie.

Nalec do liczby udekorowanych z okazyi koro-

nacyi, by hr. Raczyski uczestnikiem ogólnej audyen-

cyi u króla. Po ukoczeniu ceremonii poprosi króla

o gos i wygosi przemow, która zrobia niesychane

wraenie. Podajemy poniej tylko gówniejsze jej ustpy:
»Wasza król. mo — mówi hr. Raczyski da-

re pierwszymi czynami przed caym wiatem dowód
»agodnoci, jaka zazwyczaj jest udziaem prawdziwej

»potgi. Ona to spowodowaa nas, e, usuwajc wszel-

»kie wtpliwoci, czujemy konieczno da ci, naj. pa-

dnie, cho may obraz cierpie, na które musimy si
»uskara«.

»Jestemy ludem, który nie zatraci ani pamici,

•>ani uczucia swej dawnej godnoci. Có wic bole-

niejszego dla nas, jak myl, e najpotniejsze rzdy
»Europy, którym Opatrzno losy nasze powierzya,

^skazay nas, zdaje si, na zatrat?«

»Racz, n. panie, porówna z duchem jasnym pier-

»wszej obietnicy królewskiej one póniejsze prawa,

rozporzdzenia i instytucye, które nam krok za kro-
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kiem wydzieray te najdrosze prawa, jakie uratowa-

limy z wielkiego rozbicia. Racz porówna królu z ze-

wntrznym pozorem, który przy najbardziej pobie-

»nem wejrzeniu widocznym jest w literze prawa,

»praktyk wadz przeciw nam, a nie uwierzysz, n. pa-

dnie, abymy dzisiejszy stan naszego kraju wzi mo-

»gli za ojczyzn, aby nasze wysze potrzeby zaspo-

»kojone byy, a nasze najwzniolejsze yczenia cel go-

»dny szlachetnej energii znajdoway .

»Nie prawo, ale naduycie odaro nas ze wszyst-

kich przywilejów, jakie ojciec w. król. moci przy

»okupacyi nam nada!«

»Niech wolno bdzie powiedzie ci, naj. panie, e
-podobne wynarodowienie mieci w sobie najhanie-

:>bniejsze upokorzenie i e dobra, których bronimy, s
»prawdziwemi moralnemi dobrami, które wyej od

»wszelkich materyalnych cenimy, chocia nam mówi,
»e powinnimy si czu niemi wynagrodzeni i udaro-

»wani za strat owych — jak nazywaj — idealnych .

»Wasza król. mo, który stoisz po nad pozio-

»memi deniami, potrafisz zaciemnion rozpozna

»prawd, pozwolisz, aby si spenio i dla nas haso

»twego królewskiego domu: >Suum cuique« i wype-
nisz to, co nam si wedug boskich i ludzkich praw

»naley«.

Przemówienie Raczyskiego, ju dziki samej nie-

zwykoci swej, zrobio na królu ogromne wraenie.

Król w odpowiedzi zapewni : »Narodowo wasza

uszczerbku nie doznam i zada od Raczyskiego spe-

cyalnych dowodów, które Raczyski wkrótce potem

przesa do Berlina.

Jednem z bezporednich nastpstw niezwykego

kroku hr. Raczyskiego, byo usunicie Flottwella ze

stanowiska naczelnego prezesa. Na nowy rok 1S41

3fOWSMNIE POZNASKIE
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ogoszon zostaa nominacya hr. Arnima, a przed sa-

mem zaczciem sejmu prowincjonalnego z r. 1841 do-

szed do wiadomoci publicznej reskrypt ministeryalny

z 21 stycznia 1841, zawierajcy wane rozporzdzenie,

dotyczce uywania obu jzyków w Ksistwie w pro-

cedurze sdowej.
Te oba kroki królewskiego rzdu pruskiego wznie-

ciy róowe nadzieje w spoeczestwie polskiem. Obie-

cywano sobie, e pod berem nowego wadcy nastpi
nareszcie upragniona era dotrzymywania obietnic kró-

lów pruskich wobec narodowoci polskiej.

Usposobienie byo tak róowe, e ks. Poniski
w przemowie swej do Flottwella, który przy otwarciu

sejmu zastpowa hr. Arnima, wynosi pod niebiosa

gorliwo ustpujcego prezesa.

Polacy w sejmie zasiadajcy, z nielicznymi wyj-
tkami, skonni byli do pracowania nad zaagodzeniem
stosunków z rzdem.

Od samego pocztku stara si król uj obietni-

cami sejm poznaski; piknemi sówkami sypa w ode-

zwie swej clo stanów, dajc nawet poniekd odpo-

wied na zaalenie Edwarda Raczyskiego przeciwko
urzdnikom królewskim, zaniesione w czasie korona-

cyi w Królewcu. Panowao usposobienie wyczekujce,
które jeden ze wspóczesnych w tych maluje sowach:
deputowani mawiali sobie: »Xie trzeba przedwczenie
jtrzy króla. Nie znamy go

;
a moe on bdzie na nas

askawy!«
Z tego wic powodu w projekcie adresu stanów

do tronu nie znalazo si adne zaalenie, adne da-
nie. Kolejno odrzucono trzy projekty adresu jako nie-

do umiarkowane. Ten ton najpoddanniejszego umiar-
kowania charakteryzowa wszelkie dalsze czynnoci
sejmu.



35

- Kolejno odrzucone zostay projekty petycyi o ja-

wnoci obrad sejmowych: o pomnoeniu deputowa*-

nych stanu wiejskiego: o rozszerzeniu prawa obieral-

noci: o wolnoci sowa drukowanego.

W kwesty i polskiej przygotowany by projekt

petycyi, omawiajcej ogólne pooenie, który jednako-

wo pod obrady nie przyszed wskutek zabiegów ksi-

cia A. Radziwia. Byy namiestnik poznaski usilnie

odradza niewczesnego domagania si, zwracajc uwag
na to, e wobec przewidywanego starcia pomidzy
Rosy a Prusami, ustpstwa króla dla Polaków same

z siebie wynikn. Wniosek wic cofnito, a zastpiono

go mniejszej wagi wnioskami o jzyk polski w szko-

ach, o napisy polskie na drogowskazach i t. d.

Lecz jakkolwiek obrady sejmu wypady po myli
królewskiego rzdu, to wszake zbyt jawnemi byy
myli i dnoci, ogarniajce co raz to bardziej spo-

eczestwo polskie.

To te oprócz udzielenia zwykej odprawy na

uchwa sejmu poznaskiego odpowiedzia (w lipcu

1841 r.) król reskryptem, ogoszonym w pruskiej gaze-

cie urzdowej. Reskrypt ten, zastosowany do rezultatu

obrad, byby prawdziw zagadk, gdyby nie dotyczy

wyranie dnoci, majcych na celu oddzielenie Ks.

Poznaskiego od monarchii pruskiej.

Król w reskrypcie tym pisze: > Nasza ojcowska

troskliwo nakazuje nam zaprotestowa przeciw wszel-

akim dnociom, majcym na celu oddzielenie Ksi-

stwa Poznaskiego od reszty monarchii.

• Dlatego nie moemy przyj da, które nam
>\v tej mierze uczynione zostay: pospieszamy je ode-

pchn, aby rozproszy przywizane do nich zudze-

nia. — Wszelkie usiowanie, któreby miao na celu

»oddzielenie ywiou polskiego od innych narodowo-
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»ci W. Ksistwa, przeszkodzioby rozwiniciu Naszych
»askwych widoków wzgldem naszych polskich pod-

»danych.

>Ci z nich, którzyby robili usiowania dce do

^rozdziau, a przeszkadzajce naszym zamiarom, na

»cik naraaliby si odpowiedzialno^.
Pomimo tych pogróek nowy naczelny prezes hr.

Arnim uly cokolwiek surowoci rzdów flottwello-

wskich. Jzyk polski zaj w szkoach lepsze miejsce,

wiksza wolno druku przyczynia si do oywienia
ruchu literackiego i w zakadaniu towarzystw nie na-

potykano dotychczasowych przeszkód. Hr. Arnim ho-
dowa zarówno jak i król zasadzie, e sodycz obej-

cia i przyzwoleniem na pewn pozorn swobod mo-
na pogodzi Polaków z losem.

Ogromny wpyw na rozwój ycia narodowego
miaa napywajca do Ksistwa emigracya polska, gdy
wanie wówczas, po sejmie 1841 roku, zostaa znie-

siona konwencya kartelowa pomidzy Prusami a Ro-

sy w sprawie wydawania sobie nawzajem przest-

pców politycznych i zbiegów.

Zniesienie konwencyi otworzyo emigracyi wrota

do Poznaskiego. Zarówno z Kongresówki, jak z Fran-

cyi, pynie nieprzerwany strumie emigrantów, którzy

w Poznaskiem zostaj przyjci z otwartemi rkoma.
Zastpy te, o ile z niszych warstw ludnoci po-

chodziy, wcieliy si odrazu w szeregi poznaskich
rzemielników, rozpoczynajc propagand narodow.
Bardzo wiele modziey, pochodzcej z wyszych warstw
spoecznych, wobec niemonoci znalezienia zajcia,

oddaje si rzemiosu, zasilajc w ten sposób szeregi

agitatorów politycznych.

Napywajca z Królestwa inteligencya niezmier-
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nie si przyczynia do wzmocnienia obozu »postpo-
wców .

Wród rzuconych owym ruchem na grunt po-

znaski osobistoci spotykamy ludzi bardzo zdolnych,

nazwiska których z czasem zdobyy sobie prawo oby-

watelstwa w naszej literaturze.

Ruch umysowy i literacki, niemniej za i naro-

dowy tak ywem ttnem uderza wówczas, jak nigdzie

w caej Polsce. Jednym z licznych objawów tego ru-

chu byy zorganizowane przez Libelta i Moraczewskiego

publiczne wykady. Rozpoczyna je Libelt w r. 1841

wykadami o literaturze niemieckiej.

Prelegent nie krpowa si tematem i dawa su-

chaczom nie pogld na literatur niemieck, lecz ra-

czej porównawczy zarys polskiej i niemieckiej. W kocu
tego roku rozpoczyna Moraczewski swe tygodniowe

odczyty >0 dziejach sowiaskich a do XV w.« w pa-

acu Dziayskich. Moraczewski wykada co wtorek,

Libelt >0 estetyce; co sobot. Przykad ten znajduje

naladowców. Dr. T. Matecki, lekarz, rozpoczyna we
czwartki wykady o chemii i fizyce. Adwokat J. Kraut-

hofer zgasza si na pitki z odczytami z dziedziny

prawa. W ten sposób zorganizowa si rodzaj uniwer-

sytetu, cieszcy si niesychanem powodzeniem wród
ludnoci polskiej Poznania.

W roku 1843 Moraczewski i Libelt zaczynaj wy-

dawa miesicznik, a raczej kwartalnik p. t. »Rok —
pod wzgldem owiaty, przemysu i wypadków cza-

sówyeh «.

Wybornie redagowany »Rok zgromadzi w sze-

regu swych wspópracowników najlepsze siy literackie

ówczesnej doby a, bdc organem Moraczewskiego

i Libelta, reprezentowa stronnictwo »ruchu*. Nie na-

ley jednak tego bra jednostronnie. Marcinkowski,
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który, stojc na gruncie pracy organicznej, róni si
od nich nie tyle w celach, ile w rocfkach, - pomieszcza

w >Roku swój artyku, jako prezes t-wa pomocy
naukowej.

Do rzdu ludzi, którzy starali si obudzi umy-
sowy i polityczny ruch w Ksistwie nalea te i August
Cieszkowski, którego wietne pióro ju w r. 1843 na

amach »Roku« krelio plany »skojarzenia de i prac

umysowych w W. Ksistwie Poznaskiem . Cieszko-

wski proponuje utworzenie ^towarzystwa przyjació

postpu, w celu zaoenia powanego wydawnictwa,
miesicznego lub kwartalnego, w któremby i sprawy
polityczne byy uwzgldniane.

Zapewne ze wzgldu na cenzur nie móg autor

wypowiedzie si janiej.

Myli i marzenia grona przyjació literatury pol-

skiej biegy w kierunku stworzenia uniwersytetu w Po-

znaniu. Wszechnica poznaska miaa zogniskowa ruch
umysowy polski pod zaborem pruskim i niecla zobo-

jtnie dorastajcemu pokoleniu.

Do grona ludzi, którzy wród spoeczestwa po-

znaskiego odgrywali wówczas rol fermentu politycz-

nego, nalea, obok wymienionych powyej, Edward
Dembowski, który osiad w Poznaniu w r. 1S43, zagro-

ony uwizieniem w Królestwie.

Modo, majtek, odziedziczony po ojcu, charak-

ter niezmiernie rzutki i ywy, skonno do brania

czynnego udziau w yciu politycznem, inteligencya

i spryt wrodzony — wszystko zoyo si na to, aby
wród spoeczestwa poznaskiego ówczesnej doby za-

pewni mu rol pierwszorzdnego dziaacza. — I tylko

gorczkowem usposobieniem opinii publicznej, tylko

powszechnem wzburzeniem umysów wytomaczy so-

bie mona fakt, e bodaj czy nie najczynniejsza
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rola w przygotowaniu wybuchu zbrojnego przypada
w udziale 22 letniemu modziecowi, gdy nie wicej

lat sobie liczy Dembowski, osiadajc na stae w Po-

znaniu.

Dembowski by zapalonym demokrat, jednym
Z . tych, których temperament i modo do ognistych

a kracowych hase popychaj.
By te wreszcie, jako reprezentant nowego powsta-

jcego wówczas na Zachodzie prdu katolickiego, ksidz
Jan Komian, który, przybywszy w r. 1845 z emigra-

cyi do Berlina, zaczyna oddziaywa na Pozna, to

za pomoc swego organu Przegldu Poznaskiego, to

za pomoc osobistego wpywania na modzie akade-

mick.
Ju samo róniczkowanie si prdów, których

przedstawicieli wymienilimy powyej , wskazuje na

niezwykle szybkie pulsowanie ycia publicznego. Jak

dalece wraliw bya ówczesna opinia publiczna na

wszystko, co dotyczyo spraw polskich, dowodzi fakt,

który si wydarzy w 1844 r. Do Poznania przyby
wówczas profesor Trentowski, znany ju ze swych

dzie filozoficznych, wspópracownik licznych pism po-

znaskich. Przyby w celu wygoszenia odczytu i wy-

stpi na sali Bazarowej z odczytem, w którym zacz
apoteozowa" pastwow kreacy Fryderyka II, wy-

chwala Prusaków, ich ad i porzdek. Wywody jego

przyjto pukaniem i gwizdaniem, a wród zgodnj'ch

okrzyków oburzenia caego zgromadzenia biedny Tren-

towski zle musia z katedry. Pozna wicej o nim

sysze nie chcia.

Stosunki z królewskim rzdem nie byy najle-

psze, a do pogorszenia ich przyczyniy si uchway
sejmu prowincyonalnego w r. 1843. Posowie polscy,

pomni odprawy sejmowej z 1841 r., która obraaa ich
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uczucia narodowe, wystosowali d. 8 marca 1843 r. do

króla adres z pominiciem królewskiego komisarza.

Adres ten wyraa al z powodu odpowiedzi król. z r.

1841, a oprócz tego wyrane zastrzeenie, oparte na

traktatach i przyrzeczeniach królewskich. Król odpo-

wiedzia ju w 6 dni póniej nie tajc swego oburze-

nia i zagrozi nawet zniesieniem instytucyi sejmów
prowincjonalnych.

Pogróka królewska wzbudzia gone protesty

i niezmierne oburzenie, lecz nawet urzeczywistnienie

jej nie byoby w niczem zdoao zastraszy Ksistwa,

a to z powodu, e coraz bardziej szerzyo si poczu-

cie bezowocnoci brania udziau w pracach sejmu, oraz

wiadomo, e droga petycyi i uchwa sejmowych do

zrealizowania praw Polakom zagwarantowanych nie

prowadzi. Zaczta coraz silniej kiekowa myl, e do

zrealizowania praw tych, a nawet nabycia nowych,

nigdy nieprzedawnionych praw egzystencyi niepodle-

gej, inna prowadzi droga — droga powstania. Zblia
s i e rok 1846.



Emigracya i sprzysienie 1846 r.

Aby nie naruszy cigoci opowiadania, nie mo-
glimy dotychczas zwróci uwagi na organizacy i dzia-

anie emigracyi polskiej we Francyi. W wypadkach
1846 roku ujawnio si po raz pierwszy w czynie dzia-

anie zorganizowanej demokratycznej emigracyi, std
te zajmuje ona miejsce w szeregu czynników, które

zoyy si na wywoanie ruchu w owym historycznym

roku. Wypada wic cofn si ku pocztkom tej orga-

nizacyi emigracyjnej, aby zrozumie rol, jak ona
odegraa w latach póniejszych.

Po upadku powstania rzd, sejm, wojsko i zna-

czna cz inteligencyi opucia kraj i udaa si do

Francyi. Po kilku nieudanych próbach wytworzenia

zagranic reprezentacyi narodowej , czonkowie by-

ego rzdu, sejmu i cz starszyzny wojskowej za-

wizaa stronnictwo pod przewodnictwem ksicia Adama
Czartoryskiego. Stronnictwo to miao reprezentowa
cay naród polski, a zarazem broni jego praw poli-

tycznych wobec gabinetów europejskich.

Punktem wyjcia stronnictwa tego, arystokraty-

cznem zwanego, by traktat wiedeski, a wic da-
nie przywrócenia Polski kongresowej w granicach

owym traktatem zakrelonych.

Polityk t opierano na przypuszczeniu, e gabi-
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nety, które wpyway na postanowienia kongresu, bd
upominah' si o ich zachowanie.

Polityka stronnictwa konserwatywnego zamykaa
si w dwóch punktach: traktat wiedeski i pomoc ga-

binetów europejskich, na kongresie reprezentowanych,

do przywrócenia Polski w granicach owym traktatem

objtych.

Stosownie te do tej polityki stronnictwo arysto-

kratyczne rozpoczo dziaanie od wniesienia w imie-

niu caego narodu polskiego mocyi (»motion«) w par-

lamencie angielskim o przywrócenie Polski z r. 1815.

Tow. arystokratyczne nigdy do wpywów w kraju

nie doszo.

Prócz tego stronnictwa zawizao si dnia 17 marca

1832 roku towarzystwo demokratyczne. Naleeli do

niego ci, co na szerokiej, w duchu radykalnym po-

mylanej reformie stosunków spoecznych oprze chcieli

prac nad odrodzeniem -Polski. Liczba czonków t-wa

dochodzia 3-ch tysicy.

Pierwsz czynnoci stronnictwa tego by mani-

fest, wydany 3 maja 1832 r. do ludów Europy, prote-

stujcy przeciw rozbiorom od r. 1772 na Polsce doko-

nanym. I postanowienia na kongresie wiedeskim za-

pade uwaao towarzystwo demokratyczne za nowy
tylko rozbiór Polski, na którym nie wolno opiera
polityki narodowej, nie uwicajc wszystkich poprze-

dnich rozbiorów.

To te pomidzy towarzystwem demokratycznem
a arystokratycznem wywiza si antagonizm, prowa-
dzcy do wzajemnego paraliowania swych planów.

Towarzystwo demokratyczne zajmowao si dugi
czas badaniem kwestyi spoecznych. Na zapytania cen-

tralizacyi odpowiaday pojedyncze sekcye, poczem
centralizacya wedug wikszoci zda redagowaa
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zbiorow odpowied, która stawaa si odtd artyku-

em wiary demokratycznej.

Gdy si zapytamy o tre tej demokracyi, oVjej

zasady, napotykamy .w pismach towarzystwa demo-
kratycznego nic wicej, jak teory: wszystko dla lada

przez lud, czyli wszechwadztwo ludowe ze wszystkie mi

konsekwencyami.

Przygotowaniem ludu do tego miao by jego

usamowolnienie przez nadanie jaknaj wikszej liczbie

ludzi wasnoci gruntowej i stworzenie jaknaj wikszej
iloci obywateli.

Dowiadczenie, mówili demokraci, nauczyo, e
wszystkie powstania narodowe albo nie miay czasu,

albo, jak w r. lS31-ym, ochoty do przeprowadzenia

koniecznej reformy spoecznej w narodzie i, nie zain-

teresowawszy mas ludowych do walki z najazdem,

byy za sabe.

Uwaszczenie chopów i rozszerzenie praw oby-

watelskich na cay naród byy wedle ich rozumowa-
nia koniecznoci, poczuciem sprawiedliwoci naka-

zan, a nadto rodkiem wywoania wszystkich si

w narodzie potrzebnych do odzyskania wasnej niepod-

legoci.

»Jeeli nowe powstanie nie ma by smutnem da-

wnych powsta powtórzeniem, pierwszem do boju ha-

sem powinno by usamowolnienie ludu, oddanie mu
ziemi na wasno bezwarunkow:. Tak si wyraa
manifest demokratyczny.

Przysze powstanie w myl manifestu nie miao
by tylko powstaniem, lecz rewolucy spoeczn, za-

powiadajc ujarzmionym warstwom moralne i mat-
ryalne wyswobodzenie, jakote zupen osobist wol-

no, zrównanie stanów, uczestnictwo wszystkich we
wszelkich urzdach. Centralizacya gorliwie staraa si,
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aby towarzystwo rozpowszechni, jaknajliczniej przyj-

mujc nowych czonków we wszystkich prowincyach

Polski.

Z krajem bya emigracya w bezporednim sto-

sunku od roku 1836. Centralizacya wysyaa swych

agentów, uywajc do tego osób z ona towarzystwa,

lub z pomidzy czonków skadu swego, aby rozkrze-

wia demokratyczne pojcia i zaprowadza miejscowe

zwizki.

Pierwsi agenci centralizacyi byli bardzo szczliwi
w swych usiowaniach; pisma towarzystwa byy roz-

powszechnione we wszystkich prowincyach dawnej

Polski; wszystkie odamy istniejcych ju dawniej zwi-
zków zdoano zuytkowa, aby swojemu wzrost zape-

wni. — Tak byo mianowicie w Ks. Poznaskiem,
gdzie przed r. 1840 Waleryan Breaski, a póniej do
1S44 r. Tomasz Malinowski byli czynni.

Waleryan Breaski, urodzony w Ksistwie Po-

znaskiem, zaoy okoo 1839 r. pierwszy zawizek
sprzysienia na W. Ks. Poznaskie i Prusy Zacho-

dnie; naleeli do niego z pocztku — jak podaje Gut-

try — Karol Libelt, Napoleon Kamiski, ksigarz, Ka-
jetan Buchowski i Adolf Malczewski. O ile usiowania
w celu obudzenia ruchu narodowego jaknajszersze

warstwy spoeczne ogarn miay, o tyle znów stosu-

nek z towarzystwem emigracyjnem osonity by naj-

wiksz tajemnic.

Ale ju od roku 1841-go objawia si zacza d-no do odrbnego dziaania, poczci wskutek nie-

zaufania do centralizacyi, któr pomawiano o niedo
cise przestrzeganie tajemnicy wzgldem osób w kraju

dziaajcych, poczci z powodu aspiracyi centralizacyi

do rzdzenia krajem z obczyzny.

W roku 1843 zawizay si w kraju towarzystwa
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filialne z komitetem na miejscu celem propagandy

idei demokratycznej, z moliwem nastpstwem oparcia

na tej zasadzie powstania caego narodu.

Idee demokratyczne szerzyy si nietylko pomi-
dzy modzie, ale i pomidzy starszem obywatelstwem.

Za rodek do agitacyi suyy róne towarzystwa, od-

czyty i bale, na których starano si zbliy do mie-

szczan. Tylko lud wielkopolski by jeszcze obojtnym,

a nawet nieprzychylnym sprawie powstania i szlach-

cie, bo przy uwaszczaniu rzd stara si szerzy po-

midzy ludem nienawi przeciw szlachcie, e ona bya
przeciwn uwaszczeniu i e tylko król pruski by
prawdziwym dobrodziejem chopów, dajc im wasno
pomimo oporu ze strony panów, którzyby chcieli przy-

wróci dawne poddastwo.
Zwizek poznaski by zarazem sprzysieniem,

dcem do przyszego powstania, a wadze prowin-

cjonalne byy naprzód na kierowników przyszego

wybuchu wyznaczone. Zwizek filialny w zupenoci
zaleny by od centralizacyi wersalskiej i do jej kas

przelewa zebrane w kraju fundusze. Zwizek Ksi-

stwa Poznaskiego (byy filialne zwizki w Galicyi,

wolnem miecie Krakowie, w Królestwie i na Litwie)

nie liczy w pierwszych latach wiele wicej ponad 20-u

czonków. Midzy nimi spotykamy oprócz Libelta, je-

dnego z najdawniejszych czonków — Aleksandra

Guttrego z Gostynia, byego oficera z kampanii roku

1830—31; dalej Wadysawa Kosiskiego, syna gene-

raa wojsk polskich, zamieszkaego w Targowej Górze,

w powiecie redzkim, byego oficera pruskiego; powró-

conego krajowi dopiero w r. 1842 zacnego hr. Sewe-

ryna Mielyskiego, którego dobra Miosaw byty przy-

tukiem dla przebywajcych w Poznaskiem emisaryu-

szów emigracyi. Oprócz tego wymienimy jeszcze histo-
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ryka Moraczewskiego, literata Berwiskiego, poet Ba-

liskiego, Supeckiego, Mikorskiego, dra Mateckiego,

Jarochowskiego, dyrektora -starej laridszafty .

Czonkami komitetu w roku 1843 byli: Seweryn
Ostrowski, \Y. Wolniewicz, dr. Libelt, hr. Biliski, W.
cki i hr. Seweryn Mielyski. — Ci, wybrani z po-

midzy najgorliwszych patryotów ludzie, tworzyli po-

midzy sob niejako famili odosobnion, tak jak

w emigracyi partya demokratyczna, i uwaali si po-

niekd za jedynych reprezentantów Polski, pragncej
oswobodzenia.

Ale tak mao o Polsce mylcych Polaków, jak

zwizek poznasko-centralny (jak go w owym czasie

pospolicie nazywano) mniema, nie byo. — I po za

obrbem zwizku znaleli si jeszcze ludzie, którzy do

tych samych celów zmierzali. Ci, jak przypadek i oso-

biste znajomoci zdarzay, od roku 1842 zaczli si
schadza i naradza, a wreszcie utworzy si nowy
zwizek, moe nawet kilka zwizków, ale przemijaj-
cych i bez cisej organizacyi. Zwizek ten róni si
od centralnego tern, i nie opiera si na emigracyi,

lecz na kraju, a zatem by ywotniejszy i prakty-

czniejszy. Nie przypuszczajc, aby propaganda tajna

duej prowadzona moga si na co przyda, zwizek
ten twierdzi, i propagand dla ludu powinien by
czyn, nie sowa. Partya ta, jakkolwiek nie liczya zna-

cznych zdolnoci w swem gronie, ani si nie skadaa
z tak powszechnie powaanych ludzi, jak central-

czycy poznascy, jednak odznaczaa si tern, e wy-

rosa niesztucznie na niwie polskiej i nie bya przy-

miona scholastyczn nauk towarzystwa demokraty-
cznego, jakkolwiek tym samym zasadom w gruncie

rzeczy hodowaa. Nie pisma towarzystwa demokraty-
cznego, ale takie jak Prawdy zy)uotne, Partyzcuitka
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i inno podobnej treci pisma ulotne miay tam przy-

;,. Na czele zwizku stal ksigarz Stefaski, my-

narz Essmann i lusarz Lipiski. Walenty Stefaski,

ksigarz z Poznania, którego obok E. Dembowskiego

spotyka niejednokrotnie bdziemy, jako reprezentanta

-krajnie radykalnych przekona, jest jedn z najcha-

rakterystyczniejszych postaci, które kieroway ówcze-

snym ruchem rewolucyjnym. Stefaski umia korzysta

z pooenia i nie obawia si sprowadza potajemnie

i mie u siebie na skadzie, pomimo rewizyi, pisma wy-

chodzce na emigracyi. a poszukiwane przez publiczno;

znakomite robi na tej spekulacyi interesa, a przy tej

sposobnoci móg z atwoci odgadywa* przekonania

polityczne osób, z którymi by w stosunkach ksigar-

skich. atwo by moe, i który ze zwizkowych od-

kry mu istnienie zwizku centralnego. Komitet wie-

dzia o rozgazionych stosunkach Stefaskiego, ale

waha si z przyjciem do zwizku. W r. 1841 lub 1842

roku Stefaski zaoy wic inny, niezawisy od or-

ganizacyi wersalskiej zwizek, i wcign do niego

klas mieszczask, niemniej za i podoficerów z za-

ogi poznaskiej.

O ile organizacya wersalska odznaczaa si pewn,
nawet przesadn, dnoci do ujcia swych pogldów
w scholastyczne niemal okrelenia i formuki, o tyle

znów spoeczne pogldy niektórych czonków tego po-

znaskiego klubu radykalnego odznaczaj si ogro-

mnym brakiem jasnoci. Ludzie ci marzyli o zaprowa-
dzeniu charakterowi narodowemu odpowiedniejszego
ustroju spoecznego, na braterstwie — w dziedzinie etyki

i na assocyacyi — w dziedzinie warunków ekonomicz-
nych opartego. Systemu dokadnego i organicznego,
stosownego dla Polski, nikt jednak nie poda i dlatego
to ci spiskowi socyalici umiecili w programie swym
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nadanie gruntów komornikom i chopom bezrolnym.

Istotne ich zapatrywania jednak — pewien zlepek ko-

munistycznych idei, wedug Wl Kosiskiego, wspo-

mnianego powyej czonka zwizku demokratycznego

poznaskiego — streszczay si w powyszych zapa-

trywaniach Stefaskiego: »Xaród powstajcy musi

>mie na zawoanie wszystkie siy i zasoby krajowe.

>\V walce rewolucyjnej, prowadzonej z najwikszem

»wyteniem, wasno ustaje prawie sama przez si>

»a rzd, lub wojsko staje si de facto panem caego

:>bogactwa narodowego, uywajc go na potrzeby

> ogólne narodu. Najprostsz wic rzecz jest, aby

>z momentem powstania ogosi manifestem, i w cza-

sie walki o niepodlego zawiesza si osobist wa-
sno, a rzd rewolucyjny, jako skoncentrowana wola

»narodu, staje si jedynym, rewolucyjnie odpowie-

dzialnym szafarzem wszystkich zasobów narodu. —
»Taki stan ewangelicznej wspólnoci, zarzdzanej przez

»rady gminne, do których mianowicie ksia wchodzi
»powinni, rozwinie w narodzie uczucia równoci, mio-

»ci chrzecijaskiej i braterstwa do najwyszego sto-

»pnia. By moe, i stan ten — wyjtkowy i rewolu-

cyjny — przypadnie narodowi do smaku i da si uj
»potem w jaki organiczny system, który po skocz e-

>niu walki przez naród przyjty zostanie .

Zgodnie z temi tendencyami nowa partya ruchu

tylko tego jednego daa, aby rewolucy jaknajpr-

dzej wywoa, nie troszczc si bardzo o to, czy to

jest moliwem, koniecznem i jak si da wykona.
Wogóle partya ta gbiej nad pooeniem kraju, ani

nad sposobami walki nie mylaa i skadaa si po
wikszej czci z poczciwych serc, dla Polski gorco
bijcych, wyjwszy kilku wichrzycieli, których patryo-

tyzm na osobistociach, na grze namitnoci, na haa-
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sie i wrzawie polega, ale strona inteligencji sabo

w niej reprezentowan bya.

Prc do najszybszego wywoania wybuchu, kóko
radykalne rzdzio si nastpujc logik: >Musimy

wywoa powstanie na caej przestrzeni dawnej Polski,

aby: 1) Polska przypomniaa sobie, e rozszarpane jej

czonki do jednego ciaa nale; 2) aby ide demokra-

tyczn równoci i braterstwa w czasie powstania

w ycie caego narodu wprowadzi; 3) aby si oka-

zao, i Polska dawna szlachecka i anarchiczna zgi-

na, a Polska powstajca na zasadach demokratycz-

nych polega. Zróbmy powstanie tak silne, jak by
moe; jeli si uda, bdziemy wolnymi i cel ostate-

czny odrazu osigniemy; jeli nie, to tyle pozostanie

w zysku, i idea demokratyczna, w caym narodzie za-

szczepiona, sama si rozwija ju bdzie; — rewolu-

cya ju tern si przysuy, gdy obudzi masy z letargu

i panowanie demokracyi w Polsce zapewni; — spro-

wadzenie wikszego ucisku na Ksistwo jest prawdzi-

wem dla zbawieniem, bo zrówna je z reszt Polski-.

Pogldy powysze wielce róniy si od zapatry-

wa centralizacyi wersalskiej, która dzielia swe prace

na dwa okresy: okres przygotowawczy, czyli propa-

gandy i okres konspiracyi. Std jasno wypada, e cen-

tralizacya nie powinna bya yczy i dozwoli spisku

prdzej, a naród przesiknie dostatecznie zasadami

demokratycznemi. W okresie propagandy, ca usilno
zwróci naleao do przekonywania wikszoci szlachty

o niezbdnej koniecznoci przeprowadzenia naprawy

ustroju spoecznego w narodzie, a ta wymagaa nie-

tylko wielkich ofiar materyalnych ze strony dziedzi-

ców, ale i zwalczenia wszelkich przesdów wzgldem
ludu. Praca zatem zwizku demokratycznego, który t
drog i zamierza, bya mozoln, ale konieczn i wy-

POWSMNIE P<UNAiXIE 4
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magala nietylko dugiego czasu, lecz i gruntownej

znajomoci historyi i potrzeb, wasnego narodu. Nie

dya wic ona do zacigania\Judzi do powstania, ale

raczej szerzya zasady demokratyczne w celu wyro-

bienia jednolitoci w narodzie. Centralizacya chciaa

powoli przygotowa grunt do wybuchu, partya kra-

jowa daa niezwocznie czynu. Aby nie krzyowa
si nawzajem w swej pracy, oba zwizki, t. j. filia cen-

tralizacyi, oraz radykalna partya krajowa poczyy
si w jedn cao na pocztku roku 1844. Central-

czycy zachowali jednak przewag, jakkolwiek powo-
ali do komitetu kilku przedstawicieli partyi krajowej.

Wkrótce potem do centralizacyi wersalskiej za-

czy nadchodzi ze wszystkich stron doniesienia od

emisaryuszów, e utrac cay wpyw, jeeli jeszcze du-
ej centralizacya sprzeciwia si bdzie gwatownej
dzy wybuchu powstania. Centralizacya, obawiajc
si, aeby naród nie da si uwie lada poruszeniu

bez planu, postanowia okaza praktyczno swych

usiowa i polecia czonkowi swemu Józefowi Wyso-
ckiemu i Ludwikowi Mierosawskiemu otworzy kurs

sztuki wojskowej; postaraa si nadto o wydanie kursu

wiadomoci wojennych; wysaa rónych emigrantów

na nauk do szkoy sztabu w Paryu, do szkoy in-

ynieryi i artyleryi w Metz; innych znowu do fabryk

prochu, broni, lania armat, i zdaa do zaoenia aka-

demii wojskowej. Mierosawski i Wysocki, nowi czon-

kowie komitetu centralnego, nie opierali si ju nawo-

ywaniom kraju do szybkiego zorganizowania wybu-
chu, lecz ruch ten nawet popierali. Obaj, zarówno Mie-

rosawski, jak Wysocki, cieszyli si renom wykwali-

fikowanych znawców sztuki wojskowej i im to prze-

znaczya centralizacya kierowanie biegiem wypadków
w kraju od chwili wybuchu przygotowanej rewolucyi.
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Ludwik Mierosawski by dzieckiem emigracji.

Dnia 17 stycznia 1814 r. urodzi si w Nemours we

Francyi — ojciec jego by podpukownikiem w wojsku

polskiem, a poprzednio adjutantem przy marszaku

Dayoust, oeni si z pann de Yaupleujc. Ludwik Mie-

rosawski mia lat siedem, kiedy go rodzice przywieli

do Polski; przez trzy lata odbywa nauki w szkole

wojewódzkiej w omy, a nastpnie wszed do szkoy

korpusu kadetów w Kaliszu; w roku 1S2S awansowa
na podchorego w 5-ym puku piechoty liniowej, sto-

jcym podówczas w Warszawie; z korpusem generaa

Róyckiego wszed do Galicyi. W r. 1S36 przyby do

Parya, gdzie zajmowa si pracami literackiemi i ogo-

si! kilka dzie dotyczcych historyi polskiej i powsta-

nia 1830—1831 roku. W 1840-1841 pisywa w dzienni-

kach i pismach towarzystwa demokratycznego pol-

skiego, a niezmierna atwo oryentowania si w ka-

dej sytuacyi, inteligencya i porywajca wymowa uczy-

niy z niego w kr<5 «*m czasie jedn z najwplywo-

wszych osobistoci na~emigracyi.

Gdy Wysocki wraz z Mierosawskim zajmowali

si we Francyi przygotowaniami do wybuchu, Helt-

manowi, naczelnikowi wszystkich emisaryuszów cen-

tralizacji który wanie wtedy zwiedza prowincye

dawnej Polski w celu rozpoznania si wojska austrya-

ckiego i rosyjskiego, udao si jeszcze klub radykalny

w W. Ks. Poznaskiem nakoni do zobowizania, e
zachowa si spokojnie do czasu przybycia wysanego

przez centralizacy znawcy wojskowego i e podda

si zdaniu jego o monoci i chwili powstania. Roz-

strzygnienie tego przedmiotu poruczya centralizacja

Ludwikowi Mierosawskiemu, który natychmiast wy-

jecha i w miesicu marcu 1S45 przyby do Poznania,

skd po rozmówieniu si z Ileltiuanem, Libeltem i Wol-
4*
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biczem napisa do centralizacyi, i nie naley my-
' o powstaniu w 1845 r. i e termin naley na rok

3tpny odoy. Mierosawski zrobi w Poznaskiem
najlepsze wraenie. Sam fakt, e by w tak modym
•ku — mia wtedy lat 32 — obdarzony zaufaniem

itralizacyi i jako jej reprezentant do Poznania przy-

da, najlepsz by dla niego rekomendacy. W roz-

rr.owie z nim o kwestyach publicznych uderzaa wielka

trafno sdu, pewno siebie i stanowczo, która go
;dy nie opuszczaa. Po naradach Mierosawski, po
ywszy rónym osobom zebranie statystyki wojen-

nej, odjecha do Wersalu, a Heltman zaj si rozpo-

zechnianiem wypracowanych przez Mierosawskiego
politycznych i wojskowych instrukcyi. Tymczasem w Po-

znaskiem pogorszyo si pooenie z powodu wyni-

kych sporów. Gówny komitet Poznaski, zostajc}-

pod kierunkiem centralizacyi, napróno usiowa po-

ign przesadn gorliwo zwizku Stefaskiego.

Jeszcze w lecie 1845 przy wystpieniu pi .egowanego
przez rzd apostaty Czerskiego byy powane rozru-

chy. Odrbne dziaanie Stefaskiego wyrzdzio bar-

dzo duo zego sprawie sprzysienia. Nie chcia on
uznawa adnej wadzy nad sob, »ambicya za jego

bya nierównie wiksz jak zdolnoci«, jak mówi Guttry.

Bez adnego planu, bez adnej kontroli wciga ludzi

do swojego spisku i to nietylko w Poznaniu, ale we
wszystkich prawie mniejszych miastach Ksistwa, a na-

wet w Toruniu i Chemnie, gdzie modzie szkoln
wcign do roboty. Gównym przedmiotem jego usi-

owa byo zajcie cytadeli (Kernwerk) na Winiarach.
By to punkt bardzo wany, któremu naleao powi-
ci ca uwag ze strony sprzysienia, ale wcale nie

atwy do opanowania, a wymagajcy znacznej siy
nietylko do zdobycia, ale i do obsadzenia po zajciu.
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Komitet gówny ustanowi komisy do spraw wycz-
nie poznaskich, a wyznaczy, dra Mateckiego, litografa

Kurnatowskiego*) i Guttrego do owej komisyi. Na je-

dnem z zebra tej komisyi zrobiono wniosek, eby
wej w blisze stosunki ze Stefaskim, przez co da-

oby go si moe powstrzyma w dziaaniach wprost

do wybuchu dcych, a zuytkowa na rzecz powsta-

nia to, co do tej pory by przygotowa. Ale oprócz

Stefaskiego byli jeszcze inni spiskowcy, którzy para-

liowali mocno dziaanie gównego komitetu; jednym
z nich by Adolf Malczewski, który zami :za nawet
zebra na swoj rk parset ludzi i z nimi wkroczy
do Królestwa. Na ten cel urzdzi polowanie, na które

rozesa karty zaproszenia na cae Ksistwo. Byo to

w styczniu 1845 r. Zaprosi nawet 2«ch landratów pru-

skich dla lepszego zamaskowania swoich zamiarów,

dla których polowanie za pozór suy miao. Na szcz-
cie stawio si na owo zaproszenie zaledwie moe 40

obywateli ze strzelcami, i na naradach, jakie odbywano
w boru, stano na tern, e z tak garstk niepodobna
byo rozpoczyna »wojny*. Wszystko to nie uszo
uwagi landratów i zapewne wskutek ich raportu are-

sztowano Malczewskiego. Jakkolwiek uwizionemu ledz-

two policyjne niczego dowie nie mogo, to jednake
z tego powodu czujno policyi w wysokim stopniu

rozbudzon zostaa i, jak si zdaje, wadze pruskie

zaczy od owego niefortunnego wybryku Polaków
podejrzywaó o zamiary rewolucyjne; zaczto szpiego-

wa w miecie rzemielników, a nawet na wsiach szla-

cht zapomoc tajnych agentów.

Wypadki te nie przeszkodziy jednak Stefaskiemu

•) Przybrane nazwisko, pod którem ukrywa si jeden z emi-

grantów z r. lS.U z Litwy.
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zwoa do Torunia penomocników ze wszystkich trzech

zaborów, w celu zadecydowania wybuchu z wycze-
niem centralizacyi i komitetu poznaskiego. Przeszko-

dzio temu wprawdzie uwizienie w listopadzie Ste-

faskiego, Lipiskiego i wielu ich zwolenników z klasy

rzemielniczej, ale wanie przybyli do Poznania Wie-

sioowski z Galicy i, Ludwik Gorzko wski i Lissowski

z Krakowa, którzy oskaryli komitet o spónianie; do

nich przyczyo si z Poznaskiego wielu czonków
towarzystwa demokratycznego.

Po aresztowaniu Stefaskiego, gow jego partyi

zosta mynarz Essman i ruchem dalej kierowa w du-

chu Stefaskiego. Nareszcie niektórzy zwizkowi, znu-

eni nieczynnoci wadzy, podnieli formalny bunt,

poparty gównie przez spisek krakowski, który z po-

znaskimi sprzysionymi w tym celu si skomuniko-

wa, aby utworzy jedn now energiczn wadz dla

caej Polski, niezalen zupenie od Wersalu i powsta-

nie jaknajprdzej wywoa. Dziao si to w pónej je-

sieni r. 1845, — wtedy, gdy ju rzdy zaczy domyla
si istnienia zwizku i pilniej ledzi podejrzane osoby.

Dawna wadza poznaska wobec gronego buntu czon-

ków zwizku zoya nareszcie urzdowanie. Wybrano
wic nowy komitet, do którego w celu poczenia w je-

dn cao wszystkich odamów przyjto jednego ze

zwizkowych klubu Stefaskiego, mianowicie Essma-
na. Tak wic miejsce dawnego komitetu, zoonego
z Wolnie wicza, Sadowskiego, Supeckiego, Józefa Mi-

korskiego oraz Libelta, zaj nowy komitet, w którym
prócz Essmana zasiadali W. Kosiski, Al. Guttry

i Libelt. Lecz i ta zmiana nie sprowadzia porzdku,
poniewa do zwizku si wkrada anarchia, a zamiast

tajnej dla wszystkich wadz, wszed w uycie rodzaj

wyborów czonków wadzy. Cigna si wic anarchia
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a do koca, mianowicie w niesfornych kókach po-

znaskich, które same nie wiedziay dobrze, czego -
daj, w których i osobiste pretensye nie ma odgry-

way rol.

Zewszd dano popiechu dlatego, e dusze
trwanie spisku w Galicyi i Krakowie, gdzie by ju

. szeroko rozgaziony, naraao go bardzo. Ju 14 sty-

cznia 1846 roku rzd pruski,' ostrzeony o przygoto-

waniach do powstania, ustanowi tak zwan Immediat-

comission (rodzaj ^inkwizycyi polityczno-policyjno-s-

dowej pod kierownictwem Frankenberga) która w isto-

cie do wykrycia spisku doprowadzia. System szpie-

gostwa, na wielk skal przez wadze zaprowadzony,

szerzy nieufno pomidzy czonkami i zdwaja nie-

bezpieczestwo. Oprócz tego niektóre grupy nie chciay

da adnej wiadomoci o swojej organizacyi i nie miay
ochoty podda si pod rozkazy wadzy naczelnej, któ-

rej czonków nie znay. Zwolna wic tylko i z naj-

wikszy r mozoem udawao si pozyskiwa te poje-

dyncze kóka dla rozporzdze wadzy naczelnej sprzy-

sienia. atwiej szo z obywatelstwem mniejszych

miast, które Stefaski i Lipiski wcignli do swo-

jego zwizku, a które teraz poruczono czonkom
zwizku centralnego. Ale jakkolwiek patryotyczne mie-

szczastwo na prowincyi okazywao gotowo do wy-

konywania rozporzdze wadzy naczelnej sprzysie-

nia, byy to siy liczebnie za sabe, mianowicie w miej-

scowociach, w których oddziay pruskie stay zaog
i skd w chwili powstania przeszkadza mogy gro-

madzeniu si ludzi i wymarszowi w gb Królestwa

Kongresowego. Polecono wic czonkom sprzysienia,

do tego wyznaczonym, aby si rozpatrzyli, jakim spo-

sobem monaby najatwiej rozbroi zaogi pruskie i ja-

kich si potrzeba bdzie dla zapewnienia powstaniu
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na niektórych punktach takiej przewagi, aby rozbro-

jenie zaóg pruskich uda si mogto. Byo to potrze-

bnem dla uatwienia ostatecznych rozporzdze wa-
dzy wojskowej. Wezwano wszystkich komisarzów po-

wiatowych, aby zalecili dziedzicom przygotowywanie

ludzi, koni, broni i amunicyi do uzbrojenia ludzi go-

towych do powstania. Ju wic nie emigracya, ale

zwizek krajowy faktycznie sta u steru i narzuci

emigracyi myl wybuchu. Emigracya, chocia si opie-

raa, musiaa uledz. Od czasu rewolucyi w onie zwizku,
w jesieni 1845 r., centralizacya zupenie odsunit zo-

staa od wszelkiego zarzdu krajowym spiskiem i tylko

do wybuchu jako sprzymierzeniec naturalny zostaa

powoana. O tern wszystkiem Heltman i Alcyato do-

nieli centralizacyi. Heltman przynagla do wybuchu,

jako jedynego rodka, zdolnego zapobieclz powszech-

nemu odkryciu i da, aby Mierosawski przyby do
Poznania dla objcia kierownictwa nad czonkami.
W jesieni 1845 roku i na pocztku 1846 roku w Po-

znaniu i w Berlinie zakupiono znaczn ilo broni

i amunicyi.

Mierosawski przyby do Poznania 31 grudnia

1845 r., z najobszerniejszem penomocnictwem od ko-

mitetu centralnego w Paryu. Mieszka u Jarochow-
skiego, odbywa narady z naczelnikami zwizków, zbie-

ra wiadomoci strategiczne do powstania. W tym sa-

mym czasie wysa do Parya za porednictwem Libelta

1,500 talarów dla sprowadzenia oficerów z emigracyi

i zaj si utworzeniem rzdu narodowego, do któ-

rego powoany zosta Libelt jako reprezentant pro-

wincyi poznaskiej. Ósmego stycznia 1846 pojecha do
Krakowa dla naradzenia si z naczelnikami powsta-
nia: Lissowskim, Czachowskim i Tyssowskim. Termin
do powstania naznaczony by na dzie 21 lutego.
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Z.Krakowa wysa 12,000 fr. do Parya. Przejrza przy-

gotowania wojskowe i skady broni. Dnia 28 stycznia

wróci dó^Poznania.

Plan Mierosawskiego by nastpujcy: korzysta-

jc z przeraenia i z chwilowej niepewnoci w dziaa-

niu rzdów, wywoanego przez jednoczesny wybuch
powstania we wszystkich czciach Polski, powstacy
mieli si koncentrowa niespodzianie w pewnych pun-

ktach zboru. Dla Wielkiego Ksistwa Poznaskiego
przeznaczono trzy punkty zboru: Buk, PtOgowo i Ple-

szew. Wszyscy powstacy z zachodnich obwodów
(Midzychodzkiego, Kociaskiego, Bukowskiego, Sza-

motulskiego i Poznaskiego) zebra si mieli za jezio-

rami Supia i Niepruszczowo pod Bukiem. Przednia

stra, zoona z mieszkaców Poznania i okolic od

dwóch do pótrzeciej mili dokoa, pod dowództwem
Feliksa Biaoskórskiego, Aleksandra Poniskiego i Bia-

kowskiego miaa opanowa twierdz poznask. Gdyby
si przeduy bój uliczny i barykadowy, wówczas po-

wstacy z okolic, którzy zebraliby si, jako korpus od-

wodowy, wpa mieli do miasta. Gdyby si to wszystko

nie udao, wówczas atakujcy mieli cofn si ku Bu-

kowi. Pierwsze zacigi z obwodów Pleszewskiego,

Odolanowskiego, Ostrzeszowskiego, Krotoszyskiego
i KrQbskiego zebra si miay pod dowództwem Apo-

linarego Kurnatowskiego w Pleszewie i sformowa ko-

lumn, gotow do marszu. W Rogowie, pomidzy je-

ziorami przy ródach rzeki Weny, zgromadzi si
miay pod rozkazem Mierosawskiego oddziay obwo-
dów: Inowrocawskiego, Bydgoskiego, Szubiskiego
Obornickiego, Wgrowieckiego, Gnienieskiego, redz-
kiego, remskiego, Wrzesiskiego i Mogilnickiego.

Wadze pruskie byy ju powiadomione o istnie-

niu sprzysienia; policya coraz wiksze obostrzenia
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zaprowadzaa, mianowicie co do osób przyjedaj-
cych do Poznania. Wszyscy hotelowi otrzymali roz-

kaz meldowania natychmiast kadego, kto zajedzie

do hotelu; aresztowania za pojedynczych osób z klasy

rzemielniczej nie ustaway, a nawet i kamienice, za-

mieszkane przez podejrzanych Polaków, zostaway pod
cznjnem okiem szpiegów. Mierosawski przez dzie
siedzia w swojej kryjówce u Jarochowskiego i praco-

wa nad instrukcyami dla oficerów, a wieczorami przy-

chodzi na narady ze zwizkowymi miasta i prowin-

cyi, którzy byli wzywani w maej liczbie, aby nie zwró-

ci uwagi policyi. Zebrania te odbyway si w mie-

szkaniu Tadeusza Leciejewskiego. Aby uj czujnoci

wadz i mnóstwa szpiegów, Mierosawski w lutym
1846 roku opuci Pozna. W razie nowych areszto-

wa w Poznaniu i przypuszczalnego zamknicia bram
fortecznych, Mierosawski atwo byby móg wpa
w rce policyi, lub zosta odcitym od wszelkiej ko-

munikacyi z zwizkowymi i krajem; uradzono zatem,

aby a do dnia wybuchu przebywa na prowincyi.

W ten sposób atwiej móg odbywa podróe celem

ostatecznego porozumienia si ze zwizkowymi, a ze-

brania nie mogy podlega tak cisej kontroli wadz,
jakaby je niechybnie czekaa w Poznaniu. Dla wyo-
enia planu wojny i obznajmienia z nim dowódzców
pojedynczych oddziaów powstania, jakote rozdania

instrukcyi komisarzom obwodowym, odbyway si
zgromadzenia po rónych miejscach w Poznaskiem,
na których znajdowa si Mierosawski. Najliczniej si
zebrano w Srebrnej-Górze 8 lutego, gdzie naczelnicy

obwodów zdawali Mierosawskiemu raporty z iloci

ludzi, mogcych wystpi do walki. Mierosawski je-

szcze raz kademu z obecnych wytomaczy ogólny
plan strategiczny, komisarzom za instrukcye pimienne
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dorczy. Dziewitego lutego udali si wszyscy do
wskazanych im okrgów; jedenastego rano Mierosaw-
ski pojecha do winiar; 13 mia si uda do Pleszewa
dla wydania instrukcyi komisarzom wschodnio-pou-
dniowych, a nastpnie zachodnich'-' okrgów; nareszcie

18 lub 19 lutego mia wyruszy do Rogowa dla obj-
cia komendy. Tymczasem 12 lutego z rana andarmi
otoczyli dom w winiarach, a w trop za nimi ukaza
si komisarz w celu aresztowania Mierosawskiego.
Mierosawski, widzc co si dzieje, zamkn drzwi na
klucz i zabra si do palenia papierów, nie zdoa ich

jednak zniszczy, tak e prawdopodobnie z nich do-

piero i z cyfr na bielinie domylia si policya, kogo
jej si udao zapa. We dwa dni póniej, 14 lutego

1846 r. o godzinie pó do drugiej po poudniu, wyst-
pio w Poznaniu wojsko, policya i andarmi; obsta-

wiono mieszkania osób, podejrzanych rzdowi i rozpo-

czy si aresztowania wraz z rewizyami. Równocze-
nie na caej przestrzeni Ksistwa zarzdzono areszto-

wania i wyapano wszystkich zwizkowych komisarzów
w powiatach. Zamierzone powstanie stracio swoich

przywódców i nie wybucho w Ks. Poznaskiem.
Znane s wypadki w Krakowie w Galicyi i Kró-

lestwie Polskiem, gdzie Bronisaw Dbrowski, posany
dla przewodniczenia powstaniu, w chwili wybuchu,
kiedy wanie wykomenderowani przez niego sprzysi-

eni pod dowództwem Potockiego wtargnli do Sie-

dlec, ogosi rzecz za stracon. Aresztowanie Ludwika
Mierosawskiego d. 12 lutego i mnóstwa sprzysio-
nych obywateli w d. 14 lutego przeszkodzio wybu-
chowi powstania w Poznaskiem. Poniewa jednak

powstanie w Krakowie zdawao si pomylny bra
obrót, postanowili niektórzy spiskowi miasto Pozna
i fortec opanowa i uwizionych towarzyszów uwol-

C*



— GO-

ni. Gdyby si wykonanie tego planu udao, uwizieni

wówczas spiskowi byliby mogli popiera plany rewo-

lucyjne przez siebie uoone, których inni nie znali.

Na czele tego przedsiwzicia stali Niegolewski, kan-

dydat prawa Chamski i kandydat filozofii Ludwik Pa-

ternowski. Niegolewski objeda okolice Poznania dla

nakonienia chopów do udziau. W samem miecie

znajdowao si mnóstwo spiskowych; szczególnie czyn-

nym okaza si Aleksander Neymann, piekarz, i Ess-

mann. Powstanie miao si zacz wiecorem o godzi-

nie 11-ej d. 13 marca 1846 r. Miejscem zbioru byy
piaski Swarzdzkie pod mynem .-Jaskim i cmen-

tarz garnizonowy. Spiskowi po wikszej czci byli

ju uzbrojeni, inni mieli by opatrzeni w bro na miej-

scach zbornych. Dowódzcy przedwzicia zamierzali

fortec niespodzianym napadem zdoby, poniewa s-
dzili, e z garnizonu niektórzy oficerowie, kilkunastu

podoficerów i cz onierzy dla sprawy byli przy-

chylni. Dnia 3 marca w poudnie prezydent policyi

w Poznaniu otrzyma wiadomoci o zamierzonym ru-

chu; wiadomoci te stay si nareszcie tak pewne, i
nie byo mona wtpi, e ruch wybuchnie tej samej

nocy; dlategote natychmiast wspólnie z komendan-
tem miasta przedsiwzi rodki dla odparcia ataku.

O godzinie lO 1

/^ sta batalion piechoty z dwoma arma-
tami na placu dziaowym, a jedna kompania oraz pó
szwadronu huzarów stay przy policyi. Warty w wi-
zieniach byy podwojone; wojsko w fortecy zaalarmo-

wano, wojsko miao bro nabit, a odwachy wzmo-
cniono 50-ciu onierzami. Rozporzdzenia te obudziy
uwag dowódzców przedsiwzicia, i dlatego postano-

,

wili wadz uprzedzi. Godzin powstania naznaczono
wtedy na 8 3

/ 4 wieczorem i postanowiono zebra si
w okolicy Szelga i na cmentarzu w. Wojciecha.
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Lecz wanie rozkazy te przeszkodzi}' wybuchowi po-

wstania; spiskowym, za obrbem miasta mieszkajcym,
nie mona ju byo udzieli wiadomoci o póniejszych

rozkazach. Gdy wic dowódzcy na nowo przeznaczone

miejsca zebra przybyli i zastali mao ludzi, zwtpili

o skutku przedsiwzicia. Teje nocy z 3-go na 4 go

marca poaresztowano znowu znaczn liczb spisko-

wych.

Tak spezo na niczem zamierzone na wielk skal
powstanie. Pocztkowe aresztowania nie budziy na-

wet wielkiego wspóczucia dla winiów. Grunt pod
powstanie nie by przygotowany, wic te spiskowców

wartogowami i szalecami nazywano, zasyajc im

do wizie rady: »moecie si wyspa, jakecie sobie

posali«.

Jeli tak obojtno spotka los zamierzonego

powstania w klasie redniej, to tern wiksz oboj-

tno zauway byo mona u ludu. Agitacya, o ile

jakkolwiek agitacy wród ludu dla idei powstania

starano si rozwija, natrafiaa na grunt ba*^j nie-

podatny, gdy zazwyczaj nie bya zastosowana do du-

chowych potrzeb ludu, bdzia w sferze abstrakcyi,

niezrozumiaej duszom prostym, do których prawdy
demokratyczne tylko w szacie uczu mioci i brater-

stwa, w szacie religijnej trafi mogy. Demokracya ów-

czesna nietylko nie zapewnia sobie wcale wspódzia-

ania ksiy, którzy rol propagatorów idei narodowej

odgrywa mogli, lecz nawet w ostry z dogmatem reli-

gijnym wesza zatarg. Powtóre, w dnociach za-

wiele byo pierwiastka ogólno-ludzkiego, zamao rdzen-

nie narodowego; idea spoecznej rewolucyi przytu-

miaa ide rewolucyi, skierowanej ku wyswobodzeniu
narodu. W mylach spiskowców zawsze na pierwszym
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planie staa reforma spoeczno-polityczna, ku której

szczeblem tylko miao by zdobycie niepodlegoci. Re-

wolucya ta miaa by hasem rewolucyi w caej Euro-

pie, a jeden ze spiskowców, W. Kosiski, tak si z ma-
rze niedoszych powstaców spowiada:

»Jak niegdy Francya przodowaa wszelkiemu po-

stpowi, tak byaby Polska stana na czele ruchu

Europy. Polska byaby daa przykad spoeczestwa
opartego na równoci i braterstwie;, koo niej nietylko

inne sowiaskie narody, jako okoo swojej matki, by-

yby si skupiay, ale caa Europa, w swej posadzie

wstrznita, byaby si na wzór i z popdu od Pol-

ski danego, urzd aa«. Niemniej charakterystycznie

cele te odzwierciadlaj si w wierszu K. Baliskiego

p. t. »Nasza pie« który na kilka dni przed wybu-
chem rewolucyi zosta napisany:

»Cho pier wieszcz kat rozdusi,

Pieni mojej nie przytumi!

"°o pie moja zagrzmie musi!

\i_rud j pozna i zrozumie!

Cho wieszcz skona — bez zawodu
Koniec bdziecie syszeli! —
Dopiewa je duch narodu!

Gdzie? - Na gruzach cytadeli!

Na jej dziaach zagwodonych!
Na jej murach wysadzonych!
Caa ludzkoj usyszy.

I odwtórzy wam z popiechem
• I z wami si stowarzyszy

Jednym tonem — jednym echem!

Na wszech berach podeptanych!

Na wszech tronach zdruzgotanych! «.
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Niedosz rewolucy 1846 roku charakteryzuj ten-

dencye spoeczne w teoryi i jej nieumiejtno zjedna-

nia sobie ludu w praktyce. —
Ogóem aresztowano na caym obszarze Ksistwa

a poczci i Prus przeszo 700 osób. Z aresztowanych

w Poznaniu cz internowano na razie w lazarecie

wojskowym. Wizienia byy przepenione. Poniewa
Pozna nie wydawa si stosownem miejscem dla po-

bytu politycznych przestpców, porozmieszczano ich

po rozmaitych pruskich wizieniach. Party winiów,
do której naleeli A. Guttry i Adolf Malczewski, prze-

niesiono do Gogowy, na lsk. W Gogowie, jak opo-

wiada Guttry w swych pamitnikach, udao mu si
skomunikowa z pewnym winiem z Galicyi. Od niego

dowiedzia si o rzezi galicyjskiej. Co za straszne mo-

ralne katusze przechodzili uwizieni, gdy ich docho-

dziy wieci o rzezi galicyjskiej z za murów wizienia!

W poowie 1846 roku zaczto zwozi winiów
z rozmaitych stron do Sonnenburga. Byo to wizie-

nie przeznaczone dla zbrodniarzy, wyprztnito jednak

jedno ze skrzyde gmachu i oddano na tymczasowe

pomieszczenie winiów politycznych. Wprawdzie w Son-

nenburgu rozpoczto ju z niektórymi winiami inda-

gacye, waciwe jednak ledztwo miao si odby
w Berlinie. Sonnenburg by tylko etapem. Do Berlina

przewoono winiów pojedynczo, ekstrapoczt i to

w ten sposób, aby przybywali do stolicy wieczorem.

Tu wszystkich oskaronych pomieszczono wwiezieniu —
Moabicie. We wrzeniu 1846 zaczy si indagacye spi-

skowych. Tylko W. Kosiski i Ludwik Mierosawski

byli przesuchiwani w pierwszej poowie 1S46 r., zdaje

si, w czerwcu. Na zeznaniach tych dwóch gównych
spiskowych, t. j. Mierosawskiego i Kosiskiego, opar
si wtek ledztwa. Z pierwotnie aresztowanych 700
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osób byo postawionych w stan oskarenia 254. Z po-

midzy 254 oskaronych byo:
5 wacicieli ziemskich

42 wocian
9 dzierawców
1 oficer

5 podoficerów

2 szeregowców

45 rzemielników

18 uczniów

10 duchownych
9 studentów

10 uczniów seminarium

5 lekarzy

5 nauczycieli

7 kupców.

Reszta skadaa si z osób rozmaitego zawodu,

komorników, zagrodników, sug, restauratorów.

Cokolwiekby mona przytoczy na obron Miero-

sawskiego, faktem jest, e on zeznaniami swemi naj-

wicej obciy wspóoskaronych. Uyto wobec niego,

jak si zdaje, tego samego podstpu, co w obec Wie-

sioowskiego, w Galicyi, któremu dla wyudzenia ze-

zna, przedstawiono sfaszowane zeznania Mierosaw-

skiego. Wiesioowski zezna wszystko, nawet to, o czem

nie wiedzia. Zeznaniami Wiesioowskiego, zdaje si,

pobudzono Mierosawskiego do niedochowania taje-

mnicy, zapomoc zezna Mierosawskiego za wydo-

byto z W. Kosiskiego wszystko, co tylko chcieli

wiedzie inkwirenci. Coprawda Mierosawski nigdy

si nie przyzna do tego, e da z siebie wyudzi ze-

znania, a postpienie swoje motywowa tern, e system

»wygiwania si« uwaa za ubliajcy, w czem bez-

wtpienia mia pewn racy; zachowanie godnoci je-
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dnak nawet w tak idealnie pojtym obowizku przy-

znawania si otwarcie — nie wymagao od niego wcale

obciania towarzyszów niedoli, których jednakowo
obciy swemi zeznaniami tak dalece, e w oskare-
niu swem prokurator póniej powoywa si na niego,

aby przekona sdziów o winie licznego szeregu gó-
wnych oskaronych, a podczas ledztwa przedkadano
wikszej czci oskaronych sowa Mierosawskiego

i tych co za jego przykadem poszli, chcc od nich

przyznanie si do winy wydoby. Wszelkie prawdo-

podobiestwo ma za sob wersya, e badajcy Miero-

sawskiego racica policyjny Dunkier podszed go pod-

stpnem upewnieniem, e jest niepodobiestwem dla

rzdu kara tylu oskaronych i e wskutek tego musi

nastpi amnestya, któr król pruski postanowi udzieli

oskaronym, lecz przed jej ogoszeniem chce mie do-

kadn wiadomo o celach zwizku i jego rozgazie-
niu; wobec tego wic w im obszerniejszych rozmiarach

zwizek si przedstawi rzdowi, im wicej osób bdzie
skompromitowanych, tern atwiej nastpi przyrzeczona

amnestya. Rzecz jasna, i przy ledztwie kady z oskar-

onych mia zeznania Mierosawskiego przeciw so-

bie. Powszechne powstao oburzenie, jakkolwiek zna-

lazo si kilku uwizionych, którzy za jego idc przy-

kadem te ca prawd wyznali. Zeznania Mierosaw-

skiego mogy dla kadego z nich niejakiem by uspra-

wiedliwieniem przed sob; mogli nawet nieprzewidy-

wa srogiego wyroku potpienia, jaki na nich wspó-
oskareni i opinia kraju wyda miaa. Taki obrót sprawy

wprowadzi wszystkich w fatalne pooenie wobec tego,

e wikszo postanowia si nie przyznawa do winy.

Wszyscy ci, którzy dali si pocign do zezna pod

ledztwem, byliby musieli stawa na oczy oskaronym
przez siebie wspówiniom i nietylko przeciw nim

POWSTANIE POZNASKIE. 5
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wiadczy, ale co gorsza i oskara ich publicznie przed

sdem pruskim. Chodzio wic gównie o odwoanie
poczynionych zezna, co ju ani im samym, ani oskar-

onym przez nich wspóziomkom dopomódz nie mo-

go, ale o tyle byo wane, e cofnwszy si, nie byo
ju trzeba stawa na oczy wszystkim pod ledztwem
oskaronym.

Na pierwsze namowy Adolfa Malczewskiego Mie-

rosawski odpowiedzia dumnie, e demokracya woju-

jca, do której on naley, przyznaje si otwarcie do

zamiarów swoich; e postpi w obecnej sprawie, jak

mu ze stanowiska, które zajmowa, postpi naleao;
e inni powinni pój za jego przykadem i przyzna
si do wszystkiego, bo tego wymagaa godno naro-

dowa. Wreszcie widzc, e sam jeden musiab}' przed

sdem wystpi, zmuszony by i Mierosawski równie
zeznania odwoa.

Prawie w pótora roku po pierwszych aresztowa-

niach, dnia 2 sierpnia 1847 roku wytoczono spraw
spieku poznaskiego ,rzed forum specyalnie w tym
celu ustanowionego trybunau. Proces wywoa sensa-

cy w caej Europie, wywoa on, jak to zobaczymy,
bardzo silne wraenie w kraju w tych warstwach
które dotychczas mao si interesoway spraw naro-

dow; a echo tych wrae niejednokrotnie spotykamy
w rozwoju wypadków 1848 roku.

Sympatye ogóu niemieckiego byy bez wtpienia
po stronie oskaronych. Demokracya niemiecka wi-

dziaa w nich bohaterów wolnoci, a pierwsi ówczeni
obrocy prawni berliscy, midzy którymi widzimy
Deycks'a, poprowadzili ich obron z ogniem i przeje-

dem, które byy najlepszym dowodem, e opinia ogóu
widziaa w nich swych sprzymierzeców w walce

o prawa ludu. To te nie da si zaprzeczy, e odwo-
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ywanie zezna niektórych wiadków przykre robio
wraenie, cigao bowiem cay proces z wysokiego
politycznego piedestau w sfery pospolitej farsy. Farsa

ta jednak gronym zakoczya si wyrokiem d. 2 gru-

dnia 1847 roku; z pomidzy 254 oskaronych skazano

58 osób.

Skazano na mier 8 osób
» na doywotni fortec . . 7 »

» na 25 lat fortecy .... 7 »

» na 20 lat . 8 »

» na 8 lat 26 »

» na 6 lat 1 »

» na 2 lata 1 »

Xa mier skazani byli: Mierosawski, Kosiski

Sadowski, Elanowski, ks. obodzki, Cejnowa, J. Put-

kamer-Kleszczvski, Kurowski.

Tak przemina zima z roku 1847 na 4S. Skazani

apelowali od wyroku pierwszej instancyi do drugiego

senatu kameralnego, przeznaczonego na sdzenie spraw

o zbrodni stanu. Wybuch rewolucyi marcowej w Ber-

linie zasta wszystkich winiów jeszcze w Moabicie.



Rewolucya marcowa w Berlinie.

Zamierzony na 21 lutego 1846 roku wybuch po-

wstania nie uda si. Kraj sta si widowni cigych
inkwizycyi, domy prywatne oddano na pastw re-

wizyi. Wypadki z roku 1846 sprowadziy szereg jak-

najnieprzyjaniej szych dla narodowoci polskiej roz-

porzdze. Zaraz w pocztkach rzd zala wojskiem

prowincy. Zdezorganizowano szkoy poznaskie, za-

prowadzono w nich jzyk niemiecki, oddalono dyre-

ktora i profesorów Polaków i utrudniono przystp
dzieciom polskim; obostrzono cenzur; do ziemstwa

wprowadzono wbrew ustawie zasadniczej komisarza

królewskiego Niemca; przyzwano ludno niemieck do

osiadania w Ksistwie; towarzystwo naukowej pomocy
oddano pod kontrol rzdowego komisarza — sowem
cofnito si wstecz, a do Flottwella.

Przeszed rok od czasu odkrycia spisku, rok ci-

ki, spdzony w cigej trwodze o los winiów. Mao
byo rodzin, któreby nie byy dotknite porednio lub

bezporednio; a cho wizienia byy pene, a '^bro-

wolna emigracya z kraju pochona setki poytecz-

nych krajowi jednostek, nie upad duch w spoecze-
stwie, lecz raczej wzmocni si, nabra hartu w niedoli.
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Z kilkuset spiskujcych zrobio si kilkanacie tysicy;

fala patryotyzmu, fala budzcego si protestu przeciw

gwatom porywaa w wir ycia politycznego setki osób

bez ich wiedzy i woli. W cigu procesu 1846 r. wy-

suchano kilka tysicy wiadków. Rodziny winiów
doznaway wsparcia od wspórodaków. Kady zdol-

niejszy chop, przesiedziawszy czas jaki w wizieniu,

zawizawszy stosunki z owieconymi ludmi, stawa
si midzy swymi apostoem idei narodowej.

Lud, przed rokiem 1846 baamucony i podbu-

rzany przez urzdników twierdzeniem, e szlachta chce

koniecznie przywróci dawn Polsk, aby w niej za-

prowadzi dawne poddastwo i odebra wocianom
ziemi, któr im król darowa, by przynajmniej w wi-
kszej czci obojtnym dla sprawy narodowej. Panom
nie ufa i posdza ich o ze wzgldem siebie zamiary.

Dopiero propaganda wywoana uwizieniem zwizko-
wych, owiecaa go powoli o postpowaniu rzdu wobec
Polaków, o zamiarach uwizionych. ledztwo, na tak

obszern skal przeprowadzone, sprawio, e lud za-

cz myle i rozumowa nad tern wszystkiem co wi-

dzia i co sysza i ostatecznie stan po stronie oskar-

onych. Wyroki, zapade przeciw nim przy kocu roku

1847, obudziy powszechne oburzenie i wspóczucie,

a kady, kto by pod ledztwem, czu si podniesio-

nym na duchu, e nie skompromitowa nikogo i do-

peni sumiennie obowizku Polaka.

Widzc podatny grunt do agitacyi — po nieuda-

nym wybuchu w 1846 roku centralizacya wersalska

rk nie opucia, lecz staraa si dzieo rozpoczte da-

lej prowadzi, przysyajc do kraju emisaryuszów

w zwikszonej liczbie i werbujc do tajnej organiza-

cyi. Zadanie wobec rozbudzonej czujnoci wadz pru-
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skich — byo trudne i niebezpieczne. Emisaryusze,

chcc dotrze do warstw ludowych, naraeni na pe-

wne zapanie, krcili si po wioskach i starali si wsz-
dzie trafi do nauczycieli wiejskich, aby z ich pomoc
oddziaywa na lud prosty. Jednym z oajczynniejszych

by Antoni Babiski, którego policya wreszcie w swe

rce dostaa w styczniu 1S47 roku. Odbywajc pod-

róe przewanie pieszo, natrafi Babiski w kar-

czmie w Tarnowie, wsi przy szosie z Poznania do Ber-

lina prowadzcej, na andarma wiejskiego, Polaka.

andarm domaga si wydania papierów i Babiskiego
aresztowa. Aresztowany stara si uwolni prob
i grob, a gdy andarm nieubaganie zaoy mu
chcia kajdanki na rce, Babiski stawi opór; an-
darm na natar paaszem — a wtedy Babiski z pisto-

letu go zastrzeli. Byoby si moe udao zbiegowi ura-

towa ycie, gdyby nie rzenik Reschke z Poznania,

który uciekajcego przez pole do lasu poszczu swym
psem i w ten sposób zatrzyma.

Dnia 1 lutego 1S47 r. odbya '*£ egzekucya ska-

zanego na mier przez rozstrzelanie Babiskiego.

Z wizienia, znajdujcego si w starym trybunale przy

ulicy Fryderykowskiej, wieziono skazaca w towarzy-

stwie kapana na wojskowym wozie drabiniastym przez

pó miasta, na plac dziaowy. Tu, pod jedn z topoli,

które wówczas rosy na zachodniej stronie placu, roz-

strzelano go ostentacyjnie. Cay Pozna cichym smu-

tkiem bra udzia w egzekucyi, a gdy ju ofiara bya
speniona, na zbroczonego krwi trupa pady z pa-
czem i jkiem kobiety, maczajc we .krwi jego chu-

steczki, aby schowa te relikwie, jak chrzecijanie

krew pierwszych swych mczenników. Dnia « lutego

odbyo si w kociele w. Wojciecha uroczyste nabo-

estwo aobne za spokój duszy ofiary. Komitet pa
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poznaskich zaj si przygotowaniem uroczystoci.

Kazalnica, czarnym kirem okryta, nosia umieszczony

na tablicy napis: Antoni Babiski, czonek towarzystwa

demokratycznego polskiego w Paryu, rozstrzelany dnia

1 lutego 184:1 r. — Naokoo otarza klczay pókolem
mode panienki w biaych strojach, z jarzcemi wie-
cami w doniach, a po ukoczeniu aobnego naboe-
ttwa jedna z nich podniosa w gór krzy, zdjty
z piersi zabitego, okolony wiecem z oleandrowych

lici.

Jk ozwa si po kociele, a gromadka dziewic

zacza piewa jedn z gorcych, nasyconych gorz-

kiemi zami »pieni Janusza*. — Potem rozdzielono

wieniec na pamitk. — Druga msza aobna, lecz ci-

cha — na rozkaz arcybiskupa, któremu policya ju
zwrócia uwag — odbya ^si dnia VI lutego w ko-

ciele w. Marcina. Dnia 18 lutego naczelny prezes

rozkaza wytoczy proces osobom, które miay udzia
w »demonstracyi«. Do ledztwa pocignito przeszo
ICO osób, ograniczono je wreszcie do pani Izabeli Kur-

natowskiej, panny Tekli Dobrzaskiej i pani Rozalii

Kierskiej. Panienki w wieku od 13-stu do 20 lat za

pomoc andarmów przyprowadzono do sdów jako

wiadków. Pani Kurnatowsk skazano na 6 miesicy,

pani Kiersk na 4 miesice, pani Dobrzask na 3

miesice wizienia wegen Verspottiuig der Slaatseuirich-

tungen (za naigrawanie si z instytucyi pastwowych).
Przy schyku 1847 roku krwawo wyroki sdu

w Berlinie, znaczn liczb oskaronych skazujce na

mier lub dugoletnie wizienie, rozniosy smutek
i obaw o los skazaców, ale zarazem oburzenie

przeciw sdom. Ruch polityczny na nowo budzi si
pocz; równoczenie rozchodzi si zaczy pogo-
ski o jakiej agitacyi socyalnej, któr to modziey,
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hodujcej ideaom komunistycznym, to chlopom-ko-

mornikom przypisywano.

Uwaszczenie bowiem nie wszystkim wocianom
wasno gruntow zapewnio. Po za obrbem uwa-
szczenia pozostali chopi nie osiedleni na gruntach,

z pracy rk swoich yjcy; los tych chopów pole-

pszy si z czasem, ale si nie zmieni stanowczo. Pro-

letaryatu oni nie tworzyli, prawie wszdzie oprócz

mieszkania i ordynacyi majc ogród, czsto krow, y-
wion na pastwisku posiadacza wsi, lecz w porów-

naniu z gospodarzami - wacicielami za upoledzo-

nych uwaa si mogli. Zadaniem wszystkich prawdzi-

wych przyjació ludu wiejskiego bya poprawa losu

komorników i uatwienie nabywania wasnoci. Pomimo
to rozmaite duchy niespokojne podburzay komorni-

ków do gwatu w nadziei podziau Majtków, a co

niebezpieczniejsza, komisarze obwodowi nie przestali

mówi, e gdyby nie panowie, toby rzd dawno ju
i z komorników take wacicieli porobi. Z pocztkiem
wic roku, wród panujcej w Europie ciszy, niepe-

wno ogarniaa umysy, szczególniej midzy szlacht,

któr niezastyge wraenia wypadków galicyjskich,

skonniejsz do obaw robiy. Wszystkie raporty wadz
rzdowych, do Berlina przysyane, napenione byy
doniesieniami o podobiestwie domowej midzy Pola-

kami rozterki, o podobiestwie zaburze.
Takie byo pooenie rzeczy w chwili, kiedy wy-

bucha niespodziana zarówno dla Polaków, jak dla

caego wiata rewolucya 24 lutego w Paryu i ogro-

mne w Ksistwie zrobia wraenie. atwo zrozumie
wraenie wielkich zmian politycznych w narodzie, któ-

remu ciy status quo europejski. Pogoski o porusze-

niach w Niemczech napeniy wszystkich cigiem ocze-

kiwaniem, szczególniej za poruszya umysy wiado-
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mo o rewolucyi w Wiedniu. Nikt jednak nie spodzie-

wa si, aby owa spokojna stolica Prus, ten lojalny

Berlin, mia odwag zdoby si na co podobnego.

Nie podejrzywano nawet, aby w onie swojem posia-

da materya do rewolucyi. Wybucha ona jednak

mimo to niespodzianie a gwatownie, jak piorun z po-

godnego nieba i po 36 godzinach krwawej na ulicach

walki, staa si pani boju i stolicy. Centralizacya wer-

salska, chcc okolicznoci na korzy Polski wyzy-

ska, planowaa utworzenie legionów polskich, a nadto

w imieniu rzeczypospolitej polskiej zaja si agitacy

przeciw-rzdow wród puków poznaskich 6
). W ca-

ych Niemczech goszono wolno i braterstwo uci-

nionym, a wojna przeciw Rosyi, jako przedstawicielce

rzdów samodzierczych zdawaa si nieunikniona.

Patentem z d. 18 marca król pruski Wilhelm IV ogo-
si jedno Niemiec, owiadczajc zarazem, i nie wzbra-

nia pozosta oddzielnie od rzeszy niemieckiej tym pro-

wincyom, któreby do rzeszy nalee nie chciay.

Polacy, zamieszkali w Berlinie, dnia 19 marca ze-

brali si wieczorem na narad, aby poda do króla

prob o uwolnienie winiów. Prob t podano. Wie
o tern rozesza si wród ludu berliskiego, który by
gotów poprze najwymowniejszymi, a stosownymi do

sytuacyi argumentami. Nazajutrz po oddaniu proby
zawezwano Polaków do garnku królewskiego i tam

owiadczono im, e król amnestyi udzieli. Tak szybka

decyzya wywoana zostaa naleganiami prokuratora kró-

lewskiego, który, przeraony gron postaw tumów,
pospieszy przedoy amnesty Fryderykowi Wilhel-

mowi IV do podpisu, dajc za powód, e gdyby ta

amnestya nie wysza od króla, lud gotów zdoby prze-

moc wizienie i sam uwolni winiów; uzyskawszy

podpis królewski, popdzi dorok do Moabitu i tam
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zwoa winiów do sali sdowej, przeczyta amne-

sty i wezwa, aby wszyscy czemprdzej opucili wi-

zienie. Ale zaledwo zdoa dokona swojej misyi, tum
ludu wypar bram, opanowa wszystkie sale i wypro-

wadziwszy Karola Libelta w tryumfie wsadzi go do

doroki, wyprzg konie i zacign przed paac kró-

lewski. Po drodze wicej jeszcze przyczyo si ludu

i ciekawych. Cay ten tum wysypa si na plac przed

paacem królewskim. Tu okrzykami »Wilhelm 'raus!<

wywoano króla na balkon. Król powita uwolnionych

z wizienia Polaków. Minister Kr. Schwerin wygosi
przemow do zebranego tumu, zaznaczajc -prawdziw
rado« króla z powodu, e ludno Berlina przysza

podzikowa za uwolnienie winiów — zakoczy za
apostrof do Polaków, aby w chwili obecnej stali po

stronie Niemiec. Tumy za komend Libelta zaday
od króla przyrzeczenia nadania konstytucyi i wolno-

ci prasy. Król przyrzek. Podobna scena odegraa si

nastpnie przed gmachem uniwersytetu, gdzie Mie-

rosawski przemawia do ludu berliskiego, powiewa-

jc na znak braterstwa polsk i niemieck chorgwi
trójkolorow, dajc zgody berliczyków na ogosze-

nie niepodlegoci Polski i na wypowiedzenie wojny
Piosyi. Niewiadomo, jak zrozumia lud francusk prze-

mow Mierosawskiego, — do, e na wszystko si
zgodzi. Zakoczeniem uroczystoci byo zebranie w auli

uniwersytetu.

Popularno Mierosawskiego nagle tak wzrosa,

e w par godzin potem zawezwa go hr. Arnim na

konferency w sprawie wojny z Rosy. Wojn z Ro-

sy uwaano zreszt powszechnie za kardynalny punkt

programu rewolucyi marcowej. Nietylko lud gosi
o wojnie, na dworze take o niej mylano. Wiele

osób uderzonych podobiestwem, jakie midzy wy-
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padkami berliskimi, a pierwsz rewolucy francu-

sk spostrzegano, byo zdania, e król dla uniknienia

losu Ludwika XVI musi si wojn zagraniczn rato-

wa. Wielu miao przekonanie w pierwszej chwili, e
przyjcie kolorów niemieckich znaczy ju tyle, co wy-

powiedzenie wojny Rosyi. Bezwarunkowo w moliwo
wojny z Rosy na dworze wierzono, gdy tylko w ten

sposób wytomaczy mona sobie fakt, e prezydent po-

licyi, Minutoli, podda akademikom Polakom myl
utworzenia osobnego oddziau stray bezpieczestwa.

Wieczorem dnia 20, obrawszy sobie dowódc, udali si
studenci polscy w porzdku wojskowym naprzód na
podwórze zamkowe, gdzie moe po raz pierwszy roz-

lega si komenda w polskim jzyku, a potem na po-

licy, gdzie im rozdano paasze i gdzie do nich prze-

mówi jeden z urzdników, wzywajc do sojuszu prze-

ciw Rosyi i zapowiadajc przywrócenie Polski niepod-

legej. Istniaa ju umowa, e oddzia polski bdzie
nosi polskie kolory. Polacy stanli na warcie przy bu-

dynku poczty gównej, któr w stray swojej cay ty-

dzie zatrzymali. Gwarclya polska, cigle entuzyasty-

cznemi okrzykami na ulicach przyjmowana, z chor-
gwi narodow na wszystkie waniejsze uroczystoci

wystpowaa. Z arsenau wydano jej bro, mianowi-

cie paasze huzarskie. Jakkolwiek legia ta nosia na-

, zw akademickiej, nie ograniczaa si ona na studen-

tach. Wstpowali do niej urzdnicy i modzie polska

rzemielnicza; byli te i emigranci z Francyi tak, e
wkrótce legia liczya okoo 150 ludzi. Dowodzi ni
Henryk Szuman. Gówn kwater legii by lokal przy

Taubenstr. 6. Wywieszono tam polsk — biao-czer-

wona chorgiew, legionici zo nosili bkitne czapeczki.

W nocy zaraz po swojem wypuszczeniu i rozmo-

wie z Arnimem, Mierosawski wyprawi goców w Po-
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znaskie i do Prus Zachodnich dla postawienia na-

powrót planu z r. 1S46 na nogi; a nazajutrz modzie
zwoana do »Knajpy Polskiej wybraa komitet rewo-

lucyjny, skadajcy si z d-ra Libelta, Ludwika Mie-

rosawskiego, pukownika Biesiekierskiego, profesora

Cybulskiego, docenta uniwersytetu, i kandydata Szy-

maskiego. Pewn rol odgrywa w komitecie obecny

w Berlinie w charakterze posa dr. Antoni Kraszewski.

Komitet rozlepi kaza na murach miasta serdeczne

podzikowanie Polaków za uzyskanie wolnoci. Ode-

zwa wyranie nadmieniaa, e dla bezpieczestwa

wolnych Niemiec potrzebn jest niepodlega Polska,

któr naley wskrzesi jako przedmurze najazdu azya-

tówc. Komitet ten uda si do ministeryum i wszed
w stosunki z prezesem rady ministrów hrabi Arni-

mem. Umowy z Mierosawskim byy oczywicie nie-

zmiernie przykre dla ministrów, wszake obawiajc
si jego wpywu na lud i majc jaknajdziwniejsze

o jego wzitoci w Berlinie wyobraenie, odsun go

nie miano.
Komitet rewolucyjny, w przecigu czterdziestu go-

dzin swojej egzystencyi , wyprawi za poprzednimi

gocami omnastu czy dziewitnastu Moabitów do

Prus Zachodnich, Poznaskiego, lska i Krakowa,
z zatwierdzeniem jednych i tych samych polece:

»Trzyma si lepo regulaminu powstaczego z roku
1846:.

" Uwolnieni z za krat spiskowcy nie wtpili ani na
chwil, e trzeba nawiza w dalszym cigu ni, zer-

wan wykryciem spisku 1846 r. Mierosawski czu si
wodzem powstania i jako taki rozsya zawiadomienia

i wezwania do dawnych swych podkomendnych, na-

woujc do szybkiej organizacyi si powstaczych pol-

skich podug dawnego planu.— Spisek z roku 1S16 mia
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stosunki z rewolucyjnemi stowarzyszeniami w Niem-
czech. W roku 1846 stowarzyszenia te jednak nie wziy
udziau w powstaniu, bdc zdania, e praca ich nie

do jeszcze postpia, aby mona byo zaryzykowa
wybuch. Gdy wic teraz Moabitczycy, uwolnieni r-
kami berliskich rewolucyonistów z wizienia i obno-

szeni przez nich w tryumfie po miecie, ujrzeli entu-

zyazm dla sprawy polskiej, gotowo walki z Rosy
i chwiejno rzdu, przejtego trwog na widok tu-

mów, które przybray dyktatorsk posta, nie mogli

wtpi, e nadesza owa chwila, kiedy »Polska wsparta
sympatyami wszechludów Europy, urzeczywistni idee

wypiastowane w onie centralizacyi, stanie do walki

z kolosem Pónocy i majc za sob ca Europ,
zwyciy go«. Zwaszcza w Niemczech sympatye dla

sprawy polskiej stale wzrastay od nieudanego po-

wstania z 1831 roku. Sympatye te podczas trwania

wojny 1830/31 roku
;
wystpoway w formie ywego,

gorczkowego niemal, przejmowania si wypadkami
na placu boju, potem za gocinnem przejciem emi-

grantów polskich. Sentymentalizm niemiecki obfity

znajdowa pokarm w tragicznych losach narodu, pozba-

wionego ojczyzny. Po wykryciu spisku 1S46 r. i w pro-

cesie 1847, jak widzielimy, sympatye ogóu niemie-

ckiego byy po stronie Polaków, a w roku 184S dopro-

wadziy do uwolnienia skazaców z wizienia; zda-

wao si, e, zahartowane w wojnie z Rosy, dopro-

wadz i do utworzenia niepodlegego pastwa pol-

skiego, poczonego z Niemcami uni personaln. Plan

taki licznych mia zwolenników i w najw}-szych sfe-

rach, zwaszcza wobec grocej wojny z Rosy, a przy-

znaje si do niego a póniejszy komisarz królewski

Willisen, zupenie otwarcie mówic, e, jadc do Po-

znania dla przeprowadzenia reorganizacyi, o stworze-
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niu takiej Polski myla bardziej, ni o reorganizacji

Ksistwa. Wiara w przebudzenie si oczekiwanej tak.

dugo jutrzenki ludów, nienawi do systemu monar-

chicznego, zapa do wojny z Rosy — oto wytyczne

punkty de wypuszczonych z wizie skazaców.

W imi tych de starali si oni obchód pogrzebowy
ofiar walki na barykadach berliskich przemieni na

powtórne, poprawniejsze wydanie rewolucyi w Berli-

nie, — w imi tych de i sami byli gotowi pooy
gow gdziekolwiekbd w obronie wolnoci, bdc pe-

wni, e przebudzone z upienia Niemcy i za spraw
Polski chtnie piersi nadstawi. »Zawarlicie z nami
ywy sojusz, braterski — pisz Moabitczycy w poe-
gnalnej odezwie Polaków do ludu berliskiego — przy-

piecztowany szlachetn krwi bohaterów walk bary-

kadowych... Sojusz ten duej trwa bdzie, ni po-

cite przez mole faszu i przemocy pergaminy wszel-

kich sojuszów pastwowych*. *

Ustpstwo rzdu pruskiego tomaczc sobie zu-

pen jego niemoc, komitet rewolucyjny polski w Ber-

linie uwaa w chwili tak decydujcej za najgówniej-
sze swe zadanie - zawrze z ludem niemieckim przy-

mierze zaczepne przeciw Piosyi i z tego, nie specyfi-

cznie poznaskiego, lecz wszechpolskiego stanowiska

ocenia sytuacy. Znamiennym tych zapatrywa wyra-
zem bya odezwa do rodaków w kraju wystosowana,
w której czytamy: »Cay naród niemiecki jedno tylko

ywi yczenie, aby Polska powstaa jako pastwo nie-

zalene, jako przedmurze od wschodu. Wtpi nie mo-
na, e kwestya polska niebawem zostanie rozwizan- 7

).



Za przykadem Berlina — Pozna.

Wybuch rewolucyi w Berlinie, cofanie si rzcju

na caej linii — byy hasem dla Ksistwa Pozna-
skiego. Wiadomo o wypadkach berliskich przebie-

ga byskawicznie wszystkie warstwy spoeczestwa
i zelektryzowaa wszystkie. Teraz — albo nigdy! Te-

raz czas dziaa, aby rzd zmusi do spenienia przy-

rzecze danych ludnoci polskiej - albo dobrowolnie

zrzec si chyba odrbnoci i praw narodowych*. Tak
bya myl, która przenikaa wszystkie umysy. Na
pierwsz wie o wybuchu rewolucyi w Berlinie d. 18

i 19 marca, ju 19-go marca na ulicach Poznania roz-

dzielano kokardy o barwach narodowych, wywieszano
z okien domów chorgwie polskie. Do pónej nocy

przecigay tumy, piewajc narodowe pieni. Upadek
absolutyzmu — bo za taki uwaano rewolucy berli-

sk — powitany zosta jako zapowied politycznej nie-

zalenoci Polski. Entuzyazm nazajutrz nietylko si
nie zmniejszy, lecz wzrasta z elementarn sita. Tumy
ludu zebray si od samego rana w ulicy Nowej; ry-

nek by peen ludzi; gromady, przystrojone w arna-

rantowo-biae kokardy, przecigay po ulicach. Tu
i owdzie oznajmiano gono najnowsze wiadomoci.
Tum przyjmowa je okrzykami radoci. Rewolucya
wisiaa w powietrzu.



80

Bezporedniej okazyi zamanifestowania uczu do-

starczy patent królewski z d. 18 marca. Na wezwanie

naprdce zebranego komitetu zebra si lud tumnie
przed Bazarem w Poznaniu, aby owiadczy, e Po-

znaskie do zwizku rzeszy niemieckiej wstpi nie

chce.
r*waajc zebranie w Bazarze ,za haso do po-

wstai .. wadza wojskowa zgromadzia siy zbrojne

na placu przed teatrem i w kilku innych punktach

miasta. Widzc skonsygnowane wojsko i dziaa w po-

gotowiu, lud zgromadzony zacz wznosi okrzyki:

»Xiech yje Polska!* i z tein hasem chcia si rzuci

na armaty. Krwawemu starciu zapobiega interwencya

kilku obywateli. Uradzono prosi Beurmana o pozwo-
lenie publicznego omówienia dekretu królewskiego

i uoenia petycyi politycznej, któraby dotyczya na-

rodowej sprawy polskiej i dorczon by moga kró-

lowi. W imieniu zebranych udali si do prezesa: hr.

Mielyóski z Kobiernicy, generalny dyrektor land-

szafty Brodowski i waciciel drukarni Stefaski. Beur-

man pozwolenia udzieli. Wybrano przez aklamacy
komitet narodowy, ki__go czonkami byli: Andrze-

jewski, mistrz lusarski; Berwiski, literat; Moracze-

wski, historyk; Fromholz, ksidz; Janiszewski, ksidz;
Jarochowski, dyrektor landszafty; Krauthofer (Kroto-

wski), adwokat; Jan Palacz, wójt Górczyna; Gustaw
Potworowski, waciciel dóbr; Seweryn Mielyski;
Prusinowski, ksidz; Stefaski, waciciel drukarni.

Po ukonstytuowaniu si komitetu odczytano zebra-

nemu ludowi projekt petycyi do króla. Przyjto pro-

jekt przez aklamacy. Komitet wyda tego samego
•dnia, t. j. 20 marca, odezw, któr rozlepiono ju po
poudniu, nawoujc do utrzymania wzorowego po-

rzdku i spokoju, unikania rozlewu krwi. Zachca-
jc do skadania ofiar na otarzu dobra publicznego,
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komitet obiecuje drog pokojow odzyska wolno
ojczyzny 8

). Wybrano wreszcie deputacy, której pole-

cono uda si do króla i owiadczy mu, e Ksistwo

po wcieleniu Prus do rzeszy niemieckiej chce si
wyodrbni i samoistny byt polityczny zachowa.

Z t instrukcy pisemn udaa si deputacya do Ber-

lina. Przewodniczy jej arcybiskup ksidz Przyuski.

Do deputacyi naleeli: hr. M. Mielyski, hr. Roger Ra-

czyski, generalny dyrektor landszafty Brodowski,

dr. Kraszewski, kierownik seminaryum duchownego

ks. dr. Janiszewski, adwokat Krauthofer i Jan Palacz.

Naczelny prezes Beurman po namyle cofn
swe pozwolenie na odbycie publicznego wieca i ogo-

si czynnoci komitetu narodowego za bezprawne, nie

przedsibiorc jednakowo adnych rodków, aby za-

kaz swój przeprowadzi. Porozumiawszy si z Beur-*

manem, komenderujcy genera Colomb uda si wie-

czorem tego dnia, przed wyjazdem deputacyi do Ber-

lina, do arcybiskupa X. Przyuskiego, dajc od niego

uycia wpywu dla zaegnania rozruchów. Nazajutrz

jednak arcybiskup z Poznania wyjecha na czele de-

putacyi do Berlina.

Komitet narodowy, nawoujc do utrzymania spo-

koju publicznego i unikania rozlewu krwi, mniej moe
dziaa pod wraeniem widoku snujcych si po uli-

cach wzburzonych tumów, ile pod wraeniem propo-

zycyi, jak mu niebawem po jego ukonstytuowaniu

uczyni pewien obywatel , dziaajc w porozumie-

niu z wysacem polskich onierzy, stojcych zaog
w forcie Winiary. Wysaniec ten, podoficer, owiad-
czy, e wszyscy onierze polscy na sygna dany z ra-

tusza, gotowi s opanowa fortec i ubez wadnie skon-

sygnowane w niej wojska. Plan ten przedoony ko-

mitetowi z najgortsz zacht, zosta odrzucony; jak-

POWSUWE POZNIJKIS. *
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kolwiek komitet czul, e od decyzyi tej zalee mog
losy powstania, propozycji nic przyj, rzekomo z po-

wodu obawy, aby w Berlinie nic zamordowano uwi-
zionych w moabickiem wizieniu skazaców z procesu

1847 r., prawdopodobnie za dlatego, e komitet sam
jeszcze nie zdawa sobie dobrze sprawy ze swych za-

miarów i wytycznej drogi sobie nie nakreli. Copra-

wda, wówczas o wypuszczeniu spiskowców z Moabitu

jeszcze nie wiedziano. Gdy póniej wie o uwolnie-

niu winiów dosza do Poznania, ju czas dogodny
min. Wadza wojskowa, bacznoci której nie móg
uj ruch pomidzy Polakami-olnierzami, rozlokowaa
ich poza murami fortecy. Tak wic mina okazya za-

dania silnego ciosu wojskowym siom, stojcym zaog
w Poznaniu. Nazajutrz, dnia 21 marca, wyda komitet

narodowy odezw do ludnoci niemieckiej c
'), zapewnia-

jc j uroczycie, e wasno prywatna i bezpiecze-

stwo osobiste kadego pozostanie nienaruszone. Ko-
mitet wzywa dalej Niemców do popierania sprawy
polskiej sympaty i zaufaniem, a stanowisko swe
wobec ludnoci niemieckiej okreli w tych sowach:
•Wycigamy do was do bratni, spodziewamy si
i oczekujemy zaatwienia naszej sprawy z Wami na
drodze pokojowych ukadów .

Cywilne wadze pruskie zupenie byy bezradne.

Rozlepiano tylko na wszystkich rogach odezwy na-

czelnego prezesa, groce surowemi karami tym, któ-

rzyby si dopucili zakócenia porzdku publicznego.

Lecz adnych wybryków nie byo, dziki dobrze zor-

ganizowanej stra}- obywatelskiej, utworzonej z pole-

cenia komitetu narodowego. To te naklej aczy plaka-

tów naczelnego prezesa, którzy co chwila pojawiali si
na rogach ulic z obwieszczeniami o coraz odmiennej
treci, a zawsze gronej formie, witano gonemi sal-
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wami miechu i naklejano na odezwy Beurmana ode-

zwy komitetu narodowego. General Colomb, nie wskó-
rawszy nic na audyencyi u arcybiskupa dnia poprzed-
niego, postanowi zdusi rewolucy w jej gniedzie —
i, jak gdyby oddan mu bya w rce dyktatura, wy-
kona zamach na Bazar. O godzinie czwartej po po-',

udniu otoczy batalion jegrów (obecnie 1 lski bata-

lion Nr. 5) gmach Bazaru. Drzwi wywaono i z okrzy-

kiem »hura!« i z dobytym bagnetem rzucili si onie-
rze do wntrza. Lecz nikt ich z broni w rku nie

przywita. Pomimo to miertelne rany od ci szabl
i pchni bagnetów odniós bezbronny sucy Gnie-

wski, który zmar kilka dni póniej. Pierwsza to krew
polaa si wtedy w Poznaniu. Trzeba byo najwi-
kszych wysików ze stron}r komitetu, aby uspokoi
wzburzony tum, który gotów by rzuci si na woj-

sko na wie o zajciu Bazaru i pastwieniu si nad

bezbronnymi. Lecz Colomb postanowi uy dal-

szych represalii. onierze otoczyli dom Mielyskich,
gdzie wanie odbywao si posiedz. V> komitetu i ko-

misarz w imieniu wadzy wojskowej zada zwinicia

czynnoci. Czonkowie komitetu odparli na to, e go-

towi s na wszelk ostateczno, lecz si nie rozejd
dobrowolnie. Po tej odpowiedzi oficer komenderujcy
pozostawi w sali czterech onierzy, a gdy i to nie po-

mogo, przysyano raz po raz to policyantów, to ofice-

rów z zapytaniem, czy wreszcie komitet ulegnie roz-

kazowi. W tej wanie chwili przyby Potworowski,

który zarczy komisarzowi i oficerom, e Beurman
na dalsze funkcyonowanie komitetu si zgodzi. Woj-

sko si cofno. Nastpnego dnia, t. j. 2'2-go marca,

nadesza wiadomo o wypuszczeniu winiów polskich-

z wizienia. Wie ta wzbudzia w ludnoci poczucie wa-

snej siy, tak e okoo poudnia, po porozumieniu si
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wadz cywilnych z wojskowemi , wycofano wojska

z obrbu miasta prawie zupenie, pozostawiajc jednak

onierzy na gównym odwachu i w Bazarze. W do-

datku skoczy si i stan oblenia, proklamowany

swego czasu t. z w. ustaw marcow (martial-gesetz)

z powodu sprzysienia 184G roku. Uszczuplio to z na-

tury rzeczy atrybucye komenderujcego generaa. —
Zupenie nie wiedzc, co robi, wysa genera Colomb

po instrukcye do Berlina komendanta brygady Brandta,

a oprócz tego wyda od siebie odezw, przypomina-

jc ludowi, a zwaszcza landwerze, przysig na wier-

no królowi, »który do chwili obecnej panem by nie

przestaa Doda te genera, e »jedynie z ramienia

królewskiego utwierdzone wadze maj prawo do ad-

ministrowania krajemc Uwaga ostatnia spowodowana
zostaa tern, e komitet narodowy zaj si rozesa-

niem komisarzów na prowincy w celu zorganizowania

powiatowych i miejskich komitetów lokalnych, utwo-

rzenia stray obywatelskiej i rozpowszechniania ode-

zwy z d. 20 marca. W tym celu wyda komitet naro-

dowy (d. 22 marca) instrukcye dla podkomitetów pro-

wincyonalnych, polecajc im utworzenie w kadem
miasteczku i w kadej wsi »Obrony narodowej », do
której pocignici by mieli obywatele w wieku od 17

do 50 lat, kady uzbrojony przynajmniej kos, lanc
lub widami. W samym Poznaniu duo byo do zro-

bienia, gdy komitet narodowy przyj wobec naczel-

nego prezesa i komenderujcego generaa wszelk od-

powiedzialno na siebie za utrzymanie spokoju pu-

blicznego. Aby zapobiedz wszelkim ekscesom, wyda
komitet narodowy odezw, nawoujc do utrzymania
porzdku 10

).

Komitet narodowy, który wyrós nagle — wobec
bezwadnoci wadz cywilnych — na jedyn faktyczn
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godziny trzeciej po poudniu, gdy wojsko opucio
plac Wilhelmowski, znaczna liczba Niemców zgroma-

dzia i przed gmachem towarzystwa kredytowego
ziemskiego (landszafty) aby uradzi odpowied na ode-

zw komitetu narodowego polskiego do Niemców. Ase-

sor Crousatz stanwszy na najwyszym stopniu wio-

dcych do gmachu landszafty schodów, odczyta zgro-

madzonym swój projekt 11
). Byo w nim wicej zastrze-e przeciw Polakom skierowanych, ni wyrazów sym-

patyi dla powstania. Odezw oklaskiwano — bo cze-

góby wówczas nie oklaskiwano! — Mówca zakoczy
apelem, aby barwy narodowe niemieckie poczy
z polskiemi. To podziaao. Zebranie, nie zdajc sobie

nawet dokadnie sprawy z odczytanej odezwy, z unie-

sieniem przyjo ostatni projekt — widomy znak za-

warcia braterstwa: poczenie barw narodowych. Obe-

cni Polacy wród ogólnego entuzyazmu na miejscu

zamieniali swe kokardy z Niemcami. Uciskom i za-

pewnieniom nie byo koca i miary. Z kolei stan na
stopniach asesor Emil Brachvogel i odczyta drugi

tekst odezwy 12
). Bya w niej mowa o odkupieniu zbro-

dni historycznej, popenionej na Polsce, o sympatyach
zjednoczonych Niemiec dla Polaków. Odezwa tchna
szczerym entuzyazmem, który porywa suchaczów.

Mówia o bezwarunkowych sympatyach dla Polski, nie

czynia zastrzee, bya przejawem demokratyczno-

rewolucyjnych de, w imi których nie paktowa
o utrzymanie porozumienia z Polakami, lecz braterstwo

ludów gosi miano w chwili, gdy » wybia godzina

i spady z ludzi okowy, a od Renu a do Prosny je-

den rozbrzmiewa okrzyk: wolno!- Ta odezwa bar-

dziej ni poprzednia trafia do przekonania zebranych.

Uchwalono wydrukowa j jako odezw Niemców do
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Polaków. Polacy wznosili okrzyki na cze Niemców,

Niemcy za na cze Polaków. Wreszcie wystpio
dwóch ydów, aby zamanifestowa wspóudzia swych

rodaków w ogólnym ruchu. Jeden z nich, dr. Samter,

przemawia po polsku — drugi, kupiec Kaatz, po nie-

miecku. Obaj dzikowali za doznane wzgldy. Rów-
noczenie niemal nadburmistrz miasta Naumann wraz

z reprezentantami ludnoci niemieckiej uda si na po-

siedzenie komitetu polskiego, proszc o zaagodzenie

wszelkich star i powstrzymanie rozlewu krwi. Roze-

sza si bowiem wie, e cechy zamierzaj jak de-

monstracy zrobi i Niemcy obawiali si starcia z woj-

skiem. Komitet odpar, e demonstracyi powstrzy-

mywa nie bdzie, a jeli komendant fortecznej za-

ogi, Steinacker, salw wystrzaów na nie odpowie,

to krew niewinna niech spadnie na jego gow. Pod
czas tych rozpraw cech ciesielski nadszed z mu-

zyk i chorgwiami. Chorgiew wniesiono do sali

posiedze, a mistrz starszy cechu owiadczy imie-

niem towarzyszów, e cech gotów broni komitetu,

a jako zadatek wiernoci zostawia chorgiew. W pó
godziny póniej nadszed cech szewski. Lud zgroma-

dzony na ulicy zacz woa, e komitet jako najwy-
sza wadza, zasiada powinien w ratuszu. Zjawiy si
cechy w ordynku, przyszo towarzystwo strzeleckie

z muzyk i wród piewu -Jeszcze Polska nie zgina*
przeprowadzono komitet na ratusz. Tam nadburmistrz

Naumann wprowadzi czonków komitetu do gównej
sali obrad. Wtedy czonkowie komitetu niemieckiego,

który si wieo zawiza, mianowicie Brachvogel

i Hepke, zjawili si z daniem, aby Polacy przypu-

cili ich do swego grona i aby oba komitety po-
czono. Polacy odrzekli, e sta si to nie moe, ponie-

wa polski komitet poza utrzymaniem porzdku dy
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do wyszego celu, a tym jest niepodlego Polski. Niemcy
si o to bardzo obrazili.

Zakoczeniem dnia byo przybycie pierwszych

wypuszczonych na wolno winiów z Berlina. Od
poudnia oczekiway ju przybycia ich niezliczone masy
ludu, które wylegy po za mury Poznania, aby powi-

ta drogich goci. Pod wieczór wreszcie wprowadzi
lud w tryumfie pierwszych kilkunastu berliskich wi-
niów w mury Poznania, wiodc ich na przyozdobio-

nym kwiatami i wiecami wozie. Wprawdzie pomi-
dzy pierwsz t party winiów berliskich nie byo
gównych osobistoci, bo te zatrzymay si przy de-

putacyi polskiej w Berlinie, od chwili przybycia je-

dnak pierwszych Moabitczyków do Poznania ferment

polityczny zbogacony zosta jednym wicej czynnikiem

ruchu, czynnikiem, który silnie wpyn na dalsze

ksztatowanie si wypadków.
Nazajutrz, to jest 23-go marca, przed poudniem

przybya jeszcze liczniejsza gromada wypuszczonych

z Moabitu winiów. Penymi radoci okrzykami po-

witano powracajcych i wród piewu pieni legionów

prowadzono ich z przedmie poznaskich a na ra-

tusz, gdzie obradowa komitet narodów}'. Winiowie
przedstawili si komitetowi, wygoszono kilka mów do

ludu i z przed ratusza uday si tumy do kocioa
farnego, gdzie odbyo si solenne naboestwo za

uwolnionych. Okoo 6-ej wieczorem przybyo znów
kilku moabitczyków, których z tymi samymi owa-

cyami co poprzednich, wprowadzono do miasta. Wa-
dze pruskie nie daway znaku ycia. Z polecenia Beur-

mana odesano rozmaitych interesantów do komitetu

narodowego, jako do wadzy, która sprawowaa rzdy.

Tymczasem komitet ju uoy szczegóow list or-

ganizatorów powiatowych i zaj si rozpisywaniem
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do nich polece dotyczcych powoania ludnoci pod

bro. Niech miasteczka i wsie naje si kosami; ...

—

pisa komitet w odnonej odezwie. Powoli sama z sie-

bie wyonia si organizacja taka, e obok komitetów

powiatowych, majcych reprezentowa wadz cywiln,

zamianowano organizatorów .siy zbrojnej. Jak komi-

tetom, tak i organizatorom wojska pomaga mieli ko-

misarze powiatowi. W celu przesyania rozkazów ko-

mitetu i raportów organizatorów utworzono wybornie

funkeyonujc sub kuryersk. Byy po caej pro-

wincyi stacye, gdzie stale w pogotowiu czekay konie

i jedcy, którzy odwozili depesze do nastpnej stacyi,

tak, i w 10—12 godzin depesza z Poznania docho-

dzia do najodleglejszego zaktka Ksistwa. W miastach

tworzono specyalne magazyny z ywnoci i fura-

em. Piozpisano pobór oparty na nastpujcej nor-

mie: z kadych 100 mórg obsianego pola pótora korca

yta, pótora korca owsa, sze kwart grochu, dwa-'

dziecia funtów misa; tyle somy i tyle siana. Ko-

mitety powiatowe zaoyy specyalne kasy wojenne,

do których wpyway ofiary w gotówce i kosztowno-

ciach. Srebro i zoto przysyano na rce komitetu

centralnego lub wprost do Berlina, do kupca A. Pie-

musa, mieszkajcego na Heiliggeiststrasse, który si
zajmowa spienianiem i wogóle zaatwia rozmaite

sprawy finansowe komitetu. Fundusze, zebrane przez

komitety powiatowe nie zostay przelewane do kasy
komitetu centralnego, lecz pozostaway do dyspozycyi

wadzy miejscowej. Jednym z najwikszych róde do-

chodu by podatek naoony na majtki ziemskie, który

wynosi poow rocznego podatku gruntowego.

Wie o wypadkach poznaskich szybko roznio-

sa si po caej prowincyi. Ludek sobie opowiada, e
król z Berlina zosta wygnany, a »Polska ju gotowa
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stoi«. Zanim nadeszy pierwsze rozkazy z Poznania,

ju w wielu miejscach pozrywano ory pruskie z gma-
chów publicznych, aby je zastpi polskimi, .— tu i ów-

dzie krótsz robiono procedur, bo utrcano jedn
gow orowi pruskiemu, poczem go bielono wapnem.
Wszdzie przypina lud wiejski kokardy czerwono-

biae. Gdy przyszy pierwsze rozkazy komitetu do oby-

wateli wyznaczonych na organizatorów, lud prosty

wszdzie by ju gotów do udzielenia czynnego po-

parcia wykonawcom woli komitetu.

Z chwil, gdy który z obywateli dostawa no-

minacy komitetu centralnego, legitymowa si ni
wobec landrata i miejscowych wadz pruskich i wzy-

wa je do posuszestwa rozkazom komitetu. Wielu

landratów dobrowolnie i zgodnie akceptowao te roz-

kazy, inni za czynny chcieli stawi opór. Z po-

moc zwoanych ludzi delegat komitetu zmusza land-

rata do stosowania si do rozkazu, ogasza, e skada
go z urzdu, piecztowa kasy i ustanawia wadze
tymczasowe. Oczywicie, nie we wszystkich miejscach

koczyo si to porak wadz pruskich. W Czarnko-

wie 13
) np. landrat Juncker uzbroi zawczasu okolicz-

nych kolonistów niemieckich i zmusi komitet miej-

scowy, który rozpocz ju czynnoci, do wydania ak-

tów i kasy, zdjcia chorgwi polskiej z kocielnej

dzwonnicy i opuszczenia miasta. W Lesznie, Poniecu,

Krotoszynie, Bydgoszczy, Samostrzelu — landraci i ko-

misarze niemieccy uzbroili kolonistów Niemców i z ich

pomoc przeszkodzili organizowaniu powstania. W Kro-

toszynie zgraja Niemców i ydów przemoc wdara
si do domu, w którym obradowa komitet miejscowy.

Interwencya wojska pruskiego uratowaa czonków ko-

mitetu od niechybnej mierci. Jeden z komitetowych,

Stablewski, zosta ciko raniony kamieniem w gow.
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W Kostrzynie podobne zajcie ogromnie zaostrzyo

stosunek obu narodowoci. Za to w innych powiatach

szybkiem w3'rugowaniem miejscowych wadz pruskich

udaremniono zupenie skierowane przeciw Polakom
kroki wadz centralnych. Wadze obwodu regencyjnego

bydgoskiego odrazu przyjy wrog wobec Polaków
postaw i na pierwsz wie o wypadkach pozna-
skich i wraeniu, jakie one wywoay na prowincyi,

wystpia regencya bydgoska z niesychanie ostrym

manifestem. Manifest ten jednake po prowincyi si
nie rozszed, gdy delegaci komitetu poznaskiego ju
zawadnli organami wykonawczymi. W Mogilnie np.

gdzie czynnym by waciciel ziemski z okolicy, Lu-

biski, niedopuszczono wcale proklamacyi bydgoskiego

prezesa regencyi. To samo byo i w Gnienie. Chcc
uzbroi ludno, rozkaza w Mogilnie komisarz powia-

towy polski królewskiemu leniczemu, aby pozwoli
ci drgi do kos w lesie królewskim za okazaniem
odpowiedniej legitymacyi. Odbierano równie leni-

czym skonfiskowan bro paln za niedozwolone po-

lowania i uyto jej w celu uzbrojenia ludowego. —
Landratów skasowano i zastpiono delegatami komi-

tetu w Gnienie, Ostrowie, Mogilnie, remie, Czarnko-

wie, Wrzeni, rodzie, Odolanowie, Pleszewie, Rogo-
nie, Wgrowcu i Obornikach. W innych okrgach
landraci dobrowolnie podzielili si sw wadz z ko-

misarzami powiatowymi. W niektórych okrgach wa-
dze pruskie przedoyy delegatom komitetu ksigi lu-

dnoci, podug których wzywano modzie do wstpie-

nia do suby wojskowej. - Komitety rozgociy si
przewanie w urzdowych lokalach magistratów miej-

skich.

W zachodnich powiatach organizacya narodowa
natrafiaa na nieprzezwycione przeszkody wobec po-
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wanej liczby niemieckiej ludnoci. I w samej Bydgo-

szczy nie udao si komitetowi miejscowemu zorgani-

zowa jakichkolwiek zacztków obrony narodowej, tak

siln opozycy napotkay wszelkie usiowania, w tym
celu podjte, u miejscowej ludnoci niemieckiej. Na
pograniczu Królestwa ruch natrafi na grunt najpoda-

tniejszy. Zaczy si formowa puki jazdy i piechoty

w Trzemesznie, w Pleszewie, w rodzie, w Poznaniu, w Do-

brojewie, w Objezierzu, w Wenie, w Wrzeni, w Ostro-

wie, w Ksiu, w Nekli, w Sulmierzycach, w Raszko-

wie. Od zgaszajcego si ochotnika dano jakiejkol-

wiek legitymacyi. Legitymacy tak, a raczej pozwole-

nie e przeciw wstpieniu do wojska danego ocho-

tnika przeszkód niema, wystawia ojciec, opiekun lub

pracodawca. Z legitymacy t zgasza si ochotnik do

miejscowego probosza, który odsya go komitetowi

powiatowemu lub wprost organizatorowi. Gromadze-

nie wojska w ten sposób rozpoczo si na prowincyi

ju okoo 26 marca. danie od ochotnika legitymacyi

i pozwole na wstpienie do wojska okazao si ko-

niecznem ze wzgldu, e z wielu stron nadchodziy

skargi na naduycia; tu i ówdzie waciciel majtku
wysa poow swych ludzi na rozkazy komitetu,

a nawet ani si spodzia, jak mu druga poowa si
wymykaa i to zabierajc ze sob bro i konie, aby

si zacign do wojska. Zwaszcza byych onie-
rzy i przemoc by nie utrzyma przy roli, tak rwao
si wszystko do broni. > Wszyscy krzycz, e Polska

by musi; czytamy w jednym z prywatnych listów

ekonoma, opisujcego wydarzenia, których by wiad-
kiem.

Na organizatorów powiatowych wybierano by-

ych wojskowych, przewanie z 1831 i\, o ile za komi-

tet wiedzia o jakim wojskowym, osiadym w powie-
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cie, niezwocznie wzywa go w celu powierzenia mu
kierownictwa w mustrze i zaprowadzenia dyscypliny

wojskowej w nowych zacigach. Tworzce si wojsko

to naley odrónia od gwardyi narodowej, lub stray

obywatelskiej, której zadaniem byo utrzymywanie spo-

koju publicznego. Naleao do niej na razie do duo
Niemców i ydów, a bezporedni wadz stanowiy

dla tej gwardyi komitety narodowe. Uzbrojenie jej

stanowiy przewanie kosy i piki, podczas gdy dla

wojska starano si o bro paln. Dostarczali jej prze-

wanie obywatele ziemscy, pozatem rekwirowano j
u kogo si dao, pacc kwitami, za które nastpnie,

po zebraniu funduszów, odpowiedni warto w pie-

nidzach pacono. Koni te nie brako — za to siode

by brak. Za konie pacono wieniakom i Niemcom
gotówk, — Niemcy chtnie konie sprzedawali. »Gwa-
tem im jednak przecie siode nie wezm- — pisze

jeden z organizatorów powiatowych w raporcie —
»Dwóch Niemcówr

, którzy kilka najlepszych koni do-

stawili, to nawet bez uzdzienic*.

Jednake te wszystkie przygotowania byy bar-

dzo chaotyczne, pozbawione jednolitego charakteru

i planu — zna byo, e nie z jednego róda bray
pocztek. W radykalniejszych, otwarciej ku powstaniu —
zreszt niekoniecznie przeciw Prusom — zmierzaj-

cych objawach ogólnego ruchu zna byo do komi-

tetu berliskiego i pierwsze jego zlecenia z Berlina

wydane, aby trzyma si planu 1846 roku; — w in-

nych za, bardziej umiarkowanych, wida byo wpywy
komitetu centralnego, który na liskim gruncie legal-

nej rewolucyjnoci stara si utrzyma równowag.
Zreszt, jak wszdzie tak i tutaj usposobienie jedno-

stek wielk odgrywao rol. Mittelstedt, waciciel ziem-

ski z Sielca, rozpisujc kurend do okolicznych domi-



iliów w sprawie dostarczenia prowiantu, mierci gro-

zi nieposusznym. Ale nigdzie nie byo przykadu, aby

Polacy targnli si na ycie lub mienie Niemców.

Z dum to stwierdza Gazeta Polska (poznaska) piszc
we wstpnym artykule pod wieem wraeniem wy-

padków: »Do braterstwa i do wolnoci wzywamy Niem-

ców, którzy na ziemi naszej osiedli! Boga bierzemy

na wiadectwo, e Polska nie chce i nie bdzie ich

traktowa, jako helotów — tak, jak oni nas trakto-

wali, ale ich przypuci do uywania wszelkich praw
i swobód «, Pomimo to jednak zaczy si szerzy po-

midzy niemieck i ydowsk ludnoci rozmaite wie-

ci o popenianych gwatach, wskutek których wiele

rodzin zdecydowao si opuci miasto. Komitet nie-

zwocznie wydelegowa penomocników swych dla zba-

dania zaszych faktów i przywrócenia porzdku. Aby
uspokoi najtchórzliwszych, wyda komitet d. 24-go

odezw do » Braci starozakonnych« u
), zapewniajc ich,

e nie maj si czego obawia. — Zorganizowana
przez komitet stra obywatelska, której jedyn od-

znak bya biaa przepaska na lewem rku, utrzymy-

waa miasto we wzorowym porzdku, kontrolowaa

szynki i nakaniaa do porzdku. Podczas gdy wsku-

tek pierwszego popochu zaczli si wynosi niektórzy

Niemcy z Poznania do Gogowy, Berlina, Wrocawia
i Szczecina, opisujc w przesadnych barwach rzekome
gwaty Polaków, z prowincyi zaczy napywa do Po-

znania tumy przestraszonych zmian porzdku rze-

czy mieszkaców niemieckich Ksistwa, którzy opisy-

wali wrcz nieprawdziwe fakty, jako autentyczne przy-

kady gwatów polskich. Po dokadnem zbadaniu oka-

zao si (w najpowaniejszym wypadku), i w pewnej

wiosce chopi nastraszyli kramarza yda, e teraz i on

bdzie musia z kos zacign si do szeregów i bro-
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ni ojczystej ziemi. Dziki usiowaniom komitetu, wró-

cio niemieckiej ludnoci przekonanie, e niema si
czego obawia i kupcy niemieccy pootwierali w Pozna-

niu swe skady.

Dnia 26 marca naczelny prezes Beurman kaza
rozlepi plakaty z obwieszczeniem, e spokój publi-

czny wogóle naruszony nie zosta nietylko w miecie,

ale i na prowincyi.



U króla.

Deputacya poznaska przybya dnia 22-go marca
do Berlina. Tu si przyczy do niej komitet rewolu-

cyjny polski z Mierosawskim i Libeltem, tak e wraz
z kooptowanymi w ten sposób czonkami, liczya de-

putacya przeszo dwadziecia osób. Ksi Radzi-

wi *) dokada usilnych stara, aby nakoni depu-

tacy do zwichnicia otrzymanego z Poznania man-
datu; przyrzek, e król gotów uwzgldni wszystkie

dania, oddali niemiych Polakom urzdników, i pro-

si tylko, aby nie manifestowa dnoci oderwania si
od Prus. Wreszcie Maciej Mielyóski i arcybiskup za-

decydowali, e niepodobna jest da niepodlegoci dla

Ksistwa i e dopomina si trzeba tylko spenienia

obietnic traktatu wiedeskiego. Protestowali przeciw

temu Krauthofer i Palacz, jako przeciw wyranemu
zamaniu instrukcji pimiennej komitetu, który kaza
da, aby Ksistwo nie zostao wcielone do zwizku
niemieckiego, a raczej >by spowodowa gabinet j. k.

moci do bezzwocznego uwolnienia tych czci ojczy-

zny naszej, które przez podziay do jego pastwa przy-

padym. Król, poinformowany o wzburzeniu umysów
w Poznaskiem, pospieszy z udzieleniem audyencyi

•) Mia to by adjutant króla, ksi Wilhelm Radziwi.
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przybyym i przyj ich w otoczeniu ministrów naza-

jutrz po ich przybyciu do Berlina, t. j. dnia 23 marca-

Do ostatniej chwili nie wiedziano w zamku królew-

skim, z czem deputacya przychodzi: z daniem nie-

podlegoci Ksistwa, czy te z propozycyami reform.

Poród ogólnej ciszy rozpocz arcybiskup odczyty-

wanie petycyi. Królowi, który w mylach widzia si
ju pozbawionym jednej z najcenniejszych prowincyi

swego pastwa, kade sowo tej przemowy musiao
si odbija w uszach echem wyroku mierci, który mu
odczytuj. A Przyuski swym powolnym, namaszczo-

nym gosem odczytywa petycy 15
) i prosi imieniem

Polaków o zastpienie siy zbrojnej korpusem, zoo-
nym z miejscowych onierzy, i obsadzenie posad rz-
dowych Polakami. O niepodlegoci nie byo mowy.

Na przemówienie arcybiskupa król, który najwi-

doczniej nie zastanowi si nad treci sów jego i pe-

wien by, e Polacy daj niepodlegoci, zacz si
tomaczy, e na adn niepodlego nie moe po-

zwoli. Dopiero gdy minister Arnim zwróci mu uwag,
e chodzi o co innego, zacz od wyraenia ubolewa-

nia, e »na urzdach istotnie mao jest Polaków, ale,

niestety, brak im odpowiednich kwalifikacyi- . Jeli

mowa o jakich krwawych starciach — co oznacza

niebezpieczestwo oderwania si Poznaskiego od

Prus — mówi król — to przecie rzdz si tylko

bardzo naturalnem deniem, jeli chc utrzyma w mem
posiadaniu prowincy, odziedziczon po ojcach. Ba-
ga musiaem cesarza rosyjskiego, aby w razie zamie-

szek w Ksistwie wojska rosyjskie nie wkroczyy i nie

zajy prowincyi. Cesarz rosyjski — mówi król — nie

dopuci do tego ze wzgldu na bezpieczestwo swych
wasnych granic, abycie panowie w Ksistwie przy-

gotowywali oderwanie si od Prus, — a sami, bez mo-
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jej pomocy rady sobie z nim nie dacie. Nie liczcie

na wasz lud prosty, bo ten jest mojemu domowi przy-

chylnym. Potem powici król kilka uwag wypadkom
1831 roku, przytaczajc je jako dowód, e usiowania
Polaków nawet w lepszych warunkach pozostay bez-

owocne. Widzc, e król ogólnikowymi frazesami hi-

storyozoficznymi chce odpowiedzie deputacyi na jej

wyranie sformuowane propozycye, wystpi czonek
deputacyi dr. Kraszewski, aby kwesty jasno posta-

wie. Powiedzia on mniej wicej w ten sposób:

»Wasza król. mo le jest poinformowan przez

swych urzdników o pooeniu rzeczy w Poznaskiem.
Obietnice królewskie z r. 1815, które zabezpiecza nam
miay nasz narodowo, nie zostay nam wiernie do-

chowane. Wadze rzdowe nie licz si wcale z na-

szemi prawami. W chwili jednak, gdy caa opinia pu-

bliczna Niemiec zjednoczonych sympatyzuje z nasz
spraw, ksita nie bd mogli stan jej na prze-

szkodzie. Niestety — mie ze informacye od swych
podwadnych — zwyky to los panujcych*.

Król uraony ostatniemi sowami Kraszewskiego,

odrzek:

t

— »A los Polaków — to zawsze da si oszuki-

wa zwodniczym nadziejom«.

Kraszewski nie pozosta królowi dunym i rzek:

— »Niestety nietylko nadziejom — ale i przod-

kom waszej królewskiej moci«.
— »Jakto?< — zapytuje król.

— »A powstanie 1831 roku? — powiada Krasze-

wski. — Wszak poprzednik waszej król. moci na tro-

nie zada nam cios ostateczny, udzieliwszy przeciw

nam pomocy. — A cho nam szczcie nie sprzyjao,

to przecie dowiedlimy wtedy wiatu, e kolos rosyj-

ski na glinianych spoczywa nogach*.
POWSTANIE POZNASKIE. •
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' Król:

— »Co do mnie, to sdz, e kolos ten ma nogi

z elaza-...

— »0! — umiechn si ironicznie Kraszewski,

mylc o tej niedawnej chwili, gdy król na rozkaz

tumu zdj kapelusz wobec ofiar berliskich rozru-

chów — wszake najwiesze wypadki dowiody nam,

e i niektóre inne kolosy, co maj z pozoru nogi z e-
laza, w istocie na kruchej si opieraj glinie;-.

Król si zarumieni i krok jeden w ty ku swym
ministrom postpi, a inny czonek deputacyi, Brodo-
wski, chcc zaegna sprzeczk bezcelow, rzek szybko
dononym gosem, aby niedopuci nikogo do gosu:

— »Najwitsze uczucia przywizania do sprawy
ojców naszych i do jzyka zostay bolenie zranione,

pomimo gwarancyi, zapewnionych w traktacie wiede-
skim. Dla wadz pruskich i te prawa nasze wyday si
zbyt wielkie, bo nie odpowiaday celom rzdu*;.

Potem Kraszewski na nowo podj nic dyskusyi

swej z królem. Kro. r jwiedzia Kraszewskiemu kilka

przycinków, Kraszewski si odwzajemni, wreszcie król

zwróci si do arcybiskupa Prz}ruskiego, zalecajc mu
uspokojenie wzburzonych umysów. Na to odrzek ks.

Przyuski:
— »Raz jeszcze bagamy wasz król. mo, aby

raczy nasze proby uwzgldni jedyny to bowiem
sposób odwrócenia od prowincyi nieopisanych nie-

szcz^ Na tein audyencya si skoczya. Królowi
przedstawiono kilku czonków deputacyi, z którymi
sów kilka zamieni, zaznaczajc, e ministrowie jego

dadz deputacyi na pimie odpowied co do przedo-
onych propozycyi. Po wyjciu króla wbieg do sali

audyencyonalnej ks. Radziwi i, bdc pewnym, e po-

mimo jego nalega deputacya zastosowaa si do in-
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strukcyi z Poznania, zacz prosi, aby Polacy cho
fortec Winiary w rku pruskiem pozostawi chcieli.

Zreflektowa go minister wojny Reiner zapewnieniem,

e o stanie sprawy, nie jest naleycie uwiadomiony.

Tego dnia wieczorem komitet polski zoy wkan-
celaryi królewskiej podanie na pimie. Dokument ten

wiadczy, e deputacya spostrzega si, jak fatalny

bd popenia, nie postpujc w myl instrukcyi ko-

mitetu narodowego i staraa si wr pisemnem po-

daniu bd ten — o ile byo mona — naprawi. Czy-

tamy w niem midzy innemi: » Wszystkimi mieszka-
cami Ksistwa Poznaskiego owadno zgodne uczu-

cie, e uderzya ju godzina odrodzenia Polski. Po-

wstrzymalimy wybuch, podejmujc si posannictwa

do Waszej K. Moci, eby uzyska rozporzdzenie ku
wzmocnieniu w W. Ks. Poznaskiem midzy Polakami

nadziei. damy przedewszystkiem narodowej reorga-

nizacyi W. Ksistwa, któraby si prdko, spokojnie

i w granicach prawnych pod opiek Waszej Ks. Mo-

ci rozwina. Ku temu potrzebne jest utworzenie ko-

misyi tymczasowej, któraby wspólnie z królewskim

komisarzem reorganizacyi przewodniczy moga. Czon-
kowie komisyi powinni posiada zaufanie ogóu, kan-

dydatów zarazbymy W. K. Moci przedstawili. Komi-

misya zajaby si bezwocznie:

I) Urzdzeniem wojska narodowego w celu zast-

pienia dotychczasowej zaogi.

II) Obsadzeniem urzdów rodowitymi Polakami.

Do zaczcia reorganizacyi jest konieczna potrzeba,

eby W. K. Mo rozkaza:

a) Gwardy narodow utworzy
b) Cofn urzdników policyjnych istniejcych,

a zastpi ich urzdnikami przez wybór powoanymi .

Spodziewano si w Berlinie, e wyjdzie lada chwila
7*
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rozporzdzenie, odwoujce administracy niemieck

z Ksistwa, spodziewano si równie, e wojsko zosta-

nie z Poznania cofnite. W cigu dnia przybyli depu-

towani komitetu niemieckiego w zamiarach zgodnego

z Polakami dziaania. Deputacy stanowili: Boy, Kniifke,

Bielefeld i Traeger. (Szuman wspomina tylko Boya
i Saumana). Xa audyencyi, której udzieli im Arnim,

dali samoistnoci Ksistwa wobec zwizku niemie-

ckiego, na co im minister odrzek, e chyba oni, Niemcy,

powaryowali, bo sami Polacy tych da nie stawiaj.

Ostatecznie zapewni ich sowem, e przyrzeczona re-

organizacya narodowa Ksistwa dokonan zostanie.

Nazajutrz, dnia 24 marca, z gabinetu królewskiego

nadesza odpowied na podanie Polaków. Brzmi ona:

»Do deputacyi Wielkiego Ksistwa Poznaskiego:
Na przedstawione mi przez WW. Panów ycze-

nie godz si na narodow reorganizacy Wielkiego

Ksistwa Poznaskiego, która ma nastpi w czasie ile

monoci najkrótszym. Zezwalam wic take na utwo-

rzenie komisyi z obydwóch narodowoci, która wspól-

nie z moim prezesem naczelnym co do tej reorgani-

zacyi naradzi si i podug wyniku tych rad wnioski

potrzebne uczyni. Lecz komisya rzeczona dziaa moe,
o ile i dopóki porzdek prawny i powaga wadz Wiel-

kiego Ksistwa Poznaskiego utrzyman bdzie.
Berlin dnia 24 marca 1848 r.

(podp.) Fryderyk Wilhelm «.

Deputacya polska, niezadowoliwszy si ogólni-

kow odpowiedzi króla, skomunikowaa si z mini-

strem spraw wewntrznych Auerswaldem. Podczas tych

pertraktacyi przyby z Berlina do Poznania dr. Mate-
cki, od którego komitet miejscowy si dowiedzia,
w jaki sposób wywizaa si deputacya z jego in-
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strukcyi. Aby rzecz naprawi, kuryerskimi komi wy-

prawi komitet poznaski ob. Chosowskiego z rozka-

zami, aby deputacya daniem niepodlegoci naprawia

swe poprzednie bdy. Chosowski jednak powagi ar-

cybiskupa i Macieja Mielyskiego przeama nie móg,
zreszt zadaleko ju rzeczy zaszy. Deputacya pety-

cyonowaa dalej:

25 marca znowu deputacya bya u ministrów*

znowu podaa do króla przedoenie z daniami:
»1) eby do komisyi, na któr król przyzwoli, po-

woa osoby z komitetu zawizanego w Poznaniu,

w Ksistwie urodzone; aby oprócz p. Beurmana na

komisarza wojskowego przydano jej generaa Wil-

lisena;

2) eby komisya ta, majca za zadanie Ksistwo
w narodowym duchu reorganizowa, zaraz przedsta-

wia królowi potrzebne rozporzdzenia do reorgani-

zacyi wojskowej, administracyjnej i sdowej, przyczem

zapewnionaby bya dwuletnia pensya urzdnikom od-

chodzcym.
Dalej, eby ze wzgldu na niebezpieczestwo, wy-

szy bezzwocznie rozkazy:

a) aeby wojsko w miecie Poznaniu do cytadeli

i do koszar z miasta si usuno.
b) aeby dotychczasowym landratom, dopóki wy-

bory landratów nie nastpi, komitet mia prawo ko-

misarza przyda;
c) aeby zaraz komisarzów obwodowych zawiesi;

d) aeby niezwocznie Polak na naczelnego pre-

zesa wyznaczony zosta«.

W kocu marca otrzymaa deputacya z ministe-

ryum odpowied, e w celu przyspieszenia przyobie-

canej przez króla reorganizacyi narodowej jako komi-

sarza zatwierdzono generaa majora Willisena, jak
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niemniej, i rzd, »majc pen ufno, e reorganiza-

cya nie bdzie wyzyskan na szkod niemieckich wspó-

obywateli Ksistwa, godzi si na wybór czonków ko-

misyi, bez wzgldu na ich narodowoci.
(

Otrzymawszy tak odpowied, deputacya pozna-
ska moga mie zupenie uprawnione przekonanie, e
z zadania swego zupenie si wywizaa. W istocie

rzd napozór na caej linii si cofa. Zaraz posano
sztafet do Ksistwa. Rzeczywicie ministrowie w mo-

wie niebardzo przeczyli deputowanym, ale na pimie
nie chcieli si zobowizywa. Na komisarza króle-

wskiego proponowany ze strony Polaków genera Wil-

lisen, by to czowiek bardzo gadkich manier, znany

i sympatyczny Polakom nietylko z dugiego pobytu

w charakterze urzdowym w Ksistwie, ale i z przy-

chylnego dla Polaków dziea strategicznego o wojnie

1830 roku. Wybór ten poparty zosta przez deputacy
niemieck.

- Tymczasem jaki by plan polityków pruskich?

Chodzio o zaegnanie natychmiastowego wybuchu,

którego zapowied dwiczaa wyranie z przemówie-

nia arcybiskupa; wic pozornie zgodzi si król na

wszystko, poniewa wojska pruskie nie byy skonsy-

gnowane. Ale równoczenie, gdy pozwolenie reorgani-

zacyi narodowej udzielone zostao deputowanym pol-

skim, otrzyma gównokomenderujcy w Poznaniu ge-

nera Colomb tajn instrukcy, aby uy wojska w ra-

zie naruszenia porzdku prawnego - poniewa w ta-

kim razie obietnica królewska nie byaby ju wan.
Przyjcie deputacyi poznaskiej przez króla owie-

tla wybornie sytuacy rzdu. Sam przebieg audyencyi

wydoby na jaw i pogbi raczej wzajemn nieufno
rzdu i Polaków, ni mosty dla porozumienia si zbu-

dowa. A jednak rzd ustpi, przynajmniej pozornie.
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Dlaczego? Wspomnienia marcowych wypadków w Ber-

linie byy za wiee, mówcy polscy wystpowali za

ostro. Rzd wnioskowa z tego musia, e czuli si sil-

nymi. Zreszt Polacy po swej stronie mieli sympatye
spoeczestwa niemieckiego, tego samego, które rz-
dowi w owej chwili dyktowao warunki. Rzd nie czu
si pewnym — i dlatego król ustnie deputacyi nic

nie przyrzek, niczego nie odmówi. Na radzie koron-

nej, która si po audyencyi odbya, trudno byo zna-

le sposób wyjcia. Odmówi? Rewolucya w Pozna-
skiem pewna, — rewolucya, która istotnie moga na-

strczy Rosyi sposobno do zawadnicia Ksistwem.
Byoby ono dla Prus, osabionych wewntrznymi ka-

taklizmami, bezpowrotnie stracone. Wspomina o tern

król na audyencyi. Trzeba wic byo rewolucy zae-
gna. Ale jak? — si? — Wojsko pruskie nie byo
skonsygnowane, wybuch rewolucyi zaskoczy je zu-

penie nieprzygotowane. To byo jasne, e jeli de-

putacya powróci do Poznania z odmown odpowie-

dzi, a wraz z ni i wypuszczeni z Moabitu spisko-

wcy, tern samem haso rewolucyi w Poznaskiem jest

dane. Gdyby nie Berlin, co zerwa si z wdzida,
byby atwy rodek: uwizi deputacy, przetrzyma

j. Ale upomniaby si o ni tum, a król mia spo-

sobno przekona si, e tum nie artowa wówczas.

Wic có pozostawao? Przede wszystkiem: zyska na

czasie, to jest, zaakceptowa warunki, które dykto-

waa deputacya. Powtóre zabezpieczy si przeciw mo-

liwemu wtargniciu wojsk rosyjskich w ten sposób,

aby z wojowniczego usposobienia Polaków skorzysta

i w razie istotnego niebezpieczestwa skierowa je

przeciw Rosyi. Takie refleksye musiay dyktowa ra-

dzie koronnej przyjcie warunków deputacyi polskiej

i zanim jeszcze nawet w Poznaniu znane byy sowa
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królewskie o »bagalnych probach, skierowanych ku

cesarzowi rosyjskiemu, aby nie kaza wojskom swym
zajmowa Ksistwa* , — na Aleksanderplacu w Berli-

nie polieyanci z polecenia prezesa policyi Minutolego

rozdawali bro studentom Polakom, którzy tworzyli

rodzaj przybocznej gwardyi wypuszczonych z Moa-

bitu winiów, a w pierwszej linii Mierosawskiego,

a rozdawali j ze sowami: -Idcie broni kraju przed

najazdem Rosyic Genera Willisen przed wyjazdem

do Poznania dwukrotnie konferowa z Mierosawskim,

który jako kooptowany czonek cleputacyi obecny

by na naradach deputacyi z ministrami. Z konferen-

cyi tych z Willisenem wyniós Mierosawski wraenie,

e »rzd wprawdzie nie moe by pomocnym w utwo-

rzeniu siy niezawisej przeciw Rosyi, ale radby jej

utworzenie si widzia, gdyby sama z siebie wzrosa
i potem — jako fait accompli — istniaa-. Willisen po-

ufnie da do zrozumienia Sierosawskiemu, e rzd
rad bdzie, jeli wzburzenie umysów w Poznaskiem
ku temu celowi, t. j. ku walce przeciw Posyi skiero-

wanem zostanie. — Pod wpywem konferencyi z Wil-

lisenem Mierosawski zaraz si uda do Poznania, aby

si zaj utworzeniem i zorganizowaniem polskich si

zbrojnych, bdc przez Willisena upewniony, e akcya

ta — o ile po za plecami rzdu przeprowadzon zo-

stanie — ze strony wadz pruskich przeszkód nie do-

zna. A rzd tymczasem czeka... Spyway cenne dni

jeden po drugim, rzd czeka, ledzc przebieg wy-

padków, które miay go wybawi z niewygodnego po-

oenia. I nie omylia go rachuba...



Legalna rewofucya.

Dziki bezwadnoci poznaskich wadz pruskich,

wynikajcej z niewyranej i niepewnej postawy wadz
centralnych w Berlinie, komitet centralny poznaski
sta si w cigu dni kilku istotn, a jedyn i najwy-
sz wadz. Z caej prowincyi zwracano si do Po-

znania po informacye, po bro, po instrukcye. Komi-

tet, zajty redagowaniem coraz to nowych odezw, nie

móg adnych jednolitych udziela instrukcyi co do
formowania wojska. Zreszt w niektórych powiatach

zbrojono si podug planu z r. 1846, co byo bezpore-
dnio wynikiem rozesanych przez Mierosawskiego
z Berlina polece, w niektórych za tworzono zwy-

ke tylko strae bezpieczestwa. Wynik pewien za-

mt, a tak ju w owych pierwszych krokach zrewol-

towanej prowincyi zaznaczya si dwoisto. Niektó-

rym czonkom komitetu wydaa si gorliwo w zbro-

jeniu zupenie zbyteczn i niebezpieczn, dla innych

znów za wolno posuwao si zaciganie ludu pod cho-

rgiew. — Std powstao nieokrelone stanowisko pó-
rewolucyi i pó-legalnoci, które znalazo- wierne po-

wtórzenie i w postpowaniu poznaskich wadz pru-

skich. Beurman od wszystkiego rce umywa i wyda-
wa rozporzdzenia, których nikt nie sucha; Colomb
gotów by milczkiem rzuci si na zbuntowane miasto;
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Steiriacker, komendant fortecy, alarmowa co jaki

czas komitet przesadnemi obawami, e z tej lub owej

strony posuwa si ku Poznaniowi ruchawka z pro-

wincyi, i prosi o interwency; landrat okrgu pozna-
skiego raz po raz przerywa obrady komitetu, pro-

szc o ratunek, za lada wieci, e id uzbrojone bandy

na Pozna; Natzmer, pukownik andarmeryi, odda-

wa swój korpus pod rozkazy komitetu narodowego 16
).

W samym Poznaniu wydano z fortecy dla puku Jab-

kowskiego 900 starych karabinów, a mustra odbywaa
si na placu bernardyskim. Osobno odbyway wi-
czenia szwadron kawaleryi Dziayskiego i szkoa pod-

chorych.
Przeciw komu si zbrojono? — Niemiecka gazeta

poznaska pisze dnia 30 marca: «Tysice kosynierów

mustruje si codziennie, ale czy to s przygotowania

przeciw Rosyi, czy przeciw pruskim wojskom — nikt

nie wie-.

Masy si zbroiy w tern poczuciu, e skoro jest

Polska, wic musi mie swe polskie wojsko. Colomb
kilkakrotnie zapytywa wysze instaneye w Berlinie,

czy i jakie przedsiwzi kroki. Wiedziano o jego nie-

wystarczajcych do stumienia ruchu siach, wic te
instrukeye brzmiay: »przybra postaw wyczekujc,
unika starca Dnia 24 marca nadesza z ministeryum

wojny decyzya, aby ciga siy wojskowe z ssiednich

prowincyi. Wykonywujc cile te instrukeye, Colomb
ciga wojska nietylko z pogranicznych prowincyi,

ale formowa puki z landwery, przewanie polskiej.

Zdarzao si otó, e nowo zacignici do suby land-

werzyci owiadczali oficerom pruskim: »wolimy za-

cign si do polskiego wojska«, wtedy nie stawiano

im adnych przeszkód w wykonaniu tego zamiaru,

oddawszy bro i umundurowanie wadzom pruskim,
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mogli wstpi do puków polskich. Niemcy pozwalali

na takie uszczuplanie swej siy, lecz sprowadzali wci
nowe puki; wszystkimi traktami, wiodcymi do Po-

znania posuwao si wojsko. Genera Weclell z kilku

tysicami 4-ej dywizyi ju w ostatnich dniach marca

zaj Gniezno, utrzymujc poczenie pomidzy Pozna-

niem a Bydgoszcz. Silny oddzia kawaleryi stan
w Mogilnie pod komend pukownika Hermanna. Po-

lacy si nie niepokoili, bo »przecie to przeciw Rosyi

gromadz si siy pruskie c. Idylla ta jednak nie zna-

laza zrozumienia w prostym ludzie, który z zapaem
wielkim garn si pod chorgwie, a bliszego ni Ro-

sya widzia wroga i z nim chcia walczy, powtarza-

jc, e »przedewszystkiem trzeba bi Prusaków*;.

Bez wzgldu na starania komitetu rozchodziy si
pomidzy ludem wieci, e »Ojciec w. da pozwolenie

na mordowanie Prusaków «, e » teraz i ydów wolno

bdzie rabowa « i t. d. — To te z pocztku mimo
woli komitetu poznaskiego, Ksistwo nagle posta
wojenn przybrao, a sam komitet zmuszony by i
za tym popdem i cho nie schodzi z toru swego spo-

kojnego petycyonowania, przecie ujrza si niespo-

dzianie na czele ruchu, którym owadn nie umia.

Uporzdkowaniem i usystematyzowaniem tych si,

nieraz nieproszonych, zaj si na wasn rk za ini-

cyatyw Aleksandra Brudzewskiego wydzia wojenny,

jako organ komitetu narodowego. W wydziale wojen-

nym spotykamy prawie samych Moabitczyków: F. Bia-

oskórskiego, Garczyskiego, Guttrego, Seweryna Miel-

yskiego, Bronisawa Dbrowskiego i Brudzewskiego

Faszywa, bo mocno przesadzona wie o przy-

znanych przez ministerstwo warunkach reorganizacyi

przysza dnia 26 marca do Poznania, obudzia nadzieje

w pomylno, pokojowe zaatwienie sprawy z Prusami
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i utwierdzia powszechne przekonanie, e wojna z Ro-

sy jest nieunikniona. O wynikach dziaania deputa-

cyi w Berlinie oznajmi komitet osobn odezw. Dnia

27-go odbyo si u Fary uroczyste naboestwo ao-
bne za polegych w Berlinie. W ofiarach walk bary-

kadowych widziano braci, którzy za wspóln spraw
wolnoci walczyli, a wobec sprawy wolnoci nikn prze-

dzia narodowoci. Tego dnia okoo poudnia przy-

by do Poznania Libelt. Powróconego ojczynie witay

bratnimi okrzykami polskie i niemieckie tumy, witay

powiewajce na ratuszu chorgwie polskie i stra

obywatelska. Cech strzelecki w uniformach wystpi
na powitanie drogiego gocia. Nazajutrz w ten sam
sposób witano drugiego znakomitego gocia — Miero-

sawskiego. Mierosawski jecha do Poznania jako na-

turalny, przez sam bieg wypadków wskazany, kiero-

wnik powstania. Jak przed tryumfatorem otworzyy
si przed nim bramy miasta, a tysice ludu witay
w nim »zmartwychwstaego wodza. — Wadze pru-

skie milczay. Niedawny wizie stanu, dzi ulubieniec

ludu, móg jutro zosta gównym wodzem korpusu po-

znaskiego w wojnie z Rosy. Wiedziano ju o jego

konfereneyach z Arnimem, z Willisenem. Wiedziano
o roli, jak odegra w Berlinie wród wzburzonych
tumów. Witali go patryoci niemieccy, jako wyobrazi-

ciela walki z absolutyzmem; witali Polacy, jako tego,

który w procesie 1846 roku sam jeden reprezentowa
godnie spraw polsk wobec Europy. Zakulisowe taj-

niki tej jego roli w procesie berliskim mao komu
byy znane.

Okoo 7-ej, przed nadejciem ekstrapoczty z Ber-
lina, wylegy tumy a na przedmiecie, aby go powi-
ta. Wyprzgnito konie i w tryumfalnym pochodzie
zawieziono go na ratusz. Caa droga przybrana bya
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chorgwiami, ratusz uiluminowany pochodniami. Cay
rynek, gowa przy gowie, napeni si ludmi, gdy
Mierosawski, stanwszy na tarasie ratuszowym, ode-

zwa si do ludu. Gdyby by tak zaprowadzi lud prze-

ciw fortecy, pkyby jej mury pod naciskiem tego

tumu. Ale Mierosawski mówi o przymierzu z ludem

berliskim, o wojnie z Rosy. Wiwaty w odpowiedzi

biegy ku cytadeli, za murami której w poczuciu swej

bezsilnoci kryy si wojska Colomba.

Entuzyazmu tego zupenie nie podziela komitet

narodowy, którego rozkazy ju i tak kilkakrotnie na-

trafiy na kontr-rozkazy Mierosawskiego , wydane
w Berlinie. Dawne niechci odyy; Adolf Malczewski,

Garczyski i Kosiski darowa Mierosawskiemu nie

mogli roli, któr on odegra w procesie berliskim. —
Mierosawski do komitetu nie wszed. Lud prosty za,

jak niemniej emigranci, widzieli w Mierosawskim in-

stancy wojskow, jedyn, której w tych burzliwych

czasach naleaa si wadza. Wskutek stara Biao-

skórskiego i Guttrego Mierosawski wszed do wy-

dziau wojennego i zaj tam miejsce przewodnicz-

cego. Powszechnie przypuszczano, e niezwocznie po

jego przyjedzie rozpocznie si wojna. Lecz Mierosa-

wski przyjecha z Berlina olniony pertraktacyami

z Arnimem, Auerswaldem i Wr

illisenem, z których zwa-
szcza ten ostatni nie tai, e rzd chtnie Polakom do-

pomoe w wojnie z Rosy; na nalegania wic wszel-

kie odpowiada, e conajmniej dwa tygodnie czasu mu
potrzeba dla uporzdkowania si zbrojnych, majcych
wkroczy do Królestwa.

Wielkie pokada on nadzieje w wynalazkach

swego pomysu, majcych stanowi zgoa now epok
w technice wojennej ; kaza budowa mechaniczne

skrzynie z koszami i plecionkami z witek wierzbo-
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wych, z za których strzelcy mieli jak za ruchom
cian operowa przeciw wrogom. By to jakby ru-

chomy szaniec, zoony z szerokich na dwa prty wo-

zów dwukolnych, na których utwierdzone byy ciany
z desek, wycieane workami, napenionymi trocinami,

som lub sianem. Posuwane przed szeregami zasta-

wiay te wozy onierzy a po ramiona i miay chro-

ni od pocisków nieprzyjacielskich, w istocie za ta-

moway w wysokim stopniu swobod ruchów i oka-

zay si zupenie niepraktyczne. » Wynalazek i ten ci-
gn na Mierosawskiego szydercze pociski niechtnych

mu, on si jednak trzyma swej myli z uporem, go-

dnym lepszej sprawy, i zaoy formaln fabryk tych

narzdzi, pomimo braku ludzi i funduszów na niepe-

wne eksperymenty. Zoliwi twierdzili, e Mierosa-

wski nie zgodzi si na natychmiastowe wtargnicie do
Królestwa i odroczy je na dwa tygodnie li tylko

w tym celu, aby mie czas przygotowa swe machiny.

Od chwili przyjazdu Mierosawskiego wydzia wo-

jenny bardziej jeszcze ni poprzednio zagarn w swe
rce spraw organizacyi wojskowej, komitet cen-

tralny za zajmowa si administracy cywiln. Zre-

szt z luboci oddawa si swym licznym obowizkom
reprezentacyjnym. Okoo dziewitej wieczorem przy-

chodzia poczta z Berlina i codzie przywozia kogo
z moabickich winiów. Nie byo koca i miary przy-

jciom powracajcych do kraju spiskowców. Codzien-

nie prawie lud prowadzi nowoprzybyych w tryumfie

do domu Mielyskich, gdzie odbyway si posiedze-

nia komitetu, lub wprost na ratusz. Komitet posiedze-

nie zawiesza, rozlegay si wiwaty, okrzyki, prawiono

gorce mowy. Zarówno winiowie, powracajcy z Ber-

lina, jak i emigranci, którzy na pierwsz wie o po-

wstaniu spieszyli do kraju z Wrocawia, Drezna, Lipska,
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przywozili wiadomoci, z jakim to zapaem Niemcy
zajmuj si spraw polsk, jak przysigaj, e sprawa
Polaków ,— to ich sprawa, jak si przygotowuj do
wojny z Rosy. Wiadomoci z Berlina, gdzie prawie

stale przebywa kto z komitetowych, gdzie wreszcie

utworzono komitet polski z Cybulskim na czele, nie

byy ze. Ministrowie obiecywali wiele, prosili tylko

o cierpliwo i umiarkowanie. Polacy ze swej strony

jak najszczerzej cierpliwo przyrzekali. Jeden z gor-

liwych patryotów z Berlina tak pisa: »Jeclnej nam
rzeczy potrzeba, Bracia moi! Trzeba nam cierpliwoci

i zaufania. Najsodsze nadzieje si ziszcz, ale nie pa-

raliujmy wielkiego dziea w powstaniu nieszczsn
gorliwoci. Nie dawajcie nigdy przyczyny do skargi

i zakócenia porzdku; przekonajmy wiat, e Polska,

osawiona o anarchi, powstaje przez zgod i porz-
dek^ Te wieci wzbudzay niezmiern sympaty ku
Niemcom, a zwaszcza Berliczykom. Naboestwa a-
obne, które po caej prowincyi odbywray si za ofiary

walki ulicznej w Berlinie, byy szczerym wryrazem
uczu, któremi przejci byli Polacy. Z wielu miejsco-

woci przysyano do Berlina wyrazy hodu i uwiel-

bienia. Obywatele Sulmierzyc w licie »do wolnych
obywateli Berlina«

;
pisz: »Posyamy wam 9S talarów

dla sierot polegych obywateli w walce za wolno
i swobod z wyranem wyczeniem wojskowych. Jest

to dar ubogiego polskiego ludu, jest to grosz wdowi,
którym z ca serdecznoci z brami swoimi Niem-
cami si dzieli:. — Wojna z Rosy wydawaa si co-

raz pewniejsz. Zdawao si, e na pierwsz wie o po-

stpach rewolucyi w Europie zachodniej wkrocz do
Niemiec wojska cesarza Mikoaja I, który rewolucy
i osabienie absolutyzmu w Europie niemal za oso-

bist obraz uwaa, a od rewolucyi lutowej trzyma
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do na rkojeci swej szpady. Dnia 16 (24) marca

ukaza si znany jego manifest skierowany poniekd
przeciw Prusom. To te kady dzie pod koniec marca

przynosi nowe, zreszt nieprawdziwe wieci o ruchach

wojsk rosyjskich. Berlin kilkakrotnie zaalarmowano
wiadomoci, e wojska rosyjskie ju przekroczyy
granic; w par dni póniej wiadomo o wyldowa-
niu wojsk rosyjskich w Szczecinie uwaana bya za

tak pewn, e z popiechem zaczto stawia barykady,

aby broni stolic}'. Podobne wieci rozchodziy si
i w Ksistwie, a byy one przyczyn, e wadze w Po-

znaniu nietylko nie przeszkadzay organizowaniu si
wojska narodowego, ale nawet wysi pruscy oficero-

wie zachcali Polaków do organizowania si, obiecu-

jc, e ochotnicze wojsko polskie otrzyma z intenden-

tury wojskowej bro i umundurowanie. I istotnie in-

tendentura wydaa troch starych mundurów oraz ka-

rabiny. Komitety ludowe z Berlina i ze Szczecina nad-

syay gorce zapewnienia sympatyi swej ku Polakom.

Poudniowe Niemcy, jak si zdawao, niewzruszenie

day niepodlegoci Polski. Gdy ksi Adam Czar-

toryski, który na pierwsz wie o wypadkach berli-

skich spieszy do Poznania w towarzystwie eks-mini-

stra Teodora Morawskiego, generaa Chrzanowskiego,

P. Bystrzanowskiego, Czaplickiego i Bolnina, przyby
26 marca do Kolonii, lud tumnie, zebra si na powi-

tanie »polskich goci s przed hotelem wiedeskim i wo-

a: » Niech yj Polacy, niech yje wolna Polska U »—

Chorgiew czarno-czerwono-zota i biao-czerwona po-

wieway na przodzie tumu, w imieniu którego prze-

mówi do ksicia dr. d'Ester: »Tchnienie wolnoci ogar-

no Niemcy, jak i wszystkie kraje«> — rzek mówca, -

«czas oswobodzenia Polski nadszed! Niechaj zstpi do

grobu stuletnia nianawi midzy Polakami i Niem-
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cami, niech brami bd synowie obydwóch narodów,

a odrodzenie Polski w demokratycznym duchu bdzie
urzeczywistnione*. Ksiciu wrczono kokard niemie-

ck, aby j nosi obok polskiej. Przemow ksicia przy-

jto entuzyastycznymi okrzykami.

I w Paryu Polacy nie pozostali bezczynni. De-

putacya, z Godebskim na czele, udaa si dnia 26

marca do prezesa rzdu, Lamartine'a, aby zawiadomi
go, e legia polska chce si uda do kraju i prosi

o pomoc rzdu francuskiego. Lamartine odrzek Pola-

kom, e mog by pewni poparcia Francyi. »Poz wol-

cie tylko rzdowi francuskiemu samodzielnie wystpi,
gdy nadejdzie pora po temu — mówi Lamartine —
pozwólcie obra najlepsz drog, na jakiej bez prze-

lewu krwi wasz ojczyzn wam powróci . Wród okrzy-

ków na cze Polski i rzeczypospolitej deputacya po-

wrócia do klubu polskiego. Wie, e Polacy zamie-

rzaj spieszy na ratunek kraju zjednaa im w jednej

chwili sympaty ludnoci Parya. >Oto wanie id
Polacy przez Quai do domu obrad na poegnanie przed

udaniem si do ojczyzny. Wspóczucie Paryan jest

dla nich nadzwyczajne. Wicej ni 30 tysicy klubi-

stów i czonków gwardyi obywatelskiej towarzyszy

im«, — tak opisuje dzie ten korespondent »Gazety

Pols.« — »W rodku pochodu tworz uczniowie szkoy
politechnicznej wolny czworobok. Magdziski, na ko-

niu, niesie biao-czerwona chorgiew, a za nim grono

dam polskich. zy tocz si do oka... Znajdcie szcz-

cie, lub gicie za ojczyzn!:

Polacy atwo si poddaj zudzeniom, to te nic

dziwnego, e z kilku frazesów Lamartine'a zrobia stu-

gbna fama zapowied akcyi ze strony rzdu francu-

skiego na korzy Polski. Temi samemi iluzjami kar-

mili spoeczestwo przebywajcy w Niemczech wy-

rowsuwE POZNASKIE 8
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chodcy; nie bez susznoci wic moga pisa »Gaz.

Polska «: »Jestemy cigle wobec dwojakiego usposo-

bienia niemieckiego, tak e si zdaje, jakbymy z dwoma
narodami niemieckimi do czynienia mieli. Jedni Niemcy
rozumiej nas, szacuj i pokazuj wspóczucie dla na-

szych usiowa narodowych — drudzy, a tu policzymy

szczególniej urzdników, którym wygodnie u nas urz-
dowa, spekulantów z maymi funduszami, nienawidz
Polaków w miar krzywd, jakie narodowi naszemu
wyrzdzili lub wyrzdzajc

Sympatye tego pierwszego odamu wydaway si
jednak silniejsze — bo si z oddali i przez powiksza-
jce szka na nie patrzyo; wic te panowao przeko-

nanie, e podnoszc si w samem Poznaskiem re-

akcy stumi te sympatye ogólno-niemieckie. » Chcemy
pokoju — woa komitet - i na tej drodze domagamy
si praw naszych narodowych. Bracia nasi wrócili

z Berlina, wracaj i po dzi dzie z Niemiec z zape-

wnieniem sympatyi, nawet pomocy narodu niemie-

ckiego. Ufamy tym uczuciom poczciwego i wolnego

narodu niemieckiego; domagamy si wolnoci naszej

u tych, co nam j odebrali, na drodze petycyi i uka-
dów; podajemy Niemcom i ydom, tym nawet, co nas

dotd przeladowali, do bratni«.

W Poznaniu jeszcze nie przebrzmiay hasa o zbra-

taniu si Polaków z Niemcami, gdy na prowincyi roz-

pocz si midzy niemieck ludnoci ruch reakcyjny.

Wiadomo o tern, e Poznaskie wyczone ma by
ze zwizku niemieckiego prawie równoczenie si zbie-

ga z rozporzdzeniem komitetu centralnego, który

ustanawia wszdzie komisarzów powiatowych i kaza
im ludowi gosi radosn nowin o niezalenoci. Za-

raz z pocztku landraci i komisarze obwodowi zaczli

pobudza gorliwszych i mniej gorliwych Niemców ' do
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owiadcze wszelkiego rodzaju przeciw Polakom, do

pisania adresów do króla, nawet w kilku razach do
demonstracyi zbrojnych. lnicyatyw we wszystkich

prawie przypadkach podjli urzdnicy i sztucznymi

sposobami ruch zwikszali. Zawsze wychodzc ze sta-

nowiska, e tylko szlachta chce Polski, a e lud przez

wdziczno za uwaszczenie yczy sobie pod pano-

waniem pruskiem pozosta, wzili si komisarze obwo-

dowi do przekadania chopom, e szlachta dlatego

tylko powstaje, eby na nowo przywróci podda-
stwo. Co si tyczy wacicieli albo kupców Niem-

ców, jedni ucieka zaczli do lska i do Branden-
burgii, rozsiewajc postrach i oszczerstwa, e ich prze-

laduj, e ich wypdzaj, e im odbieraj majtki,

drudzy zaczli si skupia po wikszych miasteczkach,

gdzie utworzyli ywio próniacki, do wszelkich zbie-

gowisk i gwatów gotowy. I w Poznaniu zaczy bu-

dzi wzburzenie gosy, dochodzce z prowincyi o rze-

komych gwatach, na które naraona jest ludno nie-

miecka. Odezwa si zreszt waciwy Niemcom upór,

dopominajcy si utrzymania w posiadaniu ziemi raz

przez ras germask zajtej. Nawizujc do nie-

zupenie wiarogodnych wieci o popenionych przez

Polaków czynach gwatu, komitet niemiecki wyda 26

marca odezw, w której z cierpkoci odzywa si do

ludnoci polskiej: »Z wacie, e czynami takimi ohy-

dnego gwatu plamicie honor waszego narodu, i od-

wracacie od siebie sympatye, objawiajce si dla wa-

szej sprawy w narodach niemieckich i europejskich,

i paraliujecie denia rodaków waszych, którzy w ho-

norowy sposóbd do przywrócenia waszej niepod-

legoci
Komitet polski odezwy tej bez odpowiedzi pozo-

stawi nie móg i nie pozostawi. Dnia 29 marca uka-
8*
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zaa si ta odpowied. Z dziwnem jasnowidzeniem ma-

jcych nastpi wypadków, napitnowa komitet pol-

ski denia Niemców, twierdzc, e szerzeniem oszczer-

czych wieci nie zamierzaj nic innego, chyba to, >co

owi jeszcze dotd moe wród was zostajcy, którzy

przed dwoma laty wymylili trucizn i sztylet na po-

tpienie nasze i oczernienie w oczach Europy 1T
)

18
)«.

Na posiedzeniu komitetu 30 marca jeden z Niem-

ców zainterpelowa gronie: Co znaczy, e Polacy si

uzbrajaj? Usysza na to odpowied, e jeliby wojny

z Rosy nawet nie byo, to naród polski musi mie
jak gwarancy przyrzecze królewskich, a t gwa-

rancy jest narodowe wojsko.

Pod wraeniem tych zatargów, jak niemniej wsku-

tek agitacyi urzdników pruskich przyjazne zrazu dla

Polaków usposobienie poznaskich Niemców zaczo
si szybko przeradza w otwart nieprzyja i nie-

yczliwo. Na gruncie poznaskim stary si wówczas

dwie idee: jedna, to idea konstytucyalizmu, braterstwa

ludów, równoci i wolnoci; druga — to dno do

utrzymania w posiadaniu raz zagarnitych pod wa-
dz Prus obszarów. Poród tej niepewnoci pooenia,
poród tego niewyranego stosunku obydwóch naro-

dowoci rozpocza swe obrady powoana na podsta-

wie reskryptu królewskiego komisya reorganizacyjna.

Czonkami tej komisyi byli: Brodowski, sdzia Gregor,

A. Kraszewski, Libelt, Maciej Mielyski, Potworowski,

Prusinowski i Leon Szuman. Komisya ta wraz z nad-

burmistrzem Naumannem i adwokatem Boyem, jako

reprezentantami Niemców, obradowaa u naczelnego

prezesa. Komisya reorganizacyjna ju 30 marca ode-

saa do zatwierdzania do Berlina gotowy projekt re-

organizacyi. Upraszano o:

1) utworzenie wojska polskiego,
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2) powierzenie urzdów Polakom,

3) zaprowadzenia jzyka polskiego we wszystkich

gaziach administracyi i sdownictwa Jako reorgani-

zatora wojskowego proponowaa komisya generaa
Willisena. —

Za przykadem Ksistwa Poznaskiego poszy
i Prusy Zachodnie, które, przynajmniej w poowie za-

ludnione Polakami, znalazy w sobie do ludzi goto-

wych podj haso niezalenej i wolnej Polski, rzu-

cone przez wysaców komitetu polskiego w Berlinie,

a póniej przez komitet centralny. Ju dnia 28 marca

odby si wiec ludowy w Wbrzenie. Odczytano ode-

zw komitetu poznaskiego, którego penomocnikiem
by waciciel Pitkowa, Sulerzycki. Waciciele dóbr

Kucharski i Aleksander Wysocki wystpili w charak-

terze komisarzów powiatu brodnickiego i zawezwali ze-

branych te licznie i Niemców, aby gromadzie wspólne

siy dla obrony przed Eosy; prócz tego oznajmili, e
skoro rzd rt

:uski powróci Ksistwu wolno, i Prusy

Zachodnie wraz z Gdaskiem i Elblgiem powróci
chc do nowoutworzonej niezalenej Polski, co si prze-

prowadzi uda w drodze pokojowej.

W Brodnicy ukonstytuowa si tymczasowy ko-

mitet narodowy, który uj w swe rce spraw gro-

madzenia wojska ochotniczego i nie tracc czasu wy-

da pierwsz proklamacy 19
). Jednakowo usiowania

komitetu napotkay odrazu energiczn opozycy Niem-

ców. Niektórzy z obecnych na zebraniu w Wbrze-
nie Niemców opucili je demonstracyjnie, gdy tylko

pado pierwsze sowo o przyczeniu Prus Zachodnich

do Polski, a niebawem, na zebraniu w Chemy,
dnia 30-go marca, ogosili zbiorowy protest prze-

ciw dziaaniu komitetu. Nie zniechcio to jednak ko-

mitetu zachodnio-pruskiego, który, nie baczc na t
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opozycy, zacz organizowa oddziay ochotników.

Lecz siy byy nierówne, a przewaga po stronie Niem-

ców. Zaeczycki*), komisarz i organizator powiatowy,

wraz z Wysockim i Bieliskim z Lipnicy zamierza na

czele oddziau ochotników zaj 30 marca miasto Go-

lub, I-go kwietnia Brodnic, a 2-go kwietnia Lauten-

burg. Zamiarów tych do skutku jednak doprowadzi

nie móg; kontragitacya Prusaków z góry uniemoli-

wia wykonanie zamierzonych planów. Udzia Prus

Zachodnich w zbrojeniu si Ksistwa ograniczy si

organizowaniem ochotniczych druyn, które przedo-

stay si do Ksistwa przez lini wojsk pruskich, aby

powikszy szeregi polskie.

I na lsku, podówczas zupenie nieczuym na

wszelkie objawy ducha narodowego polskiego, spe-

zy na niczem wszelkie denia do wywoania jakiej-

kolwiek ruchawki, — a raczej wyday owoc bardzo

niky w postaci kilku artykuów, nadesanych niby ze

lska, a ogoszonych w » Gazecie Polskiej «. —
Podczas gdy komitet centralny mia w swem rku

niejako cywiln administracy prowincyi, kwestyami

polityki zagranicznej zajmowa si osobny wydzia
spraw zagranicznych, zoony z Libelta, Moraczewskiego

i Somczewskiego, a gromadzeniem si wojennych —
wydzia wojenny. Wydzia wojenny zaj si w pier-

wszej linii zaprowadzeniem organizacyi w gromadz-
cem si wojsku. W tym celu ponaznacza gównych
organizatorów powiatowych i poruczy im gromadze-
nie wojska i zapasów w zakresie ich powiatów 20

). Pe-

wna niezaleno dziaania, jak od samego pocztku
potrafi sobie zdoby wydzia wojenny wobec komi-

tetu narodowego, doprowadzia do tego, e bya chwila,

*) Zapewne identyczny z wymienionym powyej Sulerzyckim.
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gdy zdawao si, e wydzia wojenny zagarnie w swe
rce ca dyrektyw w sterowaniu wypadkami. Pod-
niosy si mianowicie w onie wydziau gosy, e dla

wyzyskania sytuacyi na korzy sprawy polskiej na-

ley wcign Prusy w wojn z Rosy, a w tym celu

niezwocznie wkroczy do Królestwa choby z gro-

mad niewymustrowanych kosynierów i zmusi w ten

sposób Rosyan do wkroczenia na terytoryum pozna-
skie. Aby dziaa bez ocigania si i powzitego planu

nie da wypaczy, wydzia wojenny bez porozumienia
si z komitetem narodowym postanowi wtargn do
Kongresówki. Wyznaczono do wykonania tego planu
Biaoskórskiego i Garczyskiego. Biaoskórski prze-

znaczony mia trakt kaliski, Garczyski za pockie.

Pierwszy zebra mia potrzebne siy w odolanowskim,
ostrzeszowskim i pleszewskim powiecie, drugi za w mo-
gilnickim, gnienieskim i inowrocawskim. Biaoskór-
ski mia wtargn do Królestwa przez Ostrów, Gar-

czyski przez Toru. Przed przyjazdem Mierosa-

wskiego do Poznania wyruszyli obaj w podró. W chwili

gdy Garczyski z oddziaem okoo 1,000 ludzi wyru-
sza mia z Trzemeszna do Królestwa, przyby Guttry

z surowym nakazem wydziau, aby wkroczenia do
Królestwa zaniecha, a z wojskami niemieckiemi wszel-

kich star unika. Ten rozkaz wydziau wojennego
by wynikiem narady z Mieroslawskim, który po przy-

jedzie do Poznania na pierwszem posiedzeniu jako

przewodniczcy owiadczy, e dopóki nowozacini
ochotnicy nie zostan odpowiednio wymustrowani, ani

mowy niema o rozpoczynaniu walki z Rosy, a wszel-

kie w tym kierunku zmierzajce zamiary naley odo-y co najmniej na dwa tygodnie.

Ta decyzya Mierosawskiego — a sta on wów-
czas u szczytu swej popularnoci i oponowa mu nikt
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nie chcia — ozibia wielce goryczkowe projekty. Posta-

nowiono si jednak zbroi, wojsko zebra jaknajpr-

dzej, ochotników wymustrowa i wyekwipowa ich

z pomoc prusk lub bez niej. W tym te sensie roz-

pisa wydzia wojenny cyrkularz do naczelników or-

ganizacyi powiatowych, zalecajc im:

1) zebranie jaknaj wikszej liczby ochotników,

2) unikanie star z Prusakami,

3) przyprowadzenie ochotników na dany znak na
pewne centralne miejsce.

Na kilka dni przed przyjazdem Mierosawskiego,

mianowicie ju 23 marca rozpisa wydzia wrojenny

okólnik dotyczcy sprawy gromadzenia ochotników

w caym kraju. Gdy Mierosawski przyjecha, lud ju
zaczyna zaciga si pod chorgiew. We wszystkich

prawie powiatach, z wyjtkiem wikszej czci regen-

cyi bydgoskiej, ludno polska si ruszya. Zbrojono
si najwicej w kosy, strzelb myliwskich stosunkowo
maa liczba bya, tworzya si take konnica. Organi-

zatorowie powiatowi starali si ile monoci porzdek
odrazu zaprowadzi, rozdzielali ludzi na bataliony

i szwadrony. Pomidzy 2S-ym marca a 6-ym kwietnia

organizatorowie powiatowi zgromadzili ochotników,

podzielili si na bronie i oddziay, zatrzymujc z re-

guy sami naczelne dowództwo. Formowano piechot-

kosynierów; tych byo najwicej z powodu, e lud

ochoczo si garn do wojska, a uzyskanie broni nie

sprawiao trudnoci; dalej piechot-strzelców, których

wogóle byo mao z powodu niedostatecznej iloci broni

palnej.

O jednakowej broni nie mogo by zreszt
mowy. Strzelcy uzbrojeni byli w dubeltówki i stare

karabiny wojskowe, w przedpotopowego systemu gar-

acze i jednorurki, jednem sowem w co si dao. Obok
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tych dwóch gatunków broni formowano konnic, o ile

starczyo koni, uzbrojon przewanie w lance uaskie;
po zatem starano si te formowa i artylery, z do-

wiadczonych mianowicie onierzy zoon, lecz nie

byo armat, a te co byy, nie wiele mogy! wrogom za-

szkodzi. Brano modzierze, z których si daje salwy

wiwatowe w czasie pokoju, nawet z Rogalina wzito
dwie mae armatki, które Edward Raczyski dla przy-

ozdobienia klombów ustawi niegdy kaza.

We wschodnich, bliej ku Królestwu pooonych
powiatach zacigi szy bardzo rano. Duchowiestwo
gorco popierao komitet i utrzymywao lud w goto-

woci do obrony 21
). Niemao si te przyczynia do

wzbudzenia ochoczoci odezwa komitetu, znoszca ci-

ary ludnoci wiejskiej. W myl tej odezwy liczni wa-
ciciele dóbr czynszownikom swym darowywali trze-

ci cz dzierawy a najemnikom podwyszali za-

pat w zbou. Lud wic garn si ywo do zaci-

gów **a) i
22

6).

Garczyski np. opowiada, e majc sobie powie-

rzone trzy powiaty i gówn komend w Trzemesznie,

zebra do czterech tysicy ludzi. (Coprawda liczba

przesadzona. On sam w wyszczególnieniu si podaje

gdzieindziej 2,500).

W pocztkach kwietnia pukownik Brzeaski
uda si do rody jako organizator wojenny i ze-

bra pokan liczb onierza. I wyywienie ochotni-

ków w tych pierwszych czasach nie sprawiao tru-

dnoci. Brzeaski nie moe si do nach wali ofiar-

noci ziemiaustwa; dawano pienidze w gotowinie,

papiery wartociowe, srebra i ywno — tak, e or-

ganizatorowie powiatowi mogli wypaca odrazu od
nowozacinym 23

). Moraczewski podaje, e za obo-

wizek poczytywano sobie w caem Ksistwie od-
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dawa srebra rodzinne na potrzeby wojska, Garczy-
ski za opowiada, e wszystko czego potrzeba byo
dla formujcego si wojska, czy to 'sukna na mun-

dury, czy te ywnoci — wszystkiego z pen go-

towoci dostarczaa okolica i zupenie nie byo po-

trzeba robie rekwizycyi. Byli tacy, co przesyajc
z przecitnie zamonej wsi po 16 koni, usprawiedli-

wiali si jeszcze, e tylko om jest osiodanych*).

W aktach organizatora powiatu redzkiego znajduje

si > wykaz koni pod uanów:. W uwagach przy ja-

kim karoszu, wartoci 300 zr., pochodzcym od Jana

Koca, gospodarza w Ziminie, znajduj si charaktery-

styczne sowa: »Ofiaruje na dobro ojczyzny-. — Ta-

kich wocian-gospodarzy, co na dobro ojczyzny ofia-

rowywali, na co ich sta byo, znalazoby si duo.
Brzeaski, organizator powiatu redzkiego wspomina
w swych pamitnikach o szeciu gospodarzach z sa-

mej tylko okolicy rody, którzy ofiarowali konie pod

uanów.
Wacl. Kocielski, który w Trzemesznie organizo-

wa kawalery, podaje, e przyprowadzi mu piknego
konia jaki ehopek-starowina z pod Trzemeszna. Ko-

cielski, opierajc si na rozporzdzeniu komitetu cen-

tralnego, aby koni od Niemców i gospodarzy wiej-

skich-Polaków nie bra inaczej jak za gotówk, chcia

mu wrczy pienidze, lecz chopek mu odrzek: »Czy

mnie pan chce stawia narówni z Niemcem? Przecie

ja mam takie same prawo przysuenia si ojczynie,

jak i kady. Za stary ju jestem do wojska, ale mój

syn na tym koniu niech jedzi«.

Formowanie wojska polskiego nie mino bez wra-

enia na wojsko pruskie, w którem wielu byo Pola-

*) Autentyczny list w mojem posiadaniu. (Przyp. aut.).
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ków. W pierwszych dniach kwietnia masami opuszczali

oni chorgwie pruskie i z broni w rku wstpowali

do wojska polskiego. Podany by to onierz nie-

tylko ze wzgldu na osabienie Prusaków, z którymi

wojna zdawaa si jeszcze wtpliwa, ale ze wzgldu
na znajomo rzemiosa wojennego i ze wzgldu na

bro, któr ze sob do obozów polskich przynosi.

W samem Gnienie jednego dnia szedziesiciu o-
nierzy pruskich, Polaków, opucio obóz generaa We-
dla, aby poczy si z Polakami w Trzemesznie a
wreszcie Wedel zagrozi zaatakowaniem Polaków, je-

li nadal jego zbiegów bd przyjmowa.
Jak w pierwszych dniach po wybuchu wydzia

wojenny, tak teraz gromadzce si wojsko paao -
dz walki z Prusakami i nie mogo zrozumie powo-

wodów, dla których zwlekano decyzy. Wojsko oskar-

ao Mierosawskiego o brak energii i o powolno.
Wprawdzie go nikt nie mianowa wodzem naczelnym,

ale wiedziano, e on wadz naczeln obj, nie ogl-

dajc si na nominacy i samodzielnie rozporzdza
tworzcemi si siami powstania, jako przewodniczcy
w wydziale wojennym. — Komitet jednak nawoywa
do cierpliwoci i wytrwania, majc z Berlina pewne
wiadomoci, e niebawem przyjedzie oczekiwany or-

ganizator — komisarz królewski Willisen. Poniewa
za, jak sdzono, przybywa on do Poznania, aby obie-

tnic królewskich dopeni, komitet sdzi, e dania
Polaków trzeba uzasadni tylko energiczn postaw
i gotowoci do poparcia da z broni w rku.

W tym celu postanowiono zgromadzi si w powia-

tach zebran w czterech punktach obronnych, aby

tern Willisenowi zaimponowa 24
). W tym celu rozpisa

odpowiednie rozporzdzenia wydzia wojenny, a dele-

gowani komitetu centralnego Libelt, Chosowski i Pru-
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smowski, chcc si naocznie przekona o stanie rze-czy wybrali si sami do Mierostawia i Wrzeni- inspekcya ta w zupenoci ich zadowolia. Wrócili doPoznania w poczuciu, e bdzie czem poprze da-nia wobec Willisena.



»

Zawarcie pokoju przed zaczciem wojny.

Taki by stan rzeczy, kiedy w dniu 5-ym kwie-

tnia oczekiwany komisarz królewski genera Willisen

przyjecha do Poznania.

Instrukcya, któr ministeryum udzielio Willise-

nowi 25
), zalecaa mu przedewszystkiem przywrócenie

porzdku prawnego i rozpoczcie przyrzeczonej Pola-

kom reorganizacyi narodowej. Jednakowo nie pod-

dano jego wadzy wojska. — Colomb, nie bdc pod-

dany pod jego rozkazy, a czujc si jako starszy

rang wojskow i bezporednim zaufaniem króla od-

znaczony, nieskoczenie wysz instancy, móg ka-

dy krok przybywajcego komisarza królewskiego pa-

raliowa wedug swej woli.

Willisen wyjecha 3-go kwietnia z Berlina i nie

uda si wprost do Poznania, lecz na jeden dzie wst-

pi do Wrocawia, aby uporzdkowa swoje prywatne

sprawy. Pitego kwietnia rano wyjecha z Wrocawia
do Poznania. — »Okoo poudnia, pisze Willisen, przy-

byem do Rawicza. Oznajmiono mi tu, e niepodo-

bna, abym wybra krótsz drog do Poznania na Go-

sty i rem, poniewa Gosty i Krobi zajli po-

wstacy. Lecz wanie to mnie skonio do wybrania

tej drogi; chciaem naocznie si przekona o stanie

rzeczy. Wkrótce po opuszczeniu Rawicza zauwayem
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ogromn zmian w wygldzie okolicy; byo jako pu-

sto; dziwna, niemia cisza panowaa wszdzie — zu-

penie jak podczas wojny pomidzy forpocztami dwóch
wrogich armii. Oe^ czasu do czasu spotykaem nastra-

szonych, lkliwych ludzi, na twarzach których czyta-

em wyranie zdziwienie, e oficer pruski sam jeden

odway si zapuszcza w te strony. .. Miasteczko Kro-

bia puste, jakby wszyscy powymierali. Podczas gdy

mi zmieniano konia, co jako podejrzanie dugo trwao,

zjawi si dowódca polskiego oddziau w Krobi. Zape-

wne od poczhaltera dowiedzia si, kto jestem, bo by
ogromnie grzeczny, uprzedzajcy i zaofiarowa mi

wart. Gdym odmówi, chcia mi sprezentowa swój

oddzia. Nie mogem tej propozycyi przyj, cho bar-

dzom by ciekaw zobaczy to wojsko. — Nie wiedzia-

em dobrze, czy mam si uwaa za winia, czy te
dzikowa za zaszczyt, gdym spostrzeg, e uzbrojeni

ludzie zebrali si na placu, a odwach stan przy mo-

ich drzwiach. Zapytaem, co oznacza to uzbrojenie

si i na czyj rozkaz si ono dokonywa, alem nie

otrzyma wyranej odpowiedzi. — Zawezwaem do-

wódców, aby rozpucili ludzi i nie zbierali zbrojnych

oddziaów, gdy cel tego wszystkiego wydaje mi si
bardzo zwodniczy; dowódcy bardzo grzecznie na moje

zdanie si zgodzili, lecz owiadczyli, e bez rozkazu

komitetu centralnego nie mog nic pocz.
»Tymczasem zajechay konie. Z nadskakujc grze-

cznoci i uprzedzajcymi komplementami odprowa-

dzono mi do powozu, zapewniajc, e wszdzie roz-

kazy moje bd wicie wykonane, poniewa ciesz

si zaufaniem Polaków. Pojechaem wic w dalsz

drog. A do remu znowu panowaa ta ponura cisza

i osamotnienie. W polu wida byo tylko pojedynczych

ludzi, drogi zupenie puste. W remie wanie organi-
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zowano pruski batalion landwery. Nie wszyscy si sta-

wili pod bro, do wielu ju nie mogo doj zawe-

zwanie. Zebrawszy wiadomoci od miejscowego lancl-

rata i dowódcy batalionu, w dalsz ruszyem drog*.
Jak to byo do przewidzenia, od pierwszej chwili,

f*dy Willisen stan na bruku poznaskim, a do koca
stosunki midzy nim a Colombem byy jaknaj gorsze.

Zaraz na wstpie wyonia si kwestya etykiety, kto

komu ma zoy pierwsz wizyt, czy komisarz kró-

lewski generaowi komenderujcemu, jako starszemu

rang, czy ge'nera komisarzowi, jako obdarzonemu
zupenie wyjtkowej natury mandatem królewskim.

Willisen okoo 6-ej wieczorem stan w Poznaniu. Przy-

jecha, jak si zdaje, ju z napisan odezw do lu-

dnoci*) i teje nocy drukowa j kaza bez porozu-

mienia z Colombem. W odezwie swej w nastpuj-
cych sowach zachca do przywrócenia porzdku pra-

wnego:

^Przyrzeczona przez N. P. reorganizacya pro win

-

cyi rozpocznie si, mam ku temu potrzebne penomo-
cnictwo.

»Polacy! chcecie mie rzd narodowy i sdowni-
ctwo w waszym jzyku; bdziecie mieli jedno i drugie.

Jako pierwsz tego rkojmi nakaza N. Pan, aby Po-

lak stan na czele wadzy administracyjnej, oraz aby

wolny wybór landratów przywrócony by prowincyL

Chcecie siy narodowej zbrojnej, macie j ju w land-

werze; nie ma innej bardziej narodowej nad t, wszystko,

czego sobie yczy moecie, da si z ni poczy
i chtnie przyjm propozycy mów dowiadczonych

z poród was wzgldem zmian, jakichbycie sobie y-

•) »Przyjecha tu dzi genera Willisen i zaraz jakowe ode-

zwy drukowa kaza* (wyjtek z prywatnego listu).
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czye mogli/ jak to np. wzgldem oznak i jzyka su-

bowego.
»Niemcy! nie miejcie adnej obawy. — Prawa,

jakie wam jzyk wasz nadaje, s nienaruszalne, cae

Prusy rcz wam za nie. Miejcie zaufanie do Polaków,

którzy pomimo naturalnego wzburzenia w ostatnim

czasie najusilniejszych dokadali stara, aby nikt z was

ukrzywdzonym nie by. - Pojedyncze wypadki s wy-

jtkami, nad którymi oni sami ubolewaj, a i midzy
wami byli tacy, którzy granic umiarkowania przekro-

czyli. Dlatego pierwsz jest rzecz zaniecha wzaje-

mnych oskare, miejcie tylko cao na oku, bdcie
pobaajcymi i agodnymi w przypadkach szczegól-

nych. Przystpimy zaraz do dziea, atoli pierwej porz-

dek i prawno przywróci cakiem naley- *).

Dalej wzywa komitety i oddziay ochotników do

rozejcia si. Co clo komitetów polskich zaznaczy Wil-

lisen, e te tylko mog prawnie istnie, co do istnie-

nia których wadze miejs* vVe przeszkód nie widz.
Wreszcie przyobieca w imieniu króla »powszechn
amnesty za wszystko, co zaszo-.

Odezwa Willisena u Polaków nie zrobia dobrego
wraenia. Zwaszcza ustp o amnestyi nie jednemu,

co robi »legaln rewolucy- - rbek zasony, za któr
bya prawda, uchyli. Willisen tómaczy si, e cay
ten ustp o amnestyi jedynie tylko przez pomyk se-

kretarza si dosta — i to jako uspokoio obawy.
Zato Niemcy nie posiadali si z oburzenia, zarówno
z powodu, e im Willisen mia gwarantowa jzyk
niemiecki, jak z powodu, e z Polakami zacz per-

traktowa. Wymownym wyrazem tych uczu Niemców
poznaskich byy rozmaite deputacye niemieckie, które

przedstawiy mu szereg swych postulatów. Przede-

*) Polski tekst autentyczny.
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wszystkiem dano, aby niezwocznie wyda prokla-

macy, e prowincya poznaska od Prus oderwana nie

zostanie, a wszystkie czynnoci komitetów ogasza si

za nieprawne; dalej, e i komisya reorganizacyjna ma
by zawieszona w czynnociach, dopóki zupeny spo-

kój nie nastpi, a wreszcie, aby powstaców nie-

zwocznie rozproszy bagnetami. — Tak wygldao
minimum da kliki urzdniczej, która chciaa, aby

jej dania za wyraz przekona niemieckiej ludno-

ci uwaano. — Willisen odprawi deputacy komi-

tetu narodowego niemieckiego, udzieliwszy posom, jak

twierdz, rad, aby wpierw przespali 24 godzin, za-

nim mu propozycy podobn uczyni. W lot roze-

sza si po Ksistwie wie, e Willisen jest przeku-

piony przez Polaków i e Niemcy zatem sami swej

sprawy broni musz, Jeli nie chc si dosta pod pa-

nowanie polskie. Na komisarza królewskiego miotano

obelgi, nasyano go setkami listów anonimowych. Mie-

szkacy nadnoteckiego okrgu, zajadli Prusacy, uo-

yli protest przeciwko wszystkim funkcyom Willisena

w tej formie, e »uwaaj za niekompetentn zwoan
przez Willisena komisy reorganizacyjn, wraz z nim

samym, i ogaszaj zgóry za niebye i niewane wszelkie

rozporzdzenia i postanowienia tej komisyi « — zagro-

zili przytem, e nie cofn si przed ostatecznymi rod-

kami, aby nie dozwoli tej komisyi miesza si do

spraw okrgu nadnoteckiego; owiadczyli dalej, »e
chc nalee do Prus i wnosz, aby powiaty bydgo-

ski, wyrzyski, czarnkowski, inowrocawski, chodzieski,

szubiski, mogilnicki i wgrowiecki wyczone byy
z pod reorganizacyi i wcielone do Prus, aby wreszcie

wyczenie to nastpio niezwocznie -. Protest ten wy-

sano zaraz do Berlina.

Pierwszym krokiem Willisena po ogoszeniu ode-

fOWSTAWE POZNASKIE. "
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z wy byo nawizanie stosunków z polskim komitetem

centralnym. Z konferencyi z poszczególnymi czonkami

komitetu, a raczej dawnej reorganizacyjnej komisyi

(co na jedno wychodzi) odniós Willisen wraenie, e
naley zwoa now komisy i ku niemaemu niezado-

woleniu Polaków, gdy prace pierwotnej komisyi ju
zbliay si ku kocowi, zwoa na 7-go kwietnia pier-

wsze posiedzenie komisyi, w której zasiada miao ju
tylko 5 Polaków obok 4 Niemców, naczelnego prezesa

i prezesa regencyi. — Xa tern pierwszem posiedzeniu za-

interpelowali Willisena Polacy, czy niezwocznie rozpo-

cznie si reorganizacya. Willisen da wymijajc odpo-

wied, zastawiajc si tern, e najpierw trzeba stwierdzi,

jakie straty ponieli Niemcy przez samowolne rekwizy-

cye niektórych organizatorów powiatowych. Na to

Przyuski, Potworowski i Maciej Mielyski zaofiaro-

wali gwarancy zwrotu wszelkich szkód z wasnych
majtków, jeli reorganizacya niezwocznie si rozpo-

cznie. — Przycinity do muru komisarz królewski

manewrowa zacz obietnicami. Zaproponowa, aby

poda kandydatów na naczelnego prezesa. Podano Po-

tworowskiego i Kraszewskiego. Willisen przyrzek, e
w cigu trzech lub czterech dni uzyska zatwierdzenie

królewskie jednego z kandydatów. Zanim to nastpi,

tymczasowo biecemi sprawami zaj si mieli, po-

dug propozycyi Willisena, wyznaczeni przez komi-

sy czonkowie. — Najtrudniejszem byo porozumienie

si co do wojska. Lecz i pod tym wzgldem Willisen

daleko idc ulego okaza i przyrzeczeniami szafo-

wa. Zagwarantowa cofnicie wojska liniowego na
granic prowincyi, landwera za, jako z samych pra-

wie Polaków zoona, miaa by po powiatach rozmie-

szczona, do niej za mieli wstpowa ochotnicy tak,

i po pewnym czasie przeksztaciaby si ona na po-
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znask armi prowincyonaln, w którejby jzyk pol-

ski by subowym. Komisarz królewski wreszcie by
w swych obietnicach tak hojnym, i zapewni, e je-

liby Ksistwo chciao swoim kosztem ekwipowa wi-
cej wojska, rzd przeciw temu nic mie nie bdzie.

Willisen prócz tego zapewni, e zanim bdzie mona
przeprowadzi wybory landratów w okrgach i powia-

tach, landraci przez rzd mianowani maj by zawie-

szeni w urzdach, a na ich miejsce delegowani tym-

czasowo przez komisy reorganizacyjn komisarze,

posiadajcy zaufanie ludnoci, a to w tym celu, aby

ju pod ich kierownictwem odbyy si zapowiedziane

wybory *).

Poniewa wierzono w nieograniczone penomo-
cnictwo Willisena, zdawao si zatem, e, na gruncie

jego obietnic oparszy reorganizacy Ksistwa, zdo-

by mona bdzie gwarancy spokojnego narodowego

rozwoju prowincyi. Komitet w par godzin po konfe-

rencyi rozpisa komunikaty do komisarzów powiato-

wych, donoszc im o stanie rzeczy i zachcajc ich do

usilnego gromadzenia wojska i zaznaczajc e »o tyle

tylko moem i bdziem si upiera przy formowaniu

wojska, o ile bdziem mogli pokaza ludzi ju zaci-

gnitych^
Rozpoczwszy w ten sposób sw misy, Willisen

uzna, e jednakowo trzeba si porozumie z Colom-

bem, co do zamiarów którego niepokojce kryy po-

goski. Przed posiedzeniem komisyi wybra si Willi-

sen 7 kwietnia rano (wizyta miaa cile urzdowy cha-

rakter) do komenderujcego generaa. Przyjcie byo
nad wszelki wyraz chodne. Najlepiej bdzie wasne

*) Przypisy zawieraj reprodukcy oryginau cyrkularza

komitetu centralnego do komisarzów powiatowych.
9*
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opowiadanie Willisena przytoczy: ^Przybyego do Po-

znania z najwyraniejszem poleceniem zakoczenia

bez rozlewu krwi "nieprzyjemnej dla rzdu sprawy,

przyj mnie J. W. '"Genera komenderujcy dnia 7-go

zrana uwiadomieniem, i nazajutrz na Polaków ude-

rzy postanowi. Naturalnie musiaem przeciw temu

protestowa — napad poprzednio atwy do uskute-

cznienia i tylekro doradzany, zdawa mi si zupenie

niepodobnym w chwili, kiedy przybyem z misy po-

koju. W jakieme wietle bybym ja i ci co mnie po-

sali, wystpi, gdyby powiedziano, e przybywam
przeszkodzi rozlewowi krwi, a w teje chwili na bi-

tw zezwalam! Po duszem rozprawianiu przyjto

moje powody i zgodzono si na trzydniow zwok-.
Zwoki tej uy Willisen, aby w konferencyach

z komisy reorganizacyjn wyoy potrzeb rozpu-

szczenia obozów. Ju na pierwszem posiedzeniu ko-

misyi (t. j. 7 kwietnia) obradowano nad t spraw. Zrazu

kwestya wydaa si Willisenowi atwiejsz, ni bya wisto-

cie. Pochopno komitetu do ukadów przypisywa Willi-

sen nietylko swemu osobistemu wpywowi i sympatyom,
jakiemi si cieszy u Polaków, ale i temu, e, jak sdzi,
komitet rad 'si by wycofa z caej sprawy. »To cae
zbrojenie si — pisze Willisen w licie do ministra —
poszo std, e chciano nas wplta w wojn z Piosy
i sdzono, e wojna jest nieunikniona. Póniej posta-

nowiono zapomoc tego zbrojenia wymusi na nas

jaknaj wicej ustpstw. Poniewra dzi i ta taktyka za-

wioda*), radziby znale sposób wyjcia z honorem
z tej sytuacyi«. W tych sowach bezwrtpienia jest

troch prawdy, jednakowo tak si rzeczy nie miay,
jak Willisen sobie wyobraa. W tym samym wanie

*) Dosadnie si tu maluje dwulicowo Willisena w post-
powaniu z Polakami i ministrem.
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czasie dokonywaa si koncentracya si zbrojnych po-

dug rozkazu wydziau wojennego z dnia 3 kwietnia 2G
).

Zgodnie z rozkazem tym organizatorowie powiatowi
mieli najdalej do 6-go zgromadzi siy na pewnych
punktach. Opracowany w szczegóach plan koncentra-

cyi si w obozach zawarty zosta w rozkazie z 4-go

kwietnia, wystosowanym do przyszych naczelników obo-

zów 2T
). Na obozy przeznaczono: dla Budziszewskiego

pod Ksiem, dla Biaogórskiego w Pleszewie, dla Gar-

czyskiego we Wrzeni, dla Floryana Dbrowskiego
w Miecisku. Kademu z komendantów zostay prze-

znaczone powiaty, z których siy w swym obozie mia
zgromadzi*). Mierosawski, który jako przewodni-

czcy w wydziale wojennym kierowa gromadzeniem
si, chcia si uda do obozów w charakterze naczel-

nego wodza. Lecz komitet narodowy wrcz mu odmó-
wi komendy nad wojskiem. W ironicznem przemó-

wieniu Maciej Mielyski da mu rad, »niech sobie

midzy kosyni ,ami znajdzie buaw;;. Na to Mie-

rosawski odpan; >e skoro go dwadziecia tysicy

ludu, jako zmartwychwstaego wodza wnioso na ra-

mionach na ratusz, to obej si atwo moe bez przy-

chylnoci komitetu«. I pojecha do obozów, jako szef

sztabu. Adjutantami jego byli: Guttry i Br. D-
browski.

Od 9-go kwietnia wydzia wojenny z Mierosa-

wskim na czele przebywa w Miosawiu, aby kiero-

wa organizacy obozów. Organizacya ta podug planu

wykonana zostaa. Po otrzymaniu rozkazów Budzi-

szewski zgromadzi wojsko ze swych powiatów w Ksiu;
Biaoskórski, który, jak ju wiemy, operowa na kali-

skim trakcie, stan obozem w Pleszewie, a Garczy-

*) Porówn. mapk.
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ski przeniós si z Trzemeszna do Wrzeni, pozosta-

wiwszy w Trzemesznie jako zaog majora Subi-
ckiego, z piciuset ludmi rónej broni *).

Floryan Dbrowski w Miecisku liczebnie naj-

mniejszy obóz zaoy, gdy zachodnie powiaty mao
dostarczyy onierza, a wojsko z Poznania nie mogo
si ju przedosta do Miecisk, genera Colomb bo-

wiem, cignwszy w Poznaskie do 30 tysicy woj-

ska, z których z 10 tysicy stao w samym Poznaniu,

wystpowa pocz zaczepnie. W Poznaniu rozbrojono
puk Jabkowskiego i wypdzono z miasta. Pierwszy
batalion (Wronieckiego) przyby w rozsypce do rody —
odesano go do Miosawia, nadto i przybyych ofice-

rów wraz z Jabkowskim i Wronieckim. Batalion ten

stan kwater w Ksinic Nastpnie przyby Dobro-
goyski z drugim batalionem, zaopatrzony w kosy, ze-

brane w okolicznych wioskach Poznania. W porzdku
przeprawi si ten batalion przez rzek pod Rogali-

nem i przymaszerowa do rody. Organizator powiatu,

Brzeaski, zatrzyma go i zakwaterowa we wsi re-
nicy i okolicznych wioskach. - Z tych to powodów
obóz w [Miecisku wypad niejako z rachuby.

Pukownik Brzeaski, jako stary i dowiadczony
onierz, powaga powiatu, popularny wród obywatel-
stwa, nie podda si rozkazowi, który go wciela do
komendy Garczyskiego, lecz, majc dosy ludzi i uwa-
ajc, e Garczyski te ma dosy, pozosta z woj-

skiem w rodzie. Tym jego krokiem kierowaa, jak
si zdaje, niech poddania si pod rozkazy »mo-
dzika;; Mierosawskiego, który naczelnym wodzem no-
minowany nie by, a jako »porucznik, i to piechoty*

*) Garczyski myli si, piszc w swym pamitniku, e byo
ich tysic.
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chcia przewodzie pukownikowi. Wogóle nie mona
twierdzi, aby panowa duch subordynacyi wojskowej.

Pomimo wyranych rozkazów wydziau wojennego

bardzo wielu organizatorów powiatowych nie odpro*

wadzio wojska do obozów, chcc duej nacieszy si
wadz nad zgromadzonymi szeregami. Dopiero trzeba

byo energicznych nalega sztabu gównego, aby ich

do wykonania rozkazu znagli Zawsze zastawiali si
okolicznoci, e pozycya, któr zajmuj w danej chwili,

jest pod kadym- wzgldem wyborn. »Tu s piekarze,

rzenicy i inne handle — pisze jeden z organizatorów

powiatowych, tomaczc si, dlaczego nie przyprowa-

dza swego oddziau — dlatego miejsce to jest dla

onierzy dogodniejsze, a bezpieczestwo, jeli nie wi-
ksze, to przynajmniej równe«. Wreszcie po wielu usi-

owaniach udao si siy w punktach wyznaczonych

zgromadzi. Do przyspieszenia centralizacyi nie mao
przyczynia si coraz groniejsza postawa wojska pru-

skiego. Zewszd donoszono pomidzy 8-ym a 10-ym

kwietnia, e wojska pruskie szykuj si do napadu na

rod, a wieci te tak wydaway si pewne, e Miero-

sawski mimo woli musia si zastosowa do rad Miel-

yskiego i szuka buawy midzy kosynierami, aby
w przeddzie przewidywanej bitwy upewni si, czy

moe, jako wódz, liczy na posuszestwo obozów. —
Dnia 10 kwietnia przyjecha on do Wrzeni, aby zwie-

dzi obóz Garczyskiego. Tu Garczyskiemu przed-

stawi konieczno obrania wodza i wyrazi nadziej,

e obóz Wrzesiski wraz z Garczyskim uznaj go

za swego wodza naczelnego. Garczyski uzna jego

argumenty za suszne i rozkaza zwoa wojsko pod
bro. Tu przed frontem proklamowa Mierosawskiego

naczelnym wodzem, poczem Mierosawski odjecha,

upewniwszy si, e moe liczy na posuszestwo
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obozu Wrzesiskiego w tej krytycznej chwili, gdy

zdawao si, e lada chwila rozpocznie si z Prusa"-"

kami walka na mier i ycie*).

Trudno obliczy, ilu onierzy mogo liczy wów-

czas wojsko polskie. W przypuszczalnem obliczeniu

mona uwzgldni tylko regularne siy, zebrane w obo-

zach i kilku punktach, majcych bezporednia, stycz-

no z obozami. W dalszych powiatach pozostay tylko

mae kupy zbrojne, niezalene od adnej zwierzchno-

ci, albo oddziay bezpieczestwa.

Obóz Floryana Dbrowskiego, przeniesiony S kwie-

tnia z Weny do Miecisk liczy 9 kwietnia:

200 kosynierów

60 strzelców

62 uanów

322 ludzi.

Bya to garstka, któr póniej wcielono do in-

nych obozów, mianowicie do Miosawia. (Wynika to

z kwitu kasowego tej treci: »Dziewitnacie zp. ode-

braem dla 38 ludzi do Weny powracajcych, na co

kwit. — Miosaw d. 19 kwietnia 1818 r. — Lubomsku).
W Ksiu byo okoo 1200 onierzy (w tej liczbie

zaledwie z 50 strzelców).

W Pleszewie 1,500 onierzy (w tern nie wicej,

jak 100 strzelców).

Co do Wrzeni, to moemy detaliczne da obli-

czenie (na dzie 10 kwietnia):

*) Poniewa Kosiski twierdzi stanowczo, e to nieprawda,

powouj si tu na opowiadanie samego Garczyskiego (w jego

pamitniku), oraz na autentyczny list Mierosawskiego, w którym
dnia 9-go w nocy zapowiada Mierosawski przybycie swoje do

Wrzeni na dzie nastpny. (Przyp. autora).
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Piechota:
Ofic. Podof. o Koni.

Puk I dowódzca Berlier 21 55 720

Puk II dowódzca Czapski .... 14 45 834 —
Puk III 1-a kompania Oborni-

cka: niewiadomo.

Jazda:
Puk I dowódzca Malczewski ... 21 45 281 316

Puk II szwadron Wrzesiski. . . 7 7 76 79

Szwadron Obornicki: niewiadomo.

Mona wic liczy Wrzeni na 2500 ludzi (w tern

byo okoo 500 strzelców).

W rodzie byo dnia 10 kwietnia:

piechoty .... 310

strzelców ... 150

uanów 100

artyleryi .... 12

Prócz tego 4 kompanie I-go batalionu piechoty

poznaskiej (puk Jabkowskiego) — 792 ludzi. We
wsi Kijewie stao 10-go pod Niesioowskim 57 ludzi.

W renicy pod Dobrogoyskim dnia 10-go II batalion

piechoty poznaskiej liczy 384 ludzi. Ogóem wic
w rodzie byo do 1700 ochotników.

Oprócz tego w Trzemesznie (pod dowództwem
Subickiego) stao 500 ludzi, i tyle w Miosawiu, mia-

nowicie pluton jazdy, may batalion kosynierów i kom-

pania strzelców, razem ze 300 ludzi, a nadto wszelkie

fabryki obozowe, caa intendentura, stra bezpiecze-

stwa (56 ludzi) i fabrykujce bro wynalazku Miero-

sawskiego warsztaty.

Byo wic ogóem 8,220 ludzi
'

2%

Jakby urgajc -pokojowej misy i , z któr przy-

bywa Williseu, na 4S godzin przed jego przyjazdem,
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dnia 3-go kwietnia, Colomb ogosi stan oblenia w Po-

znaniu. Rozporzdzenie jego przyjte byo wybuchami
radoci Niemców i ydów. Posterunkom wojskowym,
rozstawionym po miecie, znosili ydzi masami wódk
i piwo. Pijani onierze, podburzani przez ydów, za-

czli wymyla na Polaków, których gromadka staa

na schodach ratuszowych. Jeden z Polaków wszed
na podwyszenie okoo prgierza i zacz co mówi.
ydzi i onierze cignli go na ziemi, potukli i sko-

pali. Xa to jeden z gwardzistów, nalecy do berli-

skiej legii akademickiej i penicy stra na ratuszu,

przywoa do porzdku band i ofiar jej zaciekoci
z rk jej wyrwa. Po chwili znowu zgiek si rozpo-

cz i interweneya gwardzisty bya potrzebna. Tym
razem jednak wyrwa akademikowi z rki paasz —
podoficer jaki i poama na bruku. Poprowadzono
gwardzist na odwach, popdzajc uderzeniami kolby

wród naigrawania si tumu. Pijani onierze zranili

go w gow kilku pchniciami bagnetów. Na odwachu
go puszczono. Komitet wniós zaalenie, lecz Colomb
odrzek, e zaradzi takim zajciom nie mona, bo s
to nieuniknione nastpstwa rozjtrzenia landwerzy-

stów lskich, którzy, od rodzin oderwani w celu stu-

mienia buntu polskiego, chc jaknajprdzej dziea do-

kona. Jeszcze wiksz dzikoci i brutalnoci odzna-

czay si puki landwery pomorskiej, które w pier-

wszych dniach kwietnia pomnoyy wojska, pozosta-

jce pod rozkazami Colomba. Po lskiej i pomorskiej

wkroczya landwera z marchii brandenburskiej w gra-

nice Ksistwa Poznaskiego, a wszystkie nowo-nad-

cigajce puki przejte byy nienawici do Polaków,

któr w wysokim stopniu podniecaa ta okoliczno,
e skaday si one z ludzi, których oderwano od
pracy przy roli w porze,'kiedy najbardziej praca ich bya
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potrzebna. Przesadne i kamliwe opisy rzekomych gwa-
tów, popenianych przez Polaków dopeniay reszty. —

Równoczenie z ogoszeniem stanu oblenia w Po-

znaniu, w kilku innych miejscach uya wadza woj-

skowa siy wobec komitetów miejscowych. W Gnienie
3 kwietnia wojsko rozpdzio zebranie ludowe, a przy-

aresztowano komisarza powiatowego i prezesa komi-

tetu. Tego dnia w remie wadza wojskowa rozwi-

zaa komitet; we dwie godziny póniej odwoano je-

dnak to rozwizanie i zdjt z wiey chorgiew na-

rodow napowrót zawiesi dozwolono. Wród po-

wszechnego zamtu takie krzyowanie si rozkazów

nie naleao do rzadkoci, wiadczc jedynie o braku

jednolitych wskazówek, jak postpowa naley. —
Pogróki Colomba staway si z dnia na dzie bar-

dziej zdecydowane. W miar, jak nadchodziy nowe
puki, stawa si on nieprzejednanym wrogiem wszel-

kiej ugody i wszelkiego porozumienia si z »buntowni-

kami«. Mit Bebellen paMirt man nichi — temi sowy
drwico si odzywa o pokojowej misyi Willisena.

W samym Poznaniu zgromadzono do 10 tysicy woj-

ska, po kilka tysicy stao w Gnienie i w Bydgo-

szczy. Zaogi, dochodzce do tysica ludzi stay w kilku

mniejszych powiatowych miasteczkach. Z chwil przy-

jazdu Willisena byo ju przynajmniej 20 tysicy woj-

ska. Colomb sdzi, e to dosy na rozbicie si po-

wstaczych i i dla tego z najwiksz trudnoci zdo-

a Willisen uprosi go o powstrzymanie rozpoczcia

kroków wojennych. Gdy za po upywie umówionych
trzech dni, t. j. 8-go, jeszcze ugoda zawart nie zo-

staa, Colomb zgodzi si wreszcie jeszcze na 3 dni

i jako ostateczny termin wyznaczy ll-go do 10-ej go-

dziny rano.

Wobec Willisena nie przestaa wadza wojskowa
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swojej odrbnej drogi si trzyma. Ju po pi jedzie
jego rozdano manifest z podpisami generaa Oolomba
i Beurmana, nakazujcy zoenie broni 6 grocy
uyciem siy, datowany 31-go marca, a t ej nic-

ogoszony; pokojowa misya Willisena z d : tem ka-

dym natrafiaa na coraz wiksze trudno postaci

krwawych zaj pomidzy wojskiem niemieck .- n a Po-
lakami. Kroków wojennych wprawdzie nie iw, poczto
ale w miejscowociach, gdzie nie byo dos ocznych
si polskich do obrony, wojsko pruskie u/y aszczalo

si najdzikszych wybryków. Bdc pewne ^ ^Tki, o-
dactwo zabawiao si na swój sposób, znaj. §£ szcze-

góln przyjemno w zncaniu si nad kacie :«*, koo-o

mona byo spotka z kokard narodow. W Bydgo-
szczy weszo w mod, aby z przychodcydr «5o mia-

sta chopków, którzy ogromnie dumni byli 3 rodo-
wych kokard, zdziera te oznaki i przywia './\ wa je

psom do ogonów. W Poznaniu na placu V fthelmo-

wskim wród dzikich okrzyków radoci nieim&&k:o-y-

dowskiego tumu palono kokardy polskie, z:misz ano
wocian, którzy je nosili, do zjedzenia ich .^ nia-
danie^ W tych pokojowych czynach przodc? \ .;i o-
nierze 21-go puku piechoty liniowej i 7-^.c puku
landwery.

Zastosowujc si do ogólnego usposobienia,. Stein-
acker wydali z Poznania akademików, którzy $q&li na
czele obywatelskiej stray bezpieczestwa. Ccjl&li si
oni do wsi Pogrzybowa, poci Kaszkowem. Mierosa-
wski uformowa z nich rodzaj szkoy • podcho^£ych
z której wyj mieli oficerowie, potrzebni do „^hozów
polskich.

W sam dzie przyjazdu Willisena do Po^-.nr.nia,

to jest 5-go kwietnia, zaszed w abiszynie wy-nadek,
który do gbi poruszy cae Ksistwo. Nad wiieczo-
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rem przyby do abiszyna oddzia obywateli polskich

z Królestwa, zoony z 28 wacicieli ziemskich ze su-
ba, i 35 komi. Oddzia ten poda do Poznania, 'aby

wzi udzia w powstaniu. Na osobnym wozie wieli

Dchotnicy fuzye, pistolety, amunicy i prowianty. Nie

spodziewajc si nic zego, przejedali przez miaste-

3zko, serdecznymi okrzykami witani przez miejscow
ludno polsk. Gdy ju byli za miastem, clopdza ich

xldzia huzarów pruskich, który sta w abiszynie,

\ za huzarami banda ydów i Niemców abiszyskich,
azbrojona w widy, siekiery, drgi i haki poarne.
Syszc z oddali rozkaz komenderujcego oddziaem
mzarów, eby zsiada z koni, Polacy, nie spodziewa-

c si nic zego, zsiadaj. Zagrzmiaa wtedy salwa

wystrzaów, pada kilku Polaków trupem, a zanim re-

szta zdoaa dopa wozu z broni, ju huzarzy wpa-
lli na nich z paaszami i siec poczli bezbronnych.

Sa. woanie »pardon« jedn usyszeli odpowied: fur

Pollaken gibls' kein' Pardon! — Noc zapadajca i po-

lskie bota Noteci zdoay uratowa kilkunastu Pola-

ców od zguby. Za uciekajcymi pucia si zgraja y-
iów i Niemców, wyszukujc ich zapomoc psów z trz-

lawisk, które im miay suy za schronienie. Dziesi
>sób zarbano na mier, kilkanacie poraniono, ogó-

em za w powrozach przycignito do miasta 33-ch

eców. Z tej walki huzarzy wyszli bez zadranicia

,
przyprowadziwszy winiów do miasta, wspaniao-

nylnie oddali ich w rce haastry ydowsko.-niemie-

kiej, która z wciekoci rzucia si na skrpowane
powrozami ofiary, kilka z nich stratowaa na mier,
iad innymi za pastwia si, dopóki miejscowy leni-

zy (Niemiec) i lekarz (Polak) nie wyrwali konajcych
rk rozbestwionego tumu, wasne naraajc ycie.
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Tego wieczora ydzi i Niemcy obchodzili swe zwyci-
stwo rzsist iluminacy miasteczka. Nazajutrz wadza
wojskowa przysaa inny oddzia huzarów, najgorszych

ydów wzito pod stra i odesano w celu ledztwa do Po-

znania. Jako jedyny zarzut przeciw nim figurowao potem
rozgrabienie kosztownoci, które obywatele z Królestwa

wieli na wozie, aby zoy komitetowi narodowemu w Po-

znaniu na potrzeby wojny. W tydzie póniej donosia
»Gazeta Polska* o mierci Leona Lipskiego, który z ran

zadanych przez motoch ydowski wyleczy si nie

zdoa.
Dnia 9-go kwietnia nin by widowni walki.

Czwartego kwietnia zaja nin kompania niemieckiej

piechoty. Swoim zwyczajem zaczo odactwo zdzie-

ra kokardy, bi na ulicach mieszczan, szuka zacze-

pek przy kadej sposobnoci. Mieszczanie wysali dwóch
z pomidzy siebie do mieszkajcych w pobliu obywa-
teli Wiktora Potockiego i Zdbiskiego, proszc o rad.
Odpowiedziano im, e komitet centralny narodowy prosi

o unikanie sprzeczek z Niemcami.

Dnia 9 kwietnia — bya to niedziela — wywoa
awantur jeden z onierzy przed kocioem zdarszy pa-

robczakowi kokard polsk z czapki. Napastnika oto-

czyli chopi i zaczli go okada kijami. Zaalarmowano
wojsko, a równoczenie uderzono w dzwony na gwat.
Wpó godziny póniej stano kilkuset ludzi z okolicy

w gotowoci do walki. Kto wezwa Wiktora Potockiego,

aby uspokoi lud, gotowy rozszarpa i roznie na wi-

dach nieliczn zaog prusk. Upewniwszy si, e Pru-

sacy strzela nie bd, zacz Potocki namawia lud do
rozejcia si, gdy komendant Prusaków owiadczy, e
w cigu pó godziny opuci miasteczko. Chopi si
uspokoili i wojsko zaczo wymarsz. Naprzeciw woj-

ska posuwa si ku miastu may oddzia chopów z od-
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dalonej jakiej wioski. Potocki pody do nich, aby

ich uprzedzi, e sprawa zaatwiona. Chopi zeszli na

bok z drogi, aby pozostawi wolne przejcie onie-
rzom, a gdy pierwsze szeregi ju ich miny, onie-
rze, nagle si odwróciwszy, dali ognia do chopów i do
powracajcego do miasta Potockiego. Pado kilku cho-

pów, Potocki, z tyu kul trafiony, spad z konia bez

duszy, a Prusacy pomaszerowali dalej. Chopi potem

cikie czynili zarzuty tym, którzy ich do puszczenia

wolno Prusaków namówili.

W Swarzdzu ydzi zadenuncyowali Polaków
przed wadz wojskow, e ukrywaj bro i amuni-

cy dla powstaców. Dnia 8-go kwietnia uda si ofi-

cer z andarmem i *^0 onierzami w towarzystwie mo-

tochu swarzdzkiego do miejscowego proboszcza.

Rewizya probostwa bya bezskuteczn. Wtedy
ydzi zaprowadzili oficera z onierzami na cmentarz,

tam przetrzli kostnic - nadaremnie, wreszcie otwo-

rzyli groby familijne Stefaskich i Ertlów, a i tu nic

nie znalazszy, bagnetami podziurawili wszystkie wiee
groby.

Prusacy nie mieli poszanowania dla grobów, nie

mieli tembardziej poszanowania i dla kocioów.

W Miecisku, równie 9 kwietnia, zebrany na nie-

dzielne naboestwo lud (bya to palmowa niedziela)

przeraony by, syszc odgosy strzaów. To przyby-

wali dragoni pruscy pod wodz dwóch oficerów, aby

zaj miasteczko.

Lud zacz ucieka z kocioa, a stra obywatel-

ska stana przed kocioem Lecz zanim zdoali si

wszyscy pochowa w uliczkach, dragoni dali ognia do

tumu, zebranego przed kocioem Pad trupem sotys

z Zabiczyna, pado kilka kobiet. Zaczto dzwoni na

gwat i lud si zbieg na pomoc. Poczonemi siami
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stray obywatelskiej i okolicznego ludu udao si od-

pdzi*' Prusaków. Cofnli si, unoszc kilku rannych.

Zdawao si, e adna sia nie powstrzyma ju
teraz wybuchu powstania ludowego. Byy cae wsie,

które uzbroiwszy si w kosy, wychodziy w lasy, ocze-

kujc tylko odgosu dzwonów na gwat - aby spieszy

przeciw Prusakom.

We wsiach w pobliu Kociana, mianowicie w Kie-

czewie i innych, zaczli chopi na gwat przekuwa

kosy, a gdy w Kieczewie andarm odebra bro
j

dnemu gospodarzowi, porozsyano posaców do wsi

okolicznych, a drog z Kociana do Kielczew a zaba-

rykadowano. W kilka godzin póniej stao ju w go-

towoci kilkaset ludzi, a coraz nowe gromady przy-

biegay ze wsi o 2— 3 mile odlegych.

„My am o ycie nie stojema — mówili chopi —
byle ino te Xiemce nad na ni i nie przeiiodzi^y.

Na pierwsze danie tych gromad uzbrojonych

landrat rozkaza kosy zabrane wyda, a komitet ko-

ciaski stara si lud uspokoi zapewnieniem, e gdy

pomoc okae si potrzebna, zostanie zawezwany.

W Poznaniu samym wzrastao wzburzenie. Lu-

dno niemiecka podburzana przez ydów dopuszczaa

si rozmaitych gwatów. Z zadowoleniem na to spo-

glda Colomb, który w przeciwiestwie do znienawidzo-

nego Willisena wyrós w oczach Niemców na bohatera.

Chodziy wieci o katowaniu winiów, trzymanych

w fortecy poznaskiej. Agitacya, wywoana i kiero-

wana przez urzdników pruskich na prowincyi, zaczy-

naa wydawa owoce. Nietylko w Poznaniu, gdzie nie-

miecki komitet, klub i zgromadzenia niemiecko-vdo-'O
wskie stay si instytucjami, zagrzewaj cemi wadze
do walki z Polakami, ale i na prowincyi ludno nie-

miecka zacza reprezentowa najreakcyjniejsze d-
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nia. Najpierw w Lesznie i w Bydgoszczy, póniej

w Nakle, w Krotoszynie i w Rawiczu zaczto zdzie-

ra polskie kokardy.

Donoszono komitetowi narodowemu o zajciach

w zachodnich powiatach Ksistwa — we Wschowie,

Midzyrzeczu, Skwierzynie i Czarnkowie. Ludno nie-

miecka wszdzie kierowaa si wobec Polaków duchem
najzacitszej nieprzyjani, zagrzewajc przebiegajce

kraj ruchome kolumny wojskowe do jaknajgorszego

obchodzenia si z Polakami.

Pod Strzelnem zabito dzierawc Brodzkiego,

oskaronego o przechowywanie broni, w Gnienie roz-

pdzono komitet i aresztowano naczelnika.

Komitet poznaski sa posa za posem do Ber-

lina, poszkodowanym przyobiecywa zadosyuczynie-

nie i kaza wierzy w »nieporozumienia«, zaleca cier-

pliwo i spokój, zapewniajc, e wszystko bdzie
dobrze.

Komitet narodowy centralny by zreszt ciaem
zbyt zoonem i cikiem, aby podoa wymaganiom
chwili. Kto tylko mia cokolwiek zdolnoci i wpy-
wów, napewno móg liczy na przyjcie do komi-

tetu — a tak, drog cigego kooptowania, sta si
komitet ciaem skonnem do dyskusyi, w której to-

na sprawa sama, ciaem wielce rónorodnem i pozba-

wionem sprystoci, pozbawionem wszelkiej powagi

na zewntrz, gdy nieraz rozporzdzenia wydawane
na prowincy nosiy podpisy czonków zupenie pro-

wincyi nieznanych.

Gdy Colomb ogosi stan oblenia, i na to komi-

tet nie mia innej odpowiedzi, jak wysanie posa do

ministra Auerswalda. Minister owiadczy, e o niczem

nie wie i e bez wtpienia stan oblenia zniesie, skoro

si o istnieniu jego upewni. Colomb za dziaa w po-

10powsunie rornA^SKiE.
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'rozumieniu z królem, siy zbiera i do walki si goto-

. wal. W Poznaniu raz po raz na ulicy napastowali ko-

go onierze, w brutalny sposób bijc kolbami. Listy

do komitetu Colomb odbiera, tu i owdzie Oddziay

.
jego podstpoway pod miasteczka, zajte przez Pola-

- ków, powanych spotka jednak stale unikajc.

Obozy polskie otoczyo ze wszystkich stron woj-

sko pruskie, gotowe do ataku. W Gnienie znajdowaa
si cz dywizyi drugiego korpusu z Bydgoszczy, da-

lej rozcigaa si dywizya poznaska, a od poudnia

.
na linii nadgranicznej sta silny oddzia dywizyi

. wrocawskiej. Razem byo okoo 10-go kwietnia —
30 tysicy (w tern 1,000 lskiej landwery) i 40 armat.

Colomb chcia mieczem przeci wszelkie poko-

- jowe pertraktacye Willisena, Decyzya jego wydawaa
. si nieodwoaln. Dziewitego, o dziesitej wieczorem

posa znajdujcy si w Poznaniu Seweryn Mielyski
list do Mierosawskiego, donoszc mu, e pi batalio-

- nów pruskich i 10 armat teje nocy ma zaatakowa
rod. »Wiadomo ta zaalarmowaa komitet do tego

-stopnia, e by prawie gotów posa Panu rozkaz

uprzedzenia wroga i zaatakowania go na wszyst-

kich punktach
: ,

pisa Mielyski. Colomb by pe-

- wien, e Willisen w obozach nie zdoa doprowadzi
. do porozumienia i e, nie dotrzymawszy umówio-
" nego terminu, umyje rce od misy i pokojowej a po-

• z woli uy broni ; w tern przekonaniu kaza ju
. w nocy z 10-go na 11-go wydrukowa manifest do

ludnoci, w którym robi zarzuty Polakom i oznajmia,

-e »od dzi zacznie uywa siy mu powierzonej

«

i, »bdc pewnym poparcia wszystkich rozumnych
ludzi, od dzi sil ora torowa bdzie drog prawu .

»Manifest« ten musia by ju 10-go porozsyany
-w odpisach na prowincy dla opublikowania, bo uka-



za si w oddalonych od Poznania miejscowociach

z dat H-go, bez wzgldu na zawarcie konwencyi,

i niemao si przyczyni! do wzbudzenia wojowniczoci

ludnoci niemieckiej.

Wród takich to okolicznoci toczyy si pertra-

ktacje Willisena z czonkami komitetu centralnego

w sprawie zoenia broni.

Aby da dowód swej dobrej woli, Willisen przesa
do Berlina propozycy zatwierdzenia Gustawa Potworo-

wskiego jako naczelnego prezesa Ksistwa; równie
doniós ministrowi, e nie widzi innego sposobu poko-

jowego rozwizania sytuacyi, jak udzielenie pozwole-

nia na utworzenie jakiego, choby malekiego kor-

pusu wojska poznaskiego z polsk komend i kokar-

dami narodowemi. By pewien, e t cen mona byo
okupi rozpuszczenie 3

/± wojska powstaczego. Mini-

ster jednakowo stanowczo na ten projekt si nie .zgo-

dzi. Pomimo to Willisen pertraktowa z czonkami ko-

mitetu dalej — nie schodzc z gruntu propozycyi utwo-

rzenia takiego osobnego poznasko-polskiego korpusu.

W komitecie, jakemy zaznaczyli, bya party a,

której wogóle nie na rk bya caa wojskowa orga-

nizacya. Willisen za w postaci terminu zawieszenia

broni, przyrzeczonego przez Colomba, mia niejako nó
na gardle i sili si na sposoby, aby przekona komi-

tet, e jedyn przeszkod w rozpoczciu reorganizacyi

jest trzymanie ludzi pod broni; przyrzeka wicie
spenienie wszelkich obietnic, gdy si wojsko polskie ro-

zejdzie; obiecywa wicej, ni mia prawo. W komitecie

rozwaano wszelkie moliwoci. Konferowano z Mie-

rosawskim i innymi oficerami, czy si moe lepiej

broni. Alternatywa bowiem bya: przyj ugod, lub

naprawd z broni w rku da od Prusaków lepszych

warunków. Lecz wojskowi orzekli, e zbrojny opór
10+
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wtpliwe miaby skutki, bo Prusacy nie tracili czasu

i zebrali siy.

Poruszono te i projekt rzucenia si do Kongre-

sówki; zdawao si jednak, e wojska pruskie z rosyj-

skiemi s w porozumieniu i e ten sposób zapania

powstaców jak w puapk byby im najdogodniej-

szy. Zdawao si zatem, e ze wszystkich wzgldów
zawarcie ugody byo lepszem. Zreszt na komitet pe-

wien wpyw wywieray wiadomoci, nadchodzce z za-

granicy, które wiadczyy, e »sympatye- rzdów ku
sprawie polskiej znów si obudziy. Obawa utracenia

przez walk sympatyi zagranicznych i sympatyi nie-

mieckich niema odgrywaa rol. Trudno byo zapo-

mnie, e gdy w ostatnim dniu marca posowie nie-

mieckiego przygotowawczego parlamentu zebrali si
we Frankfurcie, na pierwszych posiedzeniach 31-go

marca i 4-go kwietnia zaraz uoono nastpujc
uchwa:

»Zwizek niemiecki uznaje podzia Polski za ha-

niebn niesprawiedliwo i uwaa za wity obowi-
zek ludów niemieckich wszelkich dooy stara, aby

przywrócon zostaa. Owiadcza przytem yczenia swoje,

aby rzdy niemieckie zapewniy Polakom wolne przej-

cie bez broni do ich ojczyzny i w razie potrzeby po-

mocy im udzieliy «.

Ta uchwaa ogromne wywara wraenie nietylko

w Niemczech, ale w caej Europie.

Rzd austryacki pospieszy ogosi d. 6 kwietnia

deklaracy, najzupeniej zgodn z duchem owej uchway.

»Austrya, czytamy w owej deklaracyi, odpowie oczeki-

waniom Polski. — Wolna Austrya przyniesie wolno
Polsce, a silna zwizkiem z Polsk i sympaty Europy
nie bdzie si wahaa walczy z Rosy w tak wiel-

kim celu«.
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Nieco wczeniej bya deputacya polska w Wie-
dniu i 2 kwietnia miaa posuchanie u arcyksicia Jana.

Ksi powiedzia: »Istnienie Polski jest\rzecz natu-

raln i konieczn. Roztropniej jest dzisiaj o sposo-

bach odbudowania Polski nie mówi, lecz do odbu-
dowania tego si przygotowa«.

Sowa te tysicznem echem odbiy si po caej

Polsce i kazay zapomina o gorzkiej rzeczywistoci,

o jawnej niechci poznaskiej ludnoci niemieckiej,

o intrygach urzdników pruskich, o gwatach wojska
pruskiego — aby si udzi nadziej, e ukady do-

prowadz do celu. Dnia 9-go przyby do Poznania
Charles Didier z misy polityczn ze strony Francyi.

Otoczony sympatyami wszystkich narodów Europy,
podtrzymywany w Wysokiem pojciu wartoci tych

sympatyi przez Willisena, komitet skonnym by wic
musia do ukadów i chcia z polityczno-idealnych pobu-

dek unikn walki z Prusakami w poczuciu, e »sztan-

dar wolnoci nie powinien by zbryzgany krwi na-

rodu niemieckiego, jeli do tego nie bdziemy zmu-
szeni^ (tak pisaa »Gazeta Polska « komentujc zawar-

cie ugody). •

»Najwiksz trudnoci — mówi Willisen, opisu-

jc te ukady — napotkaem nie w tein, aby przeko-

na Polaków o bezcelowoci ich wojennej imprezy,

ale w tern, aby przezwyciy ich oburzenie na po-

stpowanie rzdu pruskiego wogóle i aby zwalczy
bezgraniczn nieufno, jak ywili wobec rzdu.

»Gdym im przedkada, e obecnie pooenie jest

zupenie odmienne i e nikt, choby nie wiem jak chcia,

nie jest w monoci trzymania si dawnego policyj-

nego systemu rzdów, mówili zawsze: >Tak, generale,

panu wierzymy, ale któ nam zarczy, e rzd tak

postpi?- —



— ]50 —

Wreszcie rozproszy Willisen te obawy i niezwo-

cznie zawiadomi ministra, e ugoda stana: bro zoa,

pisze tryumfujco komisarz królewski, bez przelania

kropli krwi!

Lecz tryumfy te byy przedwczesne; okazao si,

i niedo zgody komitetu centralnego, aby wojsko si

rozeszo; komitet sam mia wtpliwoci, i to bardzo

uzasadnione, czy odnony jego rozkaz byby wyko-

nany. Naleao porozumie si z obozami i tu czeka
Willisena najtwardszy orzech do zgryzienia. Od 10-go

kwietnia ju znajdowa si komisarz królewski w Ja-

rosawcu, wsi pod rod pooonej, gdzie miay by
ukoczone pertraktacye. Towarzyszyli mu Libelt i Ste-

faski.

Wiadomo o wyjedzie Willisena do obozów roz-

biega si lotem strzay po caem wojsku: obiecywano

sobie, e Willisen rozpocznie teraz ^organizowa*

wojsko.
- - Tymczasem siy pruskie posuway si ku ro-

dzie. Dnia 9 wieczorem 14 tysicy Prusaków posuno
si ku rodzie pod komend generaa Dunckera. Co-

lomb by zdecydowany rozpocz atak dziesitego-

Dopiero na usilne proby arcybiskupa Przyuskiego

zdecydowa si na zwok dalszych '24 godzin. Wojsko
pruskie — zwaszcza landwera pomorska i lska —
paaa wciek dz »poskromienia buntowników.:

i piewaa dzikie piosneczki obozowe, obiecujc sobie

w nich > wytpienie doszcztne polskiego nasienia 29
).

Landwerzyci spodziewali si podobno, e otrzymaj
grunta po szlachcie polskiej.

Na wie o przybyciu Willisena do Jarosawca
wszystkie obozy posay do rody swoich delegatów,

aby omówi sposób zorganizowania nowej, przyrze-

czonej przez króla dy wizji poznaskiej. Nadto w nocy
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10-go kwietnia uda si Sew. Mielyski i Szuman do

obozu wrzesiskiego, aby zbada opini obozów.

Jako dania Prusaków wymieniono znaczn re-

dukcy siy zbrojnej i opuszczenie rody. Na to wrze-

siski korpus oficerów bardzo dwuznaczn da odpo-

wied, e kwestyami politycznemi zajmowa si nie

chce, a zatem komitet ma postpi jak za trafne

uwaa. Taka odpowied ze strony obozu wrzesiskiego

zadziwi nie moga nikogo, poniewa tam najwicej

byo oficerów, nalecych do ziemiastwa prowincyo-

nalnego, a przekonanych, e i drog ukadów, byle do-

brze prowadzonych, nie mniej od Prusaka uzyska
mona, co i z broni w rku. Oficerowie obozu w Ksiu,
który pod pukownikiem Budziszewskim zawsze "by

bez rygoru i suborclynacyi, gotowi byli choby na-

tychmiast i do domów.

o" Przyszed nakoniec dzie 11-go kwietnia, a poro-

zumienia jeszcze nie byo. By ponury, ddysty dzie.

Po, grzskich drogach wród roztopów wiosennych po-

suway si wojska pruskie ku rodzie z wciekoci
ku Polakom w duszy, z dz zakoczenia raz wre-

szcie caej sprawy. Zdawao si, e nic nie powstrzyma

ju boju...

W obozie polskim powsta ruch. Co znaczy pod-

stpowanie wojsk pruskich pod rod w chwili, gdy

ukady si tocz? — pytano Willisena. — To zdrada! —
odezway si gosy...

Pod groz tych krzyków, wród zamtu, spowo-

dowanego zblianiem si wojsk pruskich, dobiegay

kresu ukady. Ze strony polskiej prowadzili je Ste-

faski, Libelt i Anastazy Radoski, czonek komitetu

redzkiego; wojsko reprezentowali: Mierosawski, Bia-

oskórski, Kurnatowski- i Wiktor Szodrski. Jednym

z punktów, o które si rozbijay ukady, byo wyma-
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gane przez Willisena opuszczenie rody. Wreszcie

stano na tern, e Polacy rod Prusakom ustpi,
a sity swe ogranicz do 4- cli obozów, majc najwyej
600 piechoty i 120 jazdy w kadym obozie 30

).

Willisen pocztkowo obstawa przy zupenem pu-

szczeniu ochotników do domów, na co ju ostatecznie

komitet centralny w Poznaniu si zgodzi, lecz zaopo-

nowa temu Mierosawski. Nie chcc wywoywa opo-

zycyi, która moga grone przybra rozmiary, gdyby
szersze koa ogarna, — moga wreszcie ca ugod
uniemoliwi, Willisen zgodzi si na pozostawienie

4-ch obozów.

Los zrzdzi, e obie strony nawzajem si chciay

co do tego punktu oszuka.
Willisen, godzc si na pozostawienie 4-ch ka-

drów, majcych by pocztkiem narodowej siy zbroj-

nej, v ^zia dobrze, e ministeryum go do tego nie-

tylko nie upowanio, ale nawet specyalnie' mu tego

zabronio; mia zamiar jednak w niewinny sposób przed-

stawi ministrowi to pozwolenie, sam za liczy na to,

e albo wskutek zwikszajcych si coraz kosztów
utrzymania wojska na stopie wojennej obozy te same
si rozejd, albo te — z drugiej strony — ministe-

ryum da si powoli z pierwotnego swego stanowiska

sprowadzi 31
).

Mierosawski za — o ile go za reprezentanta

drugiej strony zawierajcej umow uwaa moemy —
równie si nosi z zamiarem obejcia umowy. Izolo-

wanie si w zredukowanych do minimum williseno-

wskiego obozach miao by tylko pozorne. Za ru-

chom cian tych obozów miay by utrzymywane
i wiczone w caym kraju rezerwy drugiego i trzeciego

naboru, tak aby siy w istocie byy daleko znaczniej-

sze, a kraj powoli podminowany powstaniem. Po za-
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warciu umowy — od podpisania której Mierosawski

si uchyli — wyda on w tym duchu instrukcy dla

dowódzców, zalecajc im, aby dla pozoru tylko zacho-

wali w tak zwanych kadrach wybór zgromadzonego
ludu i rynsztunku, reszt za rozlokowali w obrbie po-

wiatu, do mustry zmieniali j, o ile si da z tamtym,

i utrzymywali pilnie w nieustannej do zboru gotowo-

ci, uwaajc j jakoby za kordon, wartujcy opodal

naokoo swojego garnizonu 32
).

Lecz komitet i ci dowódzcy, którzy komitetu trzy-

ma si chcieli, zdecydowawszy si raz na zoenie
broni, gotowi byli przeprowadzi je konsekwentnie a
do koca; instrukcya Mierosawskiego wykonana nie

zostaa.

Do wykonania umowy zabrano si ze strony Po-

laków tak szczerze, jak jej brzmienie opiewao.

/



Po zawarciu konwencyi.

Konwencya Jaroslawiecka bya waciwie zawie-

szeniem broni*, jak trafnie j nazwa Mierosawski.

Spoczywaa ono jednak na tak kruchych podstawach,

e mao brakowao do tego, aby zupenie unicestwiona

zostaa, zanim jeszcze nawet wykonywa j zaczto.

Pomimo solennego przyrzeczenia, danego Willise-

nowi, e wojsko pruskie Polaków przed 11-ym kwie-

tnia napastowa nie bdzie, Colomb tak powydawa
rozporzdzenia, e w Trzemesznie ju 10 kwietnia

Prusacy zaatakowali miasto. Sta tam oddzia majora

Subickiego, skadajcy si ze 156 strzelców, 200 ludzi

piechoty, uzbrojonej w kosy, 48 uanów, oraz 104 ka-

walerzystów bez koni. i piechoty bez kos.

Prusacy napadli jednoczenie z dwóch stron, od

strony Mogilna i od strony Gniezna. Drog wiodc
do Trzemeszna Pola}* w przewidywaniu ataku zaba-

rykadowali zapomoc wozów, których cae szeregi

w poprzek drogi ustawione, stanowiy powan prze-

szkod dla kawaleryi. Dowodzcy oddziaem pruskim,

pukownik Herrmann, podjecha do barykad i we-
zwa powstaców do poddania si, groc opornym
sdem. W odpowiedzi na to wisny kulki z dubeltó-

wek i jedziec spad z konia, trafionego w piersi. Pod-
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niósszy si po chwili z ziemi, pukownik powróci do
swoich i poprowadzi do ataku.

Polacy nie dali si rozpdzi. Nie zdoali jednak

utrzyma barykad i walka przeniosa si na ulice

miasta. Chcc przyj z pomoc Prusakom, ydzi z tyu
zaczli strzela na Polaków, których pooenie zaczo
si wskutek tego stawa coraz niebezpieczniejsze. Od
poraki uchroni Polaków jedynie rozkaz natychmia-

stowego zawieszenia boju, nadesany komendantowi
pruskiemu. Prusacy si cofnli.

Zaczepka w Trzemesznie najgorsze skutki wywo-
aa. Nieuorganizowane szeregi polskie wziy j za

zdrad i wtedy pora pierwszy dopuciy si nadu-

y. We wciekoci na ydów za to
7
e podczas bitwy

Prusakom pomogli, rzucili si ochotnicy polscy na

domy ydowskie w Trzemesznie, i w niegodziwy spo-

sób obeszli si z ydami. Kilku z nich zabito lub po-

raniono.

By to odwet za to, e ydzi podczas boju ofia-

rowywali rannym gocin w swych domach, aby ich

dobija.

Z zupenie innych powodów nastpio zajcie

w Kurniku w sam dzie zawarcia konwencyi. Wywo-
a j na wasn rk byy czonek komitetu Krautho-

fer-Krotowski. Z zawodu prawnik, by on jednym
z tych, którzy najczynniej przygotowywali wypadki
20 marca, a wysany jako czonek deputacyi do Ber-

lina, on jeden - a Palacz drugi - protestowali prze-

ciw zamaniu instrukcyi przez deputacy. Potem, wzi-
wszy od komitetu penomocnictwo na dziaanie w Ber-

linie, stara si u króla i ministrów popchn naprzód

spraw reorganizacyi Ksistwa. Widzc, e nie dojdzie

do adnych rezultatów, powróci do Poznania, a sy-

szc, e wojska pruskie zagraaj rodzie, na wasn
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rk zebra oddzialik z paruset ludzi zloon}' i zacz
si bawi w partyzantk, cho zrazu sam si ze strzelb

nie umia obchodzi.

Zdarzyo si otó
;
e ll-go kwietnia, wanie gdy

Krotowski ze swymi partyzantami przebywa w Kur-

niku, zajecha do Kurnika oficer z kilku huzarami

w celu przygotowania kwater dla wojska. Krotowski

huzarów z oficerem otacza i bierze do niewoli, gdy
mu jednak szepn jaki mieszczanin, e peno onie-
rzy pod Kurnikiem, Krotowski swych jeców wypuci,
a w chwil potem przez parlamentarzy zosta wezwany
do pukownika pruskiego celem prowadzenia ukadów.
Jako dobry prawnik, zawar Krotowski ukad, moc
którego zapewni sobie i swemu oddziaowi udanie

si z broni w rku do rody.
Te zajcia w Kurniku i w Trzemesznie pruska

wadza wojskowa zacza nazywa zerwaniem kon-

wencyi. Willisen jednak zerwaniu istotnemu zapobieg.

Wiadomo o zawarciu ugody Jarosawieckiej nie

bya przyjta przychylnie przez obozy.

Po zawarciu ugody, na posiedzeniu komitetu

powiatowego w rodzie, wobec licznie zgromadzo-

nej szlachty, mieszczan i oficerów obozowych, Li-

belt wyuszczy tre ukadów z Prusakami. Zaczto
gono krzycze, e delegaci zaprzedali spraw. Wtedy
zabra gos Mierosawski i wyuszczy swe zapatrywa-

nie, motywujc zgod sw na zawarcie ugody ogól-

nem pooeniem politycznem i tern wreszcie, e w re-

zerwach mona bdzie mie w pogotowiu nadliczbo-

wych onierzy. Powoli umierzyy si umysy. Gorzej

jednak byo z prostym ludem, który z kolei powiado-

mi musiano. Libelt w towarzystwie Mierosawskiego
i Brzeaskiego ze zami w oczach zacz ugod oma-

wia, zaznaczajc, e wstrzymaa ona daremny rozlew



— 157 -j

krwi. Na to odezwa si jeden glos; zdrada! i szereg

kos ostrzem si zwróci przeciw mówcy. Dopiero Ess-

mann, ksidz Kegel ze rody i Mierosawski poczo-
nemi silami zdoali wyrwa Libelta z niebezpieczestwa.

Chcc speni do koca podjt misy, pojecha
Libelt ze rody do obozu Garczyskiego i stan we
Wrzeni nazajutrz po zawarciu ugody t. j. 12 kwietnia.

Towarzyszy mu w tej podróy Somczewski, czonek
komitetu.

Garczyski, powiadomiony przez Libelta, nie chcia
bra na siebie odpowiedzialnoci wobec swoich o-
nierzy, zwoa oficerów i rzecz im ca wyuszczy.
Przewayo wród oficerów zdanie: niech Garczyski,
jako dowódzca, decyduje, czy obóz wrzesiski kon-

wency przyjmie, czy odrzuci.

Garczyski owiadczy, e przyjmuje, zawiadomi
pukownika Brandta, e nadliczbowych rozpuci, a Li-

belt pojecha dalej.

Tymczasem ferment, wywoany wieci o przyj-
ciu ugody, coraz bardziej rozlunia zaczyna ws/ ik
karno wojskow w obozie Garczyskiego. To poje-

dynczo, to po kilku, przychodzia do Garczyskiego
szlachta, owiadczajc, e opuszcza szeregi. »Nie mamy
tu co robi« — taki by ogólny gos — »gdy zaci-

gajc si pod chorgiew narodow chcielimy walczy
o niepodlego, a o sub w dywizyi polskiej pod
komend pruskiego generaa wcale nam nie chodzi«.

W obozach wielkie wzburzenie przeciw komite-

towi wogóle, a zawarciu ugody w Jarosawcu w szcze-

gólnoci, szerzyli zarówno emigranci, którzy przywy-
kli w wojnie, a nie w ukadach widzie zbawienie,

jak i rzemielnicza modzie miejska, wiziona dugi
czas przez Prusaków przed wybuchem rewolucyi. Szcze-

gólniej za trudnym do okieznania ywioem opozy-
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cyjnym byli emigranci z Królestwa, majtni obywatele

ziemscy i modzie, która na pierwsz wie o po-

wstaniu pobiega do Ksistwa, aby stan w szere-

gach ojczystych; ci wszyscy bardziej, ni kto inny mieli

powód do opozycyi przeciw wszelkim ukadom.
Pomidzy prostym ludem na razie tajone, potem

coraz jawniej wystpujce okazywao si oburzenie na

»panów«.

Krotowski-Krauthofer o mao rewolucyi obozowej

nie wywoa, oderwawszy wreszcie od obozu wrzesi-

skiego oddzia jeden, do Miosawia ruszy. Garczy-
ski stara si doprowadzi obóz do porzdku, toma-
czc tre zawartej konwencyi. Lecz kada argumen-

tacya natrafia na jedn i t sam odpowied ze strony

ludu: »Jak tylko od samego pocztku dowódzcy nasi

zaczli traktowa i frymarczy z Prusakami, bylimy
pewni zdrady i dzi onej skutki widzimy !«

Wszelka karno obozowa ulega zupenemu roz-

przeniu. Zaczy si formowa lune bandy, aby
uy przynajmniej tyle wojny - ile jej skosztowa
mona byo na rabunku ydów; powstrzyma te za-

pdy Garczyski przy pomocy ksidza Brzeziskiego,

kapelana obozowego.

W dodatku zjawiay si w obozie coraz to nowe
oddziay ochotników z odlegych okolic, nie powiado-

mione jeszcze o zawarciu konwencyi; oddziay te nie

chciay wraca do domu, obawiajc si napadu Pru-

saków.

Dnia 13-go kwietnia rozpocza si redukcya wrze-

siskiej siy zbrojnej, majca doprowadzi do liczby

onierza, umówionej w konwencyi jarosawieckiej. Roz-

puszczono do domów cz onierzy, o czem Garczy-
ski Brandta, jako desygnowanego komendanta pru-

skiego zawiadomi.
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Zanim byo mona obóz do jakiego adu dopro-

wadzi, nowy kopot pojawi si na horyzoncie w po-

staci alarmujcych wieci o zblianiu si do Wrzeni
generaa Wedla. Wedel odkomenderowa generaa
Hirschfelda, stojcego podówczas zaog w Gnienie.

Hirschfeld napotka w Czerniejewie opór f armatnimi

strzaami torowa sobie drog ku Wrzeni, stan wre-

szcie w odlegoci l l
/t mili od obozu Garczyskiego.

W tym czasie wanie zawezwa Willisen Gar-

czyskiego do pobliskiej wsi Gutów i tam owiad-
czy mu, e genera Colomb koniecznie da ustpie-

nia Wrzeni dla wojska pruskiego. »Xie przybierajc
tonu rozkazujcego, — opowiada Garczyski w swych
pamitnikach — Willisen tomaczy, e mimo swej wa-
dzy musi niekiedy robi ustpstwa wadzom prowin-

cyonalnym, oraz, e nie narzuca powstacom wyboru
miejsca na obozy polskie, pozostawiajc to ich decy-

zyi«. Garczyski przyrzek, e skomunikuje si z sze-

fem sztabu.

Na wie o osaczeniu Wrzeni przez Prusaków,
Mierosawski przesa Garczyskiemu rozkaz odparcia

3roni broni, a obóz Miosawski w}rstpi w nocy do

marszu ku pomocy napastowanemu.
Tymczasem ruchy wojsk Wedla staway si coraz

groniejsze. Obóz by w nieadzie, gdy Garczyski po-

wróci.

Wysano parlamentarzy, szefa sztabu Wadysawa
Kosiskiego i Ignacego Biliskiego, którzy mieli kate-

gorycznie zapyta generaa pruskiego, czy maj uwa-
a ruchy jego za wyzwanie do boju.

Wedel zamiast odpowiedzi zada jeszcze raz

Wrzeni, jako garnizonu dla wojsk pruskich, parla-

mentarzy za zniewaono. Pokaleczono ich kamieniami
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i drgami i tylko dziki rczoci swych rumaków cao
uszli z yciem.

^Oburzenie wywoao ch zemsty* — pisze Gar-

czyski o owej chwili. Ch ta jednak dziwnie ujawnia
si u dowódzcy, bo w postaci opuszczenia Wrzeni na

ask nieprzyjaciela, a u onierzy — co jest zreszt ju
atwiej zrozumiaem — w postaci awantur z ydami
Obóz, który mona byo jedynie wydaniem hasa dc

boju zespoli, uleg kompletnemu rozprzeniu. Spo-

dziewajc si nad ranem ataku wojsk pruskich, zdecy-

dowa si Garczyski w nocy opuci Wrzeni.
Gdy o wicie obóz miosawski znajdowa si ju

na drodze do Wrzeni, Mierosawskiemu wrczono lisi

od szefa sztabu wrzesiskiego, donoszcy mu, e Gar
czyski, upowaniony przez penomocnika komitetu

zawar ukad, wskutek którego wydawszy miasto Pru-

sakom, przenosi si do Nowego-Miasta nad Wart.
Wymarsz nocny by tak nagy i nierozwany, e

nawet magazyny, w których midzy innemi byo sa-

mego zboa przeszo 1,000 wierci, porzuci Garczy
ski na up nieprzyjaciela, który, jak si okazao, nie

mia wcale rozkazu atakowania Wrzeni. Ucieczk
z Wrzeni do Nowego-Miasta — bo trudno inacze;

nazwa t rejterad - duo kosztowaa; zaledwie

z 500 onierzy stano w Nowem-Miecie, reszta gdzie
si rozbiega, bya zreszt rozruchami obozowymi tat

zdemoralizowana, e trudno j byo uzna za materya
zdatny do tworzenia regularnych kadrów. I tak wic
zdziesitkowany bez bitwy, pozbawiony ywnoci i fu

razu, którym nietylko siebie, ale i ksiski obóz mia'

zasila, stan Garczyski w Nowem-Miecie, a obó;

z Ksia musia mu furami ywno dowozi.
Nagy swój odwrót motywowa póniej Garczy
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ski tern, e, zdaniem jego, pozycya we Wrzeni nieko-

rzystn bya do przyjcia bitwy.

Po zajciu Wrzeni wojsko pruskie, mianowicie

dwie kompanie 6-g'o puku lskiej landwery, dopucio
si gwatów na mieszkacach miasta. Widzc wcho-

dzce wojsko pruskie, ydzi okna w domach polskich

wybijali. Otoczono paac Edw. hr. Poniskiego. Xa
szczcie hr. Poniski zdoa umkn pieszo do pobli-

skiej wsi. onierze onie jego przykadali bagnety

do piersi, dajc wydania broni. Prusacy, uwaajc
si za zwycizców, obchodzili si z mieszkacami, jak

zwycizcy z buntownikami.

Jeeli obóz wrzesiski, a raczej nowomiejski,

drogo opaci zawarcie konwencyi zWillisenem, to rów-

nie drogo okupiy j inne obozy.

Brzeaski, zgodnie z umow, w rodzie nie po-

zosta, lecz, wysawszy ywno i magazyny do Gni-

dzie i Winnej Góry, dnia IB kwietnia wymaszerowa
do Miosawia. Przy rozpuszczaniu nadliczbowych sze-

regów w Miosawiu, zaszed za wypadek, któiy

o mao nie spowodowa zerwania konwencyi. Gdy bo-

wiem puszczeni do domów kosynierzy gromadami
opuszczali obóz, natrafi musiay pierwsze gromady
na wojsko pruskie.

Prusacy, nie zbadawszy nawet, czy to napa na

nich, nie pozwolili uzbrojonym i gronym gromadom
posuwa si naprzód, lecz wywoali starcie i odrzucili

kosynierów napowrót do obozu. Wróciy wic te zde-

zorganizowane bandy w popochu do obozu, nape-
niajc go wrzaw, siejc zamieszanie i zapewniajc
o zdradzie >panów , którzy na >rze ich Prusakom
wyda chcieli.

Gorczkow agitacy wród onierzy w Miosa-
wiu rozwina ona emigranta, pani Babska, herod-
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baba, która niejednego adwokata mogaby przegada.

Peno jej byo wszdzie, po kantynach i szynkach,

a gdzie tylko moga zebra suchaczów, tam wystpo-
waa z perorami przeciw ugodzie jarosawieckiej. Wre-

szcie j z obozu usunito prawie gwatem.
Z trudnoci dao si stumi zaburzenia i ode-

sa onierzy nadliczbowych do domu. Zdemoralizo-

wani, przekonani o zdradzie, akncy krwi, wracali

oni do domów, znaczc drog sw rozbojami i zorze-

czeniami, pomimo, e starszyzna wojskowa robia, co

moga, aby wynagrodzi oddalonym ochotnikom do-

znany zawód. Jak wykazuje podrcznik kasowy obozu

miosawskiego, jednego dnia — ltt-go kwietnia — wy-

pacono powracajcym do domu onierzom 2,118 z]}.,

aby im da jaki zasiek na drog.
Nie ulega zreszt najmniejszej wtpliwoci, e

z wracajcych clo domów onierzy polskich znaczna

liczba przypacia yciem konwency Jarosawieck.
Wojsko pruskie, wyamawszy si zupenie z pod kar-

noci oficerów, napadao na powracajce do domu od-

dziay, nietylko zabierao kosy, ale sieko i rbao bez-

bronnych. Tych, co naleeli do lai>:lwery pruskiej,

chwytano i jako zbiegów wojskowych pakowano do
wizienia. Mieszkaców Królestwa, o ile kogo jako ta-

kiego rozpoznano, zatrzymywano w wizieniu.

W Nekli zebraa si banda, zoona z ydów, tak

zwanych olendrów, to jest osadników i ótych huza-

rów. Banda ta pod dowództwem andarma Stringera

napada w zasadzce dnia 16-go na powracajcych do
domu ochotników, prawie wszystkich pomordowaa,
trupy zakopaa w ziemi, a nieszczliwych niedobi-

tków szukaa w pobliskiej Nekli, nie szczdzc gwa-
tów na mieszkacach.

Najsilniej podziaaa wie o ugodzie Jarosawie-
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?kiej w obozie w Ksiu, gdzie pukownik Budzisze-

wrski by dowódzc. Obóz ten liczy przed ugod zna-

czn ilo onierza, niestety, zupenie niesfornego i nie-

wywiczonego. Codzie prawie przybyway nowe masy
ludu, chcc zacign si pod chorgiew. Sformowao
si cztery plutony uanów, kilka kompanii strzelców

i
kosynierów. Lecz e uani koni nie mieli, uwaani

byli chwilowo za piechot. Porzdku, adu i karnoci

wojskowej Budziszewski nie umia utrzyma.
Wie o zawarciu ugody podziaaa tam jak wie

o kapitulacyi bez bitwy; zapanowao zupene rozprz-

enie, które przy braku silnej doni, mogcej przy-

wróci porzdek, doprowadzio obóz do zupenej roz-

sypki.

»Pozostaa cz kadrów — jak pisze w swych pa-

mitnikach Brzeaski — przedstawiaa tak bezksztatn

si, e mona j raczej byo wzi za zbiegowisko

ludu, majcego odby jak pielgrzymk, anieli za

Dbóz wojska, przygotowujcego si do ruchów wo-

jennych*.

W Pleszewskim obozie obawiano si te rozru-

chów. W wili dnia przeznaczonego na rozpuszczenie

ochotników posa sztab wieczorem patrole ku stodo-

om, w których stali kosynierzy, przewidujc jaki obo-

zowy spisek. Patrole jednak doniosy, e w stodoach

wszystko spokojnie, a ^kosynierzy pieni nabone chó-

rem piewaj c. Ca noc dowódzcy czuwali, lecz naza-

jutrz odbyo si wszystko w porzdku. Obóz piesze w-

ski karnoci wojskowej nie naruszy, tembardziej, e
siy jego mao co przepisane 720 ludzi przewyszay.

Zaledwie mino kilka dni od zawarcia konwen-

cyi w Jarosawcu, gdy Willisen, uwaajc si niejako

za upowanionego do wydawania rozkazów obozom

polskim, które stanowi miay zawizek sankcyonowa-
11*
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nej przez rzd dywizyi poznaskiej, przysa Biao-

skórskiemu rozkaz opuszczenia Pleszewa i przeniesie-

nia si do Jarocina.

Miasto Pleszew byo podówczas dla Polaków bar-

dzo dogodne, poniewa z powiatów: odolanowskiego,

ostrzeszowskiego i pleszewskiego dostawiano do obozu

ywno z wielk atwoci i zaopatrywano obóz we
wszystko, co potrzeba. Biaoskórski, który zaczyna

wanie dziki tym szczliwym okolicznociom przy-

prowadza obóz do wzorowego porzdku, opar si
daniu Willisena.

Willisen jednakowo obstawa przy swojem, to-

maczc to kategorycznem daniem Colomba.

Nietrudno zrozumie powody tego »kategory-

cznego dania* Colomba. Obóz pleszewski, przenie-

siony do Jarocina, znalazby si w okolicy, ju trzema

obozami polskimi przecionej. Skoncentrowane na je-

dnej przestrzeni siy polskie atwo byoby Colombowi
trapi odciciem d .'ozu ywnoci, nastpnie za oto-

czy i ubez wadnie. Przedkadano wic Willisenowi, e
dowóz ywnoci bdzie za trudny, wreszcie jednak

przystano na Raszków i Sulmierzyce, lub Odolanów.

Sulmierzyc nie zaakceptowa Willisen, gdy *za bli-

sko granicy byy pooone <-.

Ruszy wic obóz z Pleszewa do Raszkowa i Odo-
lanowa i to nie czekajc nawet decyzyi gównego
sztabu.

Ostatecznie Odolanów nie by niedogodny dla

obozowania. Skorzystano z dogodnej komunikacyi
z Wrocawiem, aby sprowadza nietylko sukno, skóry

i elazo, ale nawet bro i amunicy. ywnoci dostar-

czaa bezpatnie nienawiedzona dotychczas adnemi
kontrybucyami z jakiejkolwiek strony, yzna okolica

odolanowska.
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W Odolanowie stali kosynierzy i oddzia strzel-

ców, w Raszkowie za konnica, cz strzelców i od-

dzia akademików berliskich, nazywany »szko pod-

chorych^.
Jednake opuszczenie Pleszewa pozwalao Prusa-

kom na wbicie klina pomidzy siy polskie.

Tak wic w niespena tydzie po zawarciu umowy,
stanowiska obozów polskich na skutek dalszych -
da Prusaków ju byy inne, ni oznaczone umow.
A Prusacy, zarówno w poruszeniach wojsk, jak i w pro-

pozycyach, dotyczcych porusze obozów polskich —
jedn myl si rzdzili, myl zamknicia si polskich na

jaknajcianiejszej przestrzeni i odcicia ich murem pru-

skich bagnetów od przypuszczalnych posików z kraju.

Czciowenj urzeczywistnieniem tego planu byo
ju w samej ugodzie zawarowane odstpienie rody
wojskom pruskim, które w ten sposób przeciy ko-

munikacy z Poznaniem; dalszym ku temu krokiem

byo wystraszenie Garcz}rskiego z Wrzeni i zajcie

jej, ku temu te zmierzaa propozycya, zrobiona Bia-

oskórskiemu, aby zaj Jarocin, a opuci Pleszew.

W rezultacie zamiast styczno uatwiajcej z Po-

znaniem linii: Wrzenia-roda-Ksi z odwodem w Mi-

osawiu i Pleszewie, obozy polskie, do poowy zmniej-

szone, a w drugiej polowie zdemoralizowane, zajy
lini: Miosaw-Nowe-Miasto-Ksi, — lini, która przez

blisko granicy do operacyi wojennych bardzo bya
niedogodna. Pruskie za puki stay w remie (Brandt),

w rodzie (Blumen), we Wrzeni (Wedel), w Gnienie
(Hirschfeld).

Ale moralny wpyw konwencyi byt daleko gor-

szy jeszcze. Jedynie posuszestwo niektórych oddzia-

ów i przytomno umysu niektórych oficerów zdoaa
zapobiedz wybuchowi rewolucyi obozowej.
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Tysice ludzi, które wysyano do domów, czuy si

pokrzywdzone nietylko w swym patryotyzmie , ale

i w pokadanej w spenienie przyrzecze, swej wierze.

Wszystkim ciya na sercu obawa, e chopi odejd

do domów z uczuciem zawiedzionego zaufania. — Od-

powiadajc wiec ogólnemu uczuciu wyda komitet ma-

nifest, ponawiajc przyrzeczenie trzech mórg roli wszyst-

kim ochotnikom, którzy zapisani zostali do puków 30
).

Odprawianym ochotnikom, zamiast udzielania dy-

misyi, dawano tylko urlop na czas nieograniczony.

Zaledwie zdy Willisen pooy swój podpis

pod umow, gdy przybieg jego adjutant donoszc, e
wojsko pruskie w tej chwili wanie maszeruje na

rod. Wanie bia dziesita rano — ostateczny ter-

min wyznaczony przez Colomba. Dowódzcy polscy

pobiegli do swych oddziaów, Willisen skoczy na ko-

nia i popdzi ku maszerujcym kolumnom, aby naka-

za odwrót i zawiadomi, e ugoda zawarta.

Zawiedzione w oczekiwaniu walki z powstacami

szeregi posuny si a do zniewagi komisarza kró-

lew skieoo. ..o
By to przedsmak scen, które go oczekiway w Po-

znaniu.

W Poznaniu przyja go niemiecka gawied uli-

czna jako zdrajc sprawy niemieckiej. Wojsko Co-

lomba i Steinackera, pomimo ogoszenia stanu oble-
nia, obojtnie si przypatrywao temu, jak w hotelu

Lanka, gdzie Willisen mieszka, wybijano szyby, pu-

blicznie obwoywano go zdrajc i odpdzono wart
z przed jego domu.

Banda, zebrana z ludzi najrozmaitszego pokroju,

z gawiedzi ulicznej, ydów, urzdników pruskich, o-
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nierzy, a nawet oficerów, haasowaa przed mieszka-

niem Willisena, dopóki nie ukazali si obaj generao-

wie — Colomb i Steimicker, aby nakoni tum do ro-

zejcia si. Przyjto ich okrzykami radoci, jako rze-

czywistych obroców sprawy niemieckiej, a demon-

stracya skoczya si dopiero wtedy, gdy Colomb owiad-

czy, e znienawidzony Willisen niebawem prowincy
opuci na zawsze, gdy Colomb sam zada w Berli-

nie jego odwoania.

Demonstracya ta bya Colombowi bardzo na rk.
Opierajc si na niej oznajmi Willisenowi, e w Po-

znaniu nie rczy za jego osobiste bezpieczestwo i prosi

go, aby si przez pobyt w Poznaniu »nie naraac
»Podczas tej demonstracyi przed mieszkaniem Wil-

lisena, komisarz królewski — tak pisze Beurman w ra-

porcie clo ministra — znajdowa si na szczcie
u mnie*.

Poniewa Willisenowi grozio niebezpieczestwo

osobiste, tak tumy byy rozjtrzone przeciw niemu,

Beurman zatrzyma go u siebie na noc i wyj na ulic

nie pozwoli.

Nazajutrz odbya si przed poudniem walna na-

rada u Beurmana. Omawiano spraw ugody Jarosa-

wieckiej. Colomb zasadniczo protestowa przeciw za-

wieraniu umowy z powstacami, da, aby uznano j
za niewan i dopiero po wyczerpujcych debatach

zgodzi si na zaakceptowanie jej z zastrzeeniem mi-

nisteryalnego zatwierdzenia. Doda nadto, e jeli Po-

lacy w najdrobniejszej rzeczy umowy nie dotrzymaj,

uwaa j bdzie za nieby i ora uyje. Tego sa-

mego dnia wiedziano ju na miecie o tych szczegó-

ach konferencyi i groba Colomba wpyna uspoka-

jajco na tumy, które sdziy, e trzeba ju poegna
nadziej ornej rozprawy z Polakami.
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Po konferencyi Willisen, nie wstpujc nawet

do swego mieszkania, uda si do Miosawia na in-

spekcy obozów. Prawdopodobnie chodzio mu o usu-

nicie si pod pierwszym lepszym pozorem z przed

oczu poznaskiej gawiedzi. Wród powstaców pol-

skich czul si genera pruski bezpieczniejszy...

Chodzio mu przytem o dalsze ustpstwa co do
rozpuszczenia ludzi. Sdzi, e Polaków, skoro rozpu-

szcz 8 tysicy ludzi, nie bdzie zbyt trudno przeko-

na, e sam rozum nakazuje rozpuszczenie i dalszych

2,500. »Niech si dowiem, pisa minister do Willisena,

e ostatnie oddziay bro zoyy, a niezwocznie na-

deszl nominacy Potworowskiego na naczelnego pre-

zesa-. List ten wyborn by broni w rku komisarza
królewskiego, dostarczajc argumentu, zapomoc któ-

rego móg dowie, jak koniecznem jest rozpuszczenie

wszystkich powstaców. Minister bawicego w Ber-

linie od chwili zawarcia konwencyi Potworowskiego
przyjmowa grzecznie, chtnie z nim konferowa i mo-
go to Potworowskiemu podda zudzenie, e organi-

zacya prowincyi naprawd si odbdzie.
Od 13 kwietnia siedzia Willisen w Gutowach,

pod Wrzeni, komunikujc si bezustannie z dowódz-
cami obozów i z komitetowymi, z ministrem i z gene-

raem komenderujcym; nakaniajc dowódzców do
ustpstw, zapewniajc ministra, e wszystko wybornie
idzie, a generaa komenderujcego hamujc w wojo-
wniczych jego zapdach.

Po ukoczeniu reorganizacyi obozów i po rozpu-
szczeniu si nadliczbowych wydawaa si Willisenowi
odpowiedni chwila do przeprowadzenia umowy co do
rozpuszczenia zagwarantowanych konwency kadrów.
To te ju 15 kwietnia, w par dni po rozpuszczeniu
gównych mas, Willisen mia podpis penomocnika
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komitetu, Stefaskiego, na zupene rozpuszczenie ka-

drów i zwróci si do Colomba z prob, aby wojska

pruskie cofny si z zajmowanych stanowisk, gdy to

mu uatwi zakoczenie caej sprawy. Colomb jednak

wojsk nie cofn. Pomimo to Willisen w zbyt róo-
wych kolorach przedstawia sobie sytuacy. Stefaski

bowiem porozumia si wprawdzie co do rozpuszcze-

nia obozów z Biaoskórskim, Budziszewskim, Brzea-
skim, ale przeliczy si co do Mierosawskiego.

Mierosawski, mianowany po zawarciu konwen-

cyi inspektorem czterech obozów, uwaa si za wo-

dza naczelnego z wyboru wojska i mandatu emigra-

cyi, a znajdowa co do tego poparcie wszystkich ra-

dykalnych elementów. Widzielimy, jak Mierosawski

pojmowa ugod jarosawieck; wic te dowiedzia-

wszy si o nowej umowie, sparaliowa wszelkie plany

Willisena, jakkolwiek by}r wystawione ju nawet prze-

pustki z podpisem Willisena na przewóz broni do

miejsc, w których bro ta do dyspozycyi jego zoon
by miaa. Dnia lG-go Stefaski uda si z wystawio-

nymi przez Willisena paszportami do obozu w Ksiu,
aby obóz ten rozpuci. Natrafi na nadspodziewan
gotowo do rozejcia si, zarazem jednak na obawy,

e Prusacy na rozchodzce si gromady napada bd.
Obawy te podtrzymane zostay przez powrót gromady
poranionych i pobitych przez wojsko pruskie ochotni-

ków, którzy chcieli wraca do domów, lecz wobec na-

paci Prusaków powróci musieli do obozów. Z tego

wic powodu nie udao si Stefaskiemu przeprowa-

dzi zamierzonego dziea. Podczas gdy Stefaski zaj
si mia nastpnie obozem w Ksiu, Willisen zamierza

uda si do Pleszewa, aby zaatwi rzecz z Biaoskór-

skim. Szesnastego opuci Gutowy, a siedemnastego

wyda z Boguszyna (pod Ksiem) odezw, stwierdza-
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jc, e obozy polskie w zupenoci zastosoway si do

umowy jarosawieckiej i e> obecnie ju niezwocznie

do reorganizacyi przystpi 31
). Odezwa miaa by cu-

kierkiem dla Polaków na osod rozpuszczenia ostatnich

si zbrojnych. Drugim cukierkiem miao by przyda-

nie landratom komisarzów — Polaków.

Chcc zrobi pierwszy krok ku przyobiecanej

i zarczonej sowem narodowej reorganizacyi, Willi-

sen rozporzdzi, e kademu landratowi dodany b-
dzie komisarz powiatowy, jako m zaufania ludnoci

miejscowej. W kilku miejscach landraci poddali si

temu rozporzdzeniu i zgodzili si na to, aby wyzna-

czeni przez Willisena na komisarzów Polacy kontro-

lowali ich czynnoci urzdowe.
Jak twierdzi Willisen w raportach do ministe-

ryum, zaprowadzenie tej reformy bardzo si przyczy-

nio do uspokojenia ludnoci polskiej. Lecz Willisen

w kilku miejscach natrafi na opór landratów. Land-

rat krotoszyski Bauer i czarnkowski Juncker owiad-

czyli, e na tak reform wcale si nie godz. Inni

swój opór motywowali tern, e w niemieckiej czci
Ksistwa, która nie ma ule cl z reorganizacyi, zaprowa-

dzenie tej reformy oznacza ze strony Willisena prze-

kroczenie jego penomocnictwa. Inowrocaw, Mogilno

Szubin, Chodzie i inne miasta nadnoteckiego obwodu
ani chcia}' sysze o polskich komisarzach w landratu-

rze. Wobec tego Willisen zwoa do Gniezna na 19-go

kwietnia wszystkich landratów, chcc z nimi spraw
reorganizacyi omówi. Xa to od urzdnika tymczasowo

sprawujcego obowizki land rata w Gnienie otrzy-

ma odpowied, e nietylko on sam komisarza nie

przyjmie, ale radzi Willisenowi, aby si w Gnienie

na oczy nikomu nie pokazywa, bo jego koci byyby
w niebezpieczestwie.
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Niedo tego: i do ministeryum posypay si pro-

testy i skargi na Willisena o przekroczenie instrukcyi.

Regencya bydgoska, opierajc si na tern, e genera

Willisen przekroczy! dane sobie instrukcje (czego oce-

nienie wcale do niej nalee nie mogo) "wydala dnia

18 kwietnia rozkazy do landratów, eby w bydgoskiem

nigdzie komisarzów nie przypuci.

Dnia 17-go Willisen w asysteneyi Stefaskiego

bvl w drodze do Pleszewa, aby uskuteczni rozpu-

szczeni obozów; we wsi Witaszycach zjechali si de-

legaci obozów. Stefaski reprezentowa komitet. Mie-

rosawskiego nie zamierzano do obrad przypuci. Lecz

Mierosawski, dowiedziawszy si o tym dyplomatyczno-

wojennym 'zjedzie, postanowi, cho nieproszony, ener-

gicznie wystpi i do Witaszyc pospieszy. W drodze

ju napotkawszy pierwsze oddziay jazdy, rozpuszczo-

nej z Ksia, kae im wraca do obozów, a sam spie-

szy na narad. Jego interweneya uniemoliwia Willi-

senowi dokonanie plai . rozpuszczenia obozów. Za-

wart ju umow uniewaniono, a po uzyskaniu tego

zwycistwa nad dc do ugody polityk komitetu,

Mierosawski uczu si panem placu i chcia za jednym

zamachem pozby si niewygodnych dowódzców obo-

zowych, mianowicie: Garczyskiego, Biaoskórskiego,

Budziszewskiego i Brzeaskiego, a odda komend
do rk ludziom, którzy by tylko byli wykonawcami

jego woli, nie bdc jednoczenie organami komitetu.

Lecz obóz Garczyskiego zawiele liczy nieprzychyl-

nych Mieroslawskiemu elementów i dla tego nie dao
si przeprowadzi zastpienie Garczyskiego kim in-

nym. Brzeaskiego sam sw obecnoci w tym sa-

mym obozie mia Mierosawski w rku, nie chcia wic

ostatecznie zraa sobie stronników tego zasuonego

i styranego w bojach pukownika: Bialoskórski w Tle-
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szewie wrcz odmówi zdania komendy Oborskiemu;

w jednym tylko obozie Ksiskim udao si Budzisze-

wskiego zastpi komendantem niedoszego obozu

w. Mieciskach, Floryanem Dbrowskim, i to tylko

dziki temu, e po powrocie zawróconej przez Miero-

sawskiego z powrotem do obozu konnicy, zaczto mó-

wi w obozie gono o >zdradzie^, zamierzonej przez

»panów« przy wspóudziale Budziszewskiego, a spara-

liowanej przez Mierosawskiego. Wybuchy wreszcie

rozruchy, których Buclziszewski stumi nie mogc
ustpi.

Podczas gdy Willisen w objazdach po prowincyi

stara si zaprowadza pozorny ad i porzdek, nie-

mao raportów dla niego nieprzychylnych, niemao
skarg i zaale rónych odeszo do Berlina. Ministe-

ryum nie mogc nabra dokadnego pojcia o stanie

rzeczy, majc od Colomba cige doniesienia, e Po-

lacy w gotowoci do boju stoj w obozach, a od Wil-

lisena, e ju si rozeszli, posao pukownika Staven-

hagena z poleceniem przekonania si o pooeniu rze-

czy. Stavenhagen bawi ju w Poznaniu, gdy Willisen

zawiera bezowocne pakta w Witaszycach.

Po zajciu w Witaszycach nie mia ju po co

Willisen jecha do Pleszewa. Nawróci wic do Pozna-

nia, z zamiarem udania si nastpnie do Berlina. Pro-

jektu konferencyi z landratami w Gnienie zaniecha.

W Poznaniu, jak sdzi, mia mu zakomunikowa Sta-

yenhagen, e minister przychyli si do wniosku od-

dania jemu, jako komisarzowi królewskiemu, wadzy
nad wojskiem. W Poznaniu jednak czekaa go niespo-

dzianka.

W nocy 19-go kwietnia stan Willisen przed mu-
rami fortecznymi Poznania. >Po kilkakrotnem trbie-

niu pocztyliona odezwaa si warta, pytajc kto idzie —
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tak opisuje Willisen to szczególniejsze przyjcie. — S-
dziem, e wystarczy samo wymienienie mego nazwiska,

aby brama si otworzya przedemn, tymczasem oka-

zao si, e nie. Pytam si, czemu mnie nie puszczaj. —
onierz odpowiada, e musi si wpierw porozumie
z komendantem. Niemao mnie to zdziwio, musiaem
jednak czeka na wyjanienie tego dziwnego faktu. Po
chwili zjawia si komendant, za którym bram nie-

zwocznie zamykaj, i na pytanie moje, co to ma wszystko

znaczy, owiadcza, e pierwszy komendant wyranie
zabroni mnie wpuci do miasta, natomiast prosi,

abym uda si do fortecy Winiary, jeli ycz sobie

tam przenocowa. Nie chciaem wierzy moim uszom.

Pytam, czy miasto opanowali powstacy, lecz komen-

dant powiada, e nie. Bya ju pónoc - prosz go

zatem, aby mnie wpuci do miasta. Nie zgodzi si na

to. Pi ad nie rad musiaem si uda z nim do for-

tecy Winiary pod siln eskort wojskow. Medytowa-
em przez drog, co to wszystko miao znaczy, alem

nie znalaz wytómaczenia zagadki. W fortecy owiad-
czy mi pierwszy komendant, e jest to rodek ostro-

noci, gdy przeciw mnie wybuchyby w miecie roz-

ruchy «.

Mona sobie wyobrazi w jak wcieko wpad
Willisen, dostawszy tak odpowied, e go nie chc
wpuci do miasta bdcego w stanie oblenia —
z powodu obawy rozruchów!

Zjawi si wreszcie naczelny prezes i komende-

rujcy genera. Beurman popiera danie Willisena,

aby go wpuszczono do miasta, lecz Colomb stanowczo

si temu sprzeciwi. W obecnoci caego grona ofice-

rów odezwa si Colomb do Willisena: > Niemcy pana

zniewa, Polacy tego nie znios i bdzie skandal!

I Willisen do miasta si nie dosta.
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Nie przyj te zaproponowanej gociny w forcie

Winiary, lecz po wymianie kilku ostrych zda z Co-

lombem kaza zaprzga i ruszy z kopyta do Berlina.

Tak si skoczya misya Willisena w Poznaskiem.

Naturalnie wraz z jego odjazdem i cae owiad-

czenie, e Polacy wiernie dotrzymali ugody jarosa-

wieckiej, stracio wszelk warto, o ile j kiedykol-

wiek wokoo miao.



Agitacya antypolska..

Wojsko pruskie akno krwi, osiadli w prowin-
cyi Niemcy woali wielkim gosem, e przez dokona-
nie reorganizacyi narodowej dzieje im si krzywda,
wszystkie pisma niemieckie systematycznie poruszay
opini publiczn opisami morderstw spenianych rze-

komo przez Polaków, wszystkie kluby, komitety i ze-

brania niemieckie, ile ich byo, podegay wadze woj-

skow do uycia siy, pisay petycye do rzdu. Gwa-
tem i podstpem wymuszano podpisy pod petycye, do-

magajce si wyczenia rozmaitych powiatów z za-

mierzonej reorganizacyi. Najczynniej podpisy na adre-

sach zbierali komisarze obwodowi; oni i landraci nie

przestali wyudza od ludu rozmaitych przyzwole,
zarczajc, e szlachta chce ucisk i paszczyzn za-

prowadzi. Oszczerstwa te dowódzcy oddziaów woj-

skowych w odezwach przylepianych na rogach ulic

(np. odezwa podpulk. Bonin w Odolanowie c23 kwie-

tnia) pozwalali sobie ogasza. Landraci posali do
Berlina nawet deputacy do króla, zoon z chopów,
proszcych o zatrzymanie dawnego stanu rzeczy.

W najfaszywszy i tendencyjny sposób przyta-

czano statystyk ludnoci polskiej i niemieckiej (komi-

tet niemiecki naliczy ostatecznie 660 tysicy swych
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wspóobywateli), obliczano majtek i znaczenie spoe-

czne Niemców, wychwalano ich wysok owiat, a

wszystko w tym celu, aby w petycyach powiedzie, e
cho Niemców jest mniej, ale im naley si pierwsze-

stwo, gdy tylko bydo podug gów, ludzi za podug
ich wartoci duchowej ocenia naley. W imi tej filozofii

dano cofnicia zamierzonej reorganizacyi Ksistwa.

Tymczasem szybko wykoczono kolej elazn ze

Szczecina do Wronek i przywoono coraz to nowe
puki wojska z armatami: ten argument najlepiej mia
wykaza wyszo cywilizacyjn Niemców.

W Berlinie obradowa podówczas sejm pruski.

Gdy sejmowi prowincyonalnemu poznaskiemu, jako

czci sejmu pruskiego, powoanej clo decydowania
o sprawach prowincyi poznaskiej dotyczcych, przed-

oono pytanie co do wcielenia Poznaskiego do rze-

szy niemieckiej, owiadczyo si 26 gosów przeciw

projektowi, a t}'lko 17 za nim. Jednakowo mniejszo
nie pogodzia si z losem, podaa petycy do sejmu
frankfurckiego i uywaa wszelkich wpywów, aby na

królu wymódz czciowe cofnicie narodowej reorga-

nizacyi Ksistwa.
Ju 3 kwietnia deputowrani niemieccy na sejm

Ksistwa Poznaskiego podali do ministrów petycye,

aeby powiaty nad Noteci: powiaty Midzychodzki,
Midzyrzecki, Babimojski, Wschowski, cz Krob-
skiego od reorganizacyi wyczy, i wszelkich stara
dokadali, aeby do zwizku niemieckiego jak na j spie-

szniej przyjte zostay. Przytoczyli jako powody, e
przez te powiaty prowadzi poczenie wod pro-

wincyi nadbatyckich ze rodkiem Niemiec, jakote
wielki trakt wojskowy midzy gównymi punktami
Jinii obronnej.

Parlament tymczasowy, raczej przedwstpny (Vor-
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parlament), zebrany we Frankfurcie, uchwali zaraz

z pocztku, e Prusy wschodnie i zachodnie do Nie-

miec wcieli naley, a 14-go kwietnia wyszo nast-

pujce rozporzdzenie królewskie datowane z Pocz-

damu:
^Spowodowany licznemi petycyami, zgadzam si

zupenie na to, aby przyrzeczona* mieszkacom W.
Ksistwa reorganizacya rozcignit nie zostaa na

powiaty, gdzie narodowo niemiecka przewaa. Bd
si owszem stara, aby odpade te czci od Ksistwa

do Zwizku niemieckiego niezwocznie przyczy*.
We Frankfurcie dawny sejm rzeszy niemieckiej

na wniosek rzdu pruskiego owiadczy te dnia 22-go

kwietnia:

»e kilka z krajami rzeszy niemieckiej granicz-

cych powiatów W. Ks. Poznaskiego, w których wi-
kszo mieszkaców jest niemiecka, z ludnoci 593,000

gów, stosownie do jej ycze przyjmuje do Zwizku
niemieckiego «.

Lecz i te ustpstwa niezadowoliy wikszoci osia-

dych w Poznaskiem Niemców. Biurokracya niemie-

cka, zagroona przez reorganizacy, zmobilizowaa

w krótkim czasie ca niemal ludno niemieck prze-

ciw wszelkim reformom. Z tego to róda pochodzia

niech, jak na kadym kroku spotyka Willisen,

z tego róda pyny masami protesty przeciw zamie-

rzonym przez niego reformom i petycye o przycze-
nie do Niemiec; w tern mtnem ródle zagroonych

interesów urzdniczej kliki lgy si wszystkie pod-

burzajce ydów i Niemców wieci o zbrodniach

polskich. Klika urzdnicza nie przebieraa w rodkach;

urzdnicy pomidzy prostym ludem polskim szerzyli

wieci, e szlachta dy do przywrócenia paszczy-
POWSTANIE .POZNASKIE. W
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zny i poddastwa, a w niektórych miejscowociach

wprost zachcali do mordowania panów.

Urzdnik Kramer wzywa w Sona wach (w po w.

szubiskim) lud do wytpienia szlachty. Ten sam Kra-

mer dowodzi oddziaem, który mordowa bezbron-

nych Polaków.

andarm Dobinsky z Kcyni publicznie agitowa

przeciw szlachcie i nawoywa lud do buntu. Soty-

sowi z hub miejskich owiadczy: »Jeliby ci twój pan

cokolwiek nakaza, coby si nie zgadzao z wol twoj,

wtedy moesz go zabi widami jak psa wciekego;.

Ludzie z dóbr obywatela Biliskiego 10-go kwie-

tnia szukali go po caej okolicy, a go wreszcie zna-

leli we wsi Wapno i zaklinali go, aby si schroni,

gdy landrat wyrzyski obieca kademu 50 talarów na-

grody, kto przyniesie gow jednego z Bniskich.

W Pruszkowie pod Borkiem gosi Niemiec Spet,

e »dzi kademu chopu wolno zabi pana, a za gow
odbierze kady z kasy rzdowej pi talarów«.

Landrat czarnkowski zagraa chopom odebra-

niem wasnoci, gdyby wzbraniali si podpisa petycye

o przyczenie Ksistwa do Niemiec.

Komisarz Krupinsky z Czarnkowa doradza cho-

pom wymordowanie szlachty.

Burmistrz Kleiber z Jutrosina i jutrosiski komi-

sarz obwodowy Findelklee opowiadali chopom, e
król gotów rozdzieli wasno pask midzy nich, ale

panowie si temu sprzeciwiaj.

Jednym z najniewinniejszych rodków, jakimi si
ta urzdnicza klika posugiwaa, byo wymuszanie pod-

pisów pod petycye; przemoc, grob lub wybiegiem
zbierano od ludnoci polskiej podpisy na podania do

króla, e tylko szlachta da reorganizacyi, a lud pol-

ski chce pozosta, nadal, wierny Prusom. Ulubio-
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nym faszem, zapomoc którego naganiacze podpisów

podburzali niemieck ludno, byo twierdzenie, e re-

organizacya oznacza przywrócenie stanu rzeczy z przed

1815 roku tak, e wszyscy posiadacze wasnoci ziem-

skiej Niemcy bd wywaszczeni na korzy nieposia-

dajcych ziemi Polaków. Oczywicie argument ten bu-

dzi niesychan sensacy.

Dla Polaków by inny sposób w odwodzie. Mó-

wiono im, e kto nie podpisze petycyi, a wic owiad-

czy si za niepodleg Polsk, ten bdzie musia wy-

emigrowa do Królestwa i natychmiast powiat opuci,
poniewa ten wanie powiat pozostanie przy Prusach.

Sposobów tych ze szczególniejszem powodzeniem
uywaa nietylko wadza cywilna, mianowicie w obwo-

dzie regencyjnym bydgoskim, ale i wadza wojskowa.

Genera Brandt kaza np. rozrzuca pomidzy ludem,

a nawet w kocioach odezwy, w których zapewnia,

e powstacy d do oddania Ksistwa pod rzdy
rosyjskie, aby przywróci poddastwo.

Wobec tych jawnych poduszcza tu i ówdzie pa-

nowaa wielka niepewno co do usposobienia chopów.
Wspomnienia wypadków galicyjskich, wiadomo, e
tak samo jak w Galicyi, urzdnicy w Poznaskiem
chopów burz, kopotay ludzi przezorniejszych. Tym-
czasem obawy pokazay si ponne. Znaczna wikszo
chopów z zaufaniem, z dobr wol, ze skwapliwoci,

któr trzeba byo raczej powstrzymywa, ni pobu-

dza, pod znaki ojczyste pospieszya. »Wród cikich
prób pokazali ochotnicy od puga i kosy wyrzeczenio

si siebie, ochoczo, cierpliwo i odwag, obyczaj-

no i pobono, któi uch serca polskie przejmo-

wa powinny*. Ci na pomidzy chopów, którzy

zrazu byli obojtni wob rpio braci wocian przez

wojsko poniewieranych. aili si dla ojczyzny.
l

v2*
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Równolegle z tern i po stronie niemieckiej wzburze-

nie si zwikszao, doszo ono wreszcie do takich rozmia-

rów, e wadze centralne mogy sobie z niego zrobi
wygodny parawanik dla cofnicia wszelkich przyrzecze
wobec Polaków. Zapocztkowany rozkazem gabineto-

.wym z dnia 14-go kwietnia podzia Ksistwa na cz
niemieck i polsk mia dalszy cig w rozkazie z

k

26-go

kwietnia, gdzie król od reorganizacyi wyczy cay
okrg nadnotecki, dalej powiaty wschowski, midzy-
rzecki, babimojski, midzychodzki, bukowski i szamo-

tulski, czci powiatu obornickiego i poznaskiego i po-

udniow stron powiatów krotoszyskiego i krobskiego.

Jako rodki reorganizacyjne przyjto ostatecznie nast-

pujce punkty: 1) cz polska Poznaskiego bdzie da-

lej stanowi jedn cao z pastwem i mie udzia
w jego reprezentacyi; 2) wadza administracyjna zo-

stanie w polskie rce powierzona; w Gnienie, albo

w Poznaniu bdzie
dowy bdzie uznany
ganizowane. Póniej

ej stolica; polski jzyk jako urz-
3) sdownictwo bdzie take zreor-

okae si, czy naley utworzy
wydzia polski w najwyszym sdzie apelacyjnym, czy

te samodzielny trybuna w Gnienie umieci. 4) Urz-
dzenia dotyczce landratów i komisarzy obwodowych
pozostan nadal z tein zastrzeeniem, e si zniesie

wyjtkowe prawo, obieralno landratów zawieszajce.

5) Co si tyczy wojskowej reorganizacyi wemie si
7.R podstaw urzdzenie czterech narodowych puków
landwery, kady z dwóch batalionów, pierwszego w czyn-

nej subie, drugiego zoonego z urlopowanych. Te
puki bd miay polskich dowódzców, polsk komend
i polskie kolory obok pruskich. Utworzy si take ba-

talion strzelecki i moe si o kadrach innej broni po-

myli. 6) Herb W. Ksistwa w czci polskiej bdzie
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stanowi polski orze obok pruskiego. Polsk kokard
ma si nosie obok pruskiej «.

Gdy powoli powiat za powiatem wyczano
z pod »dobrodziejstw« przyrzeczonej reorganizacyi,

komitet narodowy bacznie czuwa nad tern, aby jaki

zatarg z Prusakami nie spowodowa ornego starcia;

na wszelkie skargi, dochodzce z obozów polskich,

stereotypow dawa odpowied, e kroki do wadz po-

czynione i e naprawy stosunków naley oczekiwa
»od chwili powrotu wysanej do Berlina deputacyi«.

Komitet w dobr wiar i dotrzymanie warun-

ków konwencyi ze strony rzdu pruskiego zupenie

ufa i tylko miejscowym wadzom Ksistwa przypi-

sywa dziaanie wbrew woli ministeryum. Tak udzc
si samochcc, tembardziej szed na lep wszelkich obie-

tnic z Berlina i zamyka oczy na to, co si dziao

w Poznaskiem.
Zapomoc najgorszych rodków prowadzona agi-

tacya kliki urzdniczej, wieczona powodzeniem w Ber-

linie, w kraju jawnie popierana przez najwysze wa-
dze cywilne i wojskowe, dosza wreszcie do rozpasa-

nia, które w poczeniu z krwawemi zajciami z woj-

skiem pruskiem, szczególniej z tak zwanemi rucho-

memi kolumnami, nie mogo nie wywoa protestów

ze strony Polaków. Na petycye odpowiadano pety-

cyami, na wymuszanie podpisów protestami. Lud po-

zosta guchy na podszepty urzdników, którzy go na-

mawiali do rzezi galicyjskich, gdy za na rozkaz ar-

cybiskupa ksia z ambon wywietlili znaczenie pety-

cyi, tern wiksz ku Niemcom zapon nienawici.
Widzc to rosnce wzburzenie zwraca si Colomb
i Beurman, a nawet minister Auerswald kilkakrotnie

do ks. Przyluskiego, dajc wydania odezwy uspoka-

jajcej ludno, na co Przyhiski w licie do ministra
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odpowiedzia, e »niepojtem mu si wydaje, jak mo-

na da od niego, aby Polaków nakania w licie

pasterskim do spokoju, skoro Niemcy i wojsko pru-

skie wanie pokój zakócaj. Mógbym conajwyej —
pisze Przyuski - wezwa lud, aby ten ucisk i te ha-

niebne gwaty znosi z chrzecijaskiem poddaniem,

ale i tego nie mog wobec takich rzdów«. Do listu

tego doczy arcybiskup protest, podpisany przez 160

tysicy Polaków.

Zreszt nietylko z ust Polaków pady sowa po-

tpienia na popeniane przez wadze tysiczne gwaty —
bo byli i Niemcy, jakkolwiek bardzo nieliczni, którzy

si za Polakami ujli. Jednym z tych nielicznych by
radca sdu Boy w Poznaniu, rodowity Niemiec, któ-

rego za »sympatye« ku Polakom ogosili zdrajc jego

wspórodacy. Ten sam los spotka i dwóch asesorów:

Christiana Fischera i Euhe'go, którzy w listach otwar-

tych i broszurach ulotnych napitnowali haniebny sy-

stem postpowania z Polakami. Za ich przykadem po-

szli sdziowie Janecky (Niemiec) i Bogdain z Pozna-

nia, a oprócz tego osobne protesty posali do Berlina

niemieccy obywatele Leszna i Piy. Jednym z rzad-

kich wyjtków by dr. Mosse z Grodziska, który sta-n po stronie Polaków wbrew wszystkim swym wspó-
wyznawcom.

Lecz co za znaczenie mie mogy te odosobnione

gosy wobec intryg niemieckiego klubu urzdniczego,

który zdoa opanowa i na swoj stron zupenie

przecign ca niemal pras niemieck, a co zatem

idzie ca niemieck opini publiczn!

Z wryjtkiem dwóch-trzech mniej wpywowych ga-

zet caa prasa niemiecka zmobilizowana zostaa prze-

ciw sprawie polskiej. Dawno sympatye zniky. Opi-

nia publiczna bez zastrzee owiadczya si przeciw
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Polakom. Charakterystyczny przykad tego nagiego

zwrotu opisuje Henryk Szuman. Opuszczajc Berlin nie-

bawem po rewolucyi, na czele legii akademickiej, wi-

dzia, jak na ulicy publicznie zbierano skadki na po-

parcie sprawy polskiej. W kocu kwietnia te zbie-

rano i na tych samych miejscach, bodaj czy nie przy

tych samych stolikach, ale zbierano nie dla Polaków,

lecz przeciw Polakom.

W celu przeciwdziaania agitacyi prasowej skie-

rowanej przeciw Polakom, wyprawi komitet Henryka
Szumana do Berlina. Tam Szuman rozwin gorcz-
kow dziaalno i zorganizowa rodzaj koresponden-

cyjnego biura polskiego.

»Reform«, gazeta Oppenheima, wymagaa za przej-

cie na stron Polaków sum tak ogromnych, e niepo-

dobiestwem byo j kupi. Pisemko »Freischaar fiir

Polen« dla braku funduszów upado. Wydawa je ko-

mitet niemiecki »zur WiederherstellungPolens«. Komitet

ten dnia 20 k- latnia wystosowa do komitetu central-

nego odezw, unarujc gorce poparcie. Podpisana

bya przez: Reicha, Solgera, Gustawa Siegmunda, Sa-

lisa, Seewiesa, Max. Schaslera, C. Rosenaua, Ad. Reicha,

G. Sunna, W. Kunlana, Ad. Korna, G. Friedricha i Louis

Loewinsohna.

Zdaje si, e nie uczyniwszy adnych dalszych

kroków w celu praktycznego zastosowania wyrao-
nych w odezwie sympatyi, komitet ten rozwiza si
pod parciem wzrastajcej reakcyi.

Niewywietlon jest i prawdopodobnie nigdy wy-

wietlon nie bdzie kwestya, o ile do tego nagego
zwrotu opinii publicznej w Niemczech, jak niemniej

do zmobilizowania niemieckiej ludnoci w Poznaskiem
przeciw zamierzonej reorganizacyi przyczyniy si ro-

syjskie ruble. S pewne poszlaki, e wadze pruskie
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komunikoway si z rosyjskiemi w Królestwie. W je-

dnej z korespondencyi w ->Gaz. Polskiej- zupenie
otwarcie zarzucono landratowi ostrowskiemu, e jedzi
do Kalisza, zawozi nowinki i zasiga informacyi od
wadz rosyjskich. Moraczewski, Kocielski (wspócze-
ni) potwierdzaj, e emisaryuszów" rosyjskich byo
peno podówczas w Poznaskiem. Syn pukownika ro-

syjskiego, niejaki Dazurow, rozwin niezwyk dziaal-

no agitacyjn zarówno w prasie, jak i na zebraniach

ludowych, podburzajc przeciw Polakom; wydawa na

t agitacy olbrzymie sumy, sam nic nie posiadajc;
wreszcie pod nazwiskiem d'Azur jedzi w celach poli-

tycznych do Frankfurtu, Parya i Londynu i w »Jour-

nal des Debats;< polityk antypolsk propagowa.
Dziaalno posa francuskiego w Berlinie, Cir-

court'a, dziwnie harmonizowaa z zabiegami wspomnia-
nego powyej > hr. d'Azur'a«, co daoby si do pewnego
stopnia wytomaczy faktem, e przez- sw on Cir-

court spokrewniony by z Rosyanami i w bliskich

z nimi y stosunkach.

Wiadomo, jak wielkie przywizywano nadzieje

do interwencyi francuskiej na wypadek, gdyby sprawa
zy miaa wzi obrót. Circourt otó dooy wszelkich

stara, aby swemu rzdowi przedstawi spraw pol-

sk w najgorszem wietle i posya depesze, w których

niewiadomo co wicej podziwia: czy kapitaln nie-

znajomo istotnego stanu rzeczy, czy z wol pi-

szcego.

Circourt pisa 1 kwietnia:

»Na górnym lsku chopi polscy rabuj i niszcz i.

4 kwietnia:

»W Poznaskiem grozi jaknaj wiksze zamiesza-
nie, Niemcy si uzbroili, popalili chorgwie polskie

i uwizili niespokojnych w powiatach sowiaskich. —
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Chopi podnosz si przeciw panom, morduj ich, wy-

pdzaj i protestuj wszelkimi sposobami przeciw po-

wrotowi rzdu polskiego, który wedle nich ma zna-

czy to samo, co przewaga szlachty*.

8 kwietnia:

»Chopi polscy nie chc reorganizacyi. Odpychaj

j wszyscy chopi zniemczeni, odpycha j take wy-
szy lsk i wielka cz Poznaskiego. Chopi clepc

kokardy narodowe i gro szlachcie i emigrantom po-

wracajcym z Francy i wojn eksterminacyjn. Gdyby
rzd pruski przyzna wicej samorzdu Ksistwu Po-

znaskiemu, chopi wyrnliby szlacht, jak w Galicyi --.

14 kwietnia:

»Ludno niemiecka dziaa zaczepnie. Chopi go-

towi poczy si z ni. Po wojnie rasowej nastpi
wojna kast, póniej bdzie si bi czowiek z czowie-

kiem i narodowo polska od razu zginie;.



W obozach.

atwo byo przewidzie, e w kraju wci nie-

pokojonym, który kolumny ruchome cigle przebiegay,

nie obejdzie si bez star i potyczek, tembardziej, e
komenda wojskowa szukaa zaczepek. Znalaza sposo-

bno do nich w postaci rozpisanych przez komitet

w Kocianie i w Gostyniu rekwizycyi na dostarcze-

nie ywnoci dla obozu w Ksiu?1 Pod pozorem, e
trzeba si przekona, czy nie zabrano bezprawnie cze-

gokolwiek ludnoci niemieckiej, wysano ze remu
oddzia wojska, który po krótkiej utarczce z eskort
zabra Polakom 5 wozów, naadowanych prowiantami

dla obozu w Ksiu.
Po upywie trzech dni po zawarciu konwencyi do-

puci si ohydnego gwatu oddzia pruski przecho-

dzcy przez powiat wrzesiski, koo wsi Bardo. Wy-
strzaami z karabinów zastrzelono kilku, zraniono

kilkunastu chopów, którzy byli zajci robot w polu

i adnej nawet broni przy sobie nie mieli.

Dnia 19-go kwietnia batalion 18-go puku masze-

rujcy do Dolska natrafi na oddzia kosynierów.

W utarczce pado szeciu Polaków i na denuncyacy
ydów kilkadziesit osób uwiziono i odesano do

remu. Pomidzy polegymi znaleziono dwóch kale-

kow-ebrakó w.
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Nazajutrz, t. j. 20 kwietnia, przybyli Prusacy po-

nownie do Trzemeszna dwoma kolumnami od Gniezna

i od Mogilna.

Pruska piechota wawo natara na miasto, lecz

strzelcy Wargowskiego wstrzymali j przeszo godzin,

prac z zakrytych miejsc mocnym ogniem, nastpnie

jednak musieli si cofn.
Z obydwóch stron walczono odwanie. Bitw

rozstrzygno dopiero nadejcie posików polskich, mia-

nowicie kilkuset kosynierów z Witkowa. Posiki te

zmusiy wojsko pruskie do odwrotu.

Straty Polaków wynosiy 14 zabitych i 30 ran-

nych. Prusacy uwieli ze sob na 10 wozach swych
rannych i zabitych; midzy polegymi by oficer sztabowy.

Dnia 22 kwietnia, w wielk sobot, zbliya si do

Odolanowa ruchoma kolumna pruska z komend pod-

pukownika Bonina i zadaa wolnego przejcia do

Krotoszyna. By to jednak tylko wybieg, bo w chwili

wkroczenia Prusaków do miasta rozpocza si utar-

czka. Ze strony polskiej zgino okoo 10 ludzi, a ran-

nych byo okoo 20. — Polacy z kapitanem Murzy now-
skim na czele si cofnli.

Podczas gdy na Odolanów szed jeden oddzia
od strony Krotoszyna, drugi oddzia posuwa si od

strony Ostrowa, chcc zagrodzi drog z tej strony.

Oddzia ten w Wielkiej Topoli natrafi na dwudziestu

chopów z Jankowa, uzbrojonych w cepy, widy i kosy,

którzy szli na pomoc do Odolanowa. Gdy si ci chopi
zetknli z pruskimi huzarami, dosza ich wie, e
bój odolanowski zakoczony, dlatego te na wezwanie
Prusaków zoyli bro. Wtedy huzarzy si na nich

rzucili i w pie wysiekii. Trzech tylko zdoao uciec

do wioski, lecz i tych wyszukaa piechota pruska po

domach i pomordowaa.
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Wieczorem tego samego dnia wyprawi Biao-

Bkórski parlamentarzy do Bonina do Krotoszyna. De-

legatów przetrzymano w wizieniu ca noc, obcho-

dzono si z nimi, jak z winiami, i dopiero na drugi

dzie popoudniu zobaczyli Bonina, który im owiad-
czy, e zajcie Odolanowa przez Polaków uwaa za

zerwanie konwencyi jarosawieckiej i da równie
opuszczenia Raszkowa. Gdy mu zwrócono uwag, e
Odolanów zajty zosta z upowanienia Willisena, od-

rzek Bonin, e to go nic nie obchodzi, poniewa punkt

ten ley na jego linii operacyjnej pomidzy Ostrowem,

Krotoszynem i Ostrzeszowem. Wreszcie, jako ultima-

tum, pozostawi czas do rody na opuszczenie Rasz-

kowa i powrót do Pleszewa.

Xa to odpowiedzia Biaogórski protestacy do

Willisena, Colomba i ministra wojny, do komitetu za
pisa, e Raszkowa bez boju nie opuci. Ta osta-

tnia zapowied zgodna bya z instrukcy Mierosaw-
skiego, wydan dowódzcom czterech obozów. Lecz ko-

mitet centralny sdzi, e bdzie jeszcze mona drog
pokojowych ukadów doj do celu i zawezwa Biao-

skórskiego do cofnicia si zgodnie z daniami Bo-

nina. Dnia 25 kwietnia sta Biaoskórski w gotowoci
do wymarszu z Raszkowa. Skoro z rana o 4-ej zaczy
podstpowa kolumny pruskie, wysano najpierw do

Pleszewa wozy z ywnoci i rannymi, lecz wozom
tym przecili za miastem drog kirasyerzy pruscy wa-
nie od strony Pleszewa; oddzia kosynierów i jazdy

polskiej rozproszy napastników, lecz cign na sie-

bie atak pruskiej piechoty. Wywizaa si maa utarczka,

w której brali udzia strzelcy polscy. Tymczasem Bia-

oskórski zawiadomi Bonina, e ustpuje — strzelania

wic zaprzestano.

Biaoskórski pomaszerowa do Pleszewa, Prusacy
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za" wpadli jeszcze w poblia Raszkowa do wsi Po-

grzybów, gdzie miaa swe stanowisko legia akademi-

cka. Na wezwanie Bonina akademicy bro zoyli, pro-

testujc przeciw pogwaceniu pozwolenia udzielonego

w Berlinie przez rzd. Reklamacyi Bonin nie uwzgl-

dni, akademików trzyma jako winiów w Krotoszy-

nie; póniej za ich wywieziono do Kistrzyna (Custrin)

i w fortecy przetrzymano kilka miesicy.

Gdyby nie osobista odwaga pukownika Kuszla,

który swymi strzelcami odpar piechot prusk, oraz

S. Taczanowskiego, który z uanami swymi rzuci si

na kirasyerów pruskich, spotkanie pod Raszkowem
skoczyo by si daleko gorzej.

Cay up Prusaków pod Raszkowem stanowio —
oprócz nieostrzelanych akademików — dwadziecia

dziewi nieosiodanych koni i cz furgonu. onie-
rze pruscy po zajciu Raszkowa i Raszkówka, rzu-

cili si na rabunek i spldrowali nawet koció.

Tak wic powróci Biaoskórski do Pleszewa nieco

zdezorganizowany ustpowaniem przed wojskami pru-

skiemi.

Tego samego dnia co na Odolanów, wyruszy
oddzia pruski z Krotoszyna na Komin, gdzie prócz

zasiadajcego pod opiek stray bezpieczestwa komi-

tetu powiatowego, aden opór Prusaków nie móg n-
ci. Widzc wkraczajcych Prusaków, kosynierzy przy-

brali gotow do boju postaw. Wtedy piechota pruska

zacza strzela. Chcc przeszkodzi walce, wybieg
Chapowski, komisarz powiatowy. Na wezwanie Cha-
powskiego i Stablewskiego stra miejska postawia kosy

przy domach i przypatrywaa si w milczeniu wkrocze-

niu wojska. Skoro wkroczy na rynek pierwszy plu-

ton wojska, natychmiast szeregowy zion ogie na

mieszkaców. Pado kilkanacie ofiar, wród nich i Clia-
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powski. Stablewski, widzc to, schroni si do domu
z kosynierami i zacz si broni. Póniej udao mu
si uciec.

Po zajciu miasta rozpoczy si zwyke gwaty
i rabunek. ydzi denuncyowali dziekana Gagackiego,

e on kaza dzwoni na gwat w kociele, gdy Pru-

sacy wkraczali do miasta, aby lud z okolicy zwoa
na pomoc. Wanie dy wtedy do umierajcego Cha-
powskiego wikaryusz Dziubiski, aby go opatrzy
wiatykiem. Na nioscego ostatnie namaszczenie wika-

ryusza rzucili si onierze, sdzc, e maj przed sob
dziekana, i kolbami tak go poranili, e nieprzyto-

mny pozosta na miejscu.

Oskarono póniej polskie kobiety z Komina, e
mszczc si za podstpny napad, dogorywajcego pod-

oficera pruskiego na placu boju dobiy. Nie jest to do-

statecznie sprawdzone, w kadym bd razie jakiego

trupa z odcit rk znaleziono po potyczce komi-
skiej i odesano -Jo potem do Wrocawia, gdzie dla

podburzania nienawici przeciw Polakom pokazywano
go publicznie. Zrobiono tak naumylnie, bo Wrocaw,
pozostajcy podówczas pod wadz demokratów nie-

mieckich, by jednem z miast stosunkowo najprzychyl-

niejszych Polakom...

Zanim Prusacy zajli Komin, musieli stoczy je-

szcze zacity bój z oddziaem kosynierów i uzbrojo-

nym w cepy i widy ludem, który na wie o ataku

spieszy do Komina z Borku na pomoc swoim.

I ten oddzia zosta rozproszony, gównie z po-

wodu braku broni palnej.

Tego samego dnia pod wsi Wilczyna, pooon
na trakcie pomidzy Poznaniem a Pniewami, nataro

kilkuset chopów na prusk kolumn ruchom, zoon
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z pó kompanii piechoty i pó szwadronu huzarów. Chopi
cofnli si nie majc czem odpowiedzie na strzay.

Dnia 28 kwietnia zasza utarczka pod Grodzi-

skiem. Oddzia pruski , zoony z szeciuset ludzi

piechoty, stu huzarów i dwóch dzia, szed na zajcie

Grodziska, napotka jednak opór miejscowych mieszczan.

Wstp od strony Opalenicy zabarykadowano, a do

obrony stawi si licznie lud wiejski z okolicy. Obron
kierowa dr. Mosse, jeden z nielicznych ydów, którzy

w roku 1848 do narodowoci polskiej si przyznali.

Prusacy, nie mogc wej do miasta, musieli otworzy
sobie drog kulami dziaowemi, które zmusiy do od-

wrotu dzielnych obroców.
Gdy wojsko wkroczyo ju do Grodziska i zaczo

si rozkwaterowywa, wypad z boru oddzia kosynie-

rów, liczcy zev 200 ludzi i rzuci si na obydwa dziaa
stojce za Grodziskiem od strony Doktorowa. Atak
ten Prusacy wczenie spostrzegli i silnym ogniem
odparli.

Po zajciu Grodziska pruskie kompanie piechoty

zaczy przebiega ca okolic, szukajc broni, siejc

przeraenie i postrach na okoliczn ludno.
Silny oddzia pukownika Schlichtinga z kilku

armatami zjawi si niespodzianie w Pakosawiu i prze-

prowadzi rewizy, szukajc broni. Znaleziono w spi-

chlerzu kilkadziesit pik i kos. Wyrobnik Melchior

Dziubiski przyskoczy do onierzy i zapyta ich, ja-

kiem prawem bro zabieraj. Zosta natychmiast are-

sztowany i odprowadzony w kajdanach do Lwówka.
Tu na rozkaz komendanta dano mu baty, za kadem
uderzeniem zapytujc: »A kochasz teraz Prusy?: na

co on odpowiada: »nienawidz Prus, kocham moj oj-

czyzn, Polsk! i

Do wsi Linia, w bukowskiem, przybyo kilku dra-
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gonów, którzy si dowiedzieli, e wyrobnik tamtejszy,

Antoni Wojciechowski, by przed zawarciem konweu-

cyi w obozie w Ksiu. Pochwyciwszy go, zaczli nie-

miosiernie sw ofiar pazowa uderzeniami paa-
szów, tak e od tych uderze kouch Wojciecho-

wskiego popka na drobne paski*.

Swawola rozpasanego wojska pruskiego tak na-

peniaa groz mieszczan i wieniaków za lada wieci
o zblianiu si jakiego oddziau, wsie i miasteczka si
wyludniay, bo mieszkacy ich chowali si w bota
i zarola, lub, padszy plackiem w bruzdach zagonów,

nieruchomo po kilkanacie godzin leeli. onierz pru-

ski, znalazszy wie wyprónion, drób i bydo mor-

dowa dla przyjemnoci, okna w chatach wybija, piece

rozwala i na ubogich sprztach szabl lub bagnetem
stempel swej bytnoci wyciska.

Dnia 26 kwietnia zaszed wypadek, który jasnym
ju by dowodem, czego si od Prusaków ma spodzie-

wa ludno polska. We wsi Supy, w powiecie szu-

biskim, zjawi si niespodzianie oddzia huzarów i oto-

czy dwór w chwili, gdy wacicielka wsi, pani Sado-

wska, w towarzystwie swego syna, swej synowej i pani

Dbskiej znajdowaa si przy stole. Sub, która nie

próbowaa si nawet broni, poraniono, a pod wodz
podoficera dziesiciu huzarów weszo do pokoju ja-

dalnego. Na zapytanie, gdzie jest Stanisaw Sadowski,
odrzek tene, e nazywa si Sadowski i zapyta,
czego sobie ycz onierze. Xa to w obecnoci matki
i bratowej zastrzeli go podoficer wasnorcznie, a jego

towarzysze uderzeniami kolb rewolwerowych dobili

konajcego. Na odgos wystrzau wszed oddzia pie-

choty do dworu, a widzc, e zadanie skoczone, o-
nierze nowoprzybyli uderzeniami bagnetów zaspokoili

sw dz krwi na trupie zamordowanego. Asesor
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sdowy Góldner z Szubina, który ich przyprowadzi

do dworu, stal na podwórzu podczas speniania tej

ohydnej zbrodni.

Mniema by mona, e jest jaka przesada
k
'w tym

opisie; zgadza on si jednak najzupeniej z. opisem,

jaki znajduje si w memoryale, który Brodowski, Kra-

szewski i Potworowski zoyli rzdowi na dowód po-

penianych gwatów, a podali fakta tylko takie, które

byli w stanie poprze dowodami. Zreszt dokadny
opis wypadku tego zosta ogoszony niezwocznie w pi-

smach, a wadza wojskowa, wogóle skwapliwa do

wszelkiego rodzaju sprostowa, w tym wypadku nie

zabraa gosu. Wytoczono wprawdzie ledztwo, ale to

nie mogo -stwierdzi tosamoci i zabójców.

Te zajcia niemao si przyczyniay do utrudnie-

nia stanowiska zwierzchnoci wojskowej polskiej do

onierzy, dowodzc wbrew mniemaniom dowódzców,

e ugoda jarosawiecka zgubne wyda musi skutki.

Mierosawski, jak si zdaje, nie traci jednak na-

dziei, e okolicznoci pozwol mu utworzy powan
i dobrze zorganizowan si, która nada si do jakiej

powanej akcyi powstaczej. Nie okazujc zatem a-
dnej pochopnoci do ornej rozprawy z Prusakami,

dy do tego, aby zdezorganizowane i nadwtlone re-

dukcj siy przyprowadzi do porzdku.
Siy polskie w kocu kwietnia nie przedstawiay

si imponujco; zawarcie konwencyi zacieyo niesy-

chanie na liczbie onierza. W korpusie oficerskim na-

turalnie konwencya adnej szczerby nie zrobia 35
). Ina-

czej byo z prostym onierzem.
Jak wykazuj akta obozu miosawskiego, przed

wypenieniem konwencyi (14 kwietnia) liczya piechota

miosawska 257 ludzi — nazajutrz widzimy ich tylko
H)W3TNIE flHNSKIE. 13
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155 30
) i na tej stopie bez wtpienia pozostaa a

do koca.
Strzelców, którzy stali w Pitkowie (pod Miosa-

wiem), widzimy po zawarciu konwencji zaledwie
106 3T

), wraz z innymi teje broni — tylko 270.

Poznaska piechota, wcielona do obozu miosaw-
skiego, mianowicie batalion Wronieckiego liczy dnia

29 kwietnia 436 obecnych i zdolnych do boju onie-
rzy; oficerów za 21, a podoficerów 39. Uzbrojenie

ich skadao si z 339 kos i 262 pik 3S
). Dodawszy do

tego zoon z kosynierów stra obywatelsk otrzy-

mamy zaledwie 600 ludzi piechoty, t. j. tyle, ile prze-

pisywaa konweneya.
Uanów byo te niewiele co wicej ponad prze-

pisan liczb, bo 140.

Dnia 26 kwietnia — podug wistka znalezio-

nego midzy aktami — byo uanów 149, prócz tego

10 oficerów, 16 podoficerów i 2 muzykantów.
Razem wic obóz miosawski liczy do tysica

ludzi.

Daleko sabszy by obóz w Ksiu, gdy byo
tylko 708 ludzi.

W Pleszewie byo 1,040 ludzi, w Nowem Mie-
cie 39

) nieco ponad tysic. Prócz tego sta w Solcu
partyzancki oddzia kosynierów (100) pod wodz Mit-

telstedta.

Ogóem wic siy polskie w kocu kwietnia (z ma-
ymi wyjtkami podany tu stan si w dniu 29 kwie-
tnia) liczyy najwyej trzy tysice dziewiset ludzi.

Gówna cz tej liczby przypada na kosynierów,
których szeregi skaday si z prostego chopa, z wy-
robnika wiejskiego. Wyborow bro stanowili strzelcy,

midzy którymi byo najwicej rzemielników, leni-
czych, pisarków, nauczycieli wiejskich, lokajów i tro-
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chc emigrantów z Kongresówki. Kitem, który te sze-

regi spaja w nieocenion do boju cao, byli najczyn-

niejsi spiskowcy z 1846 r., którzy suyli w stopniach

poruczników i podporuczników. W jedzie suya mo-
dzie szlachecka, emigranci z Królestwa, ekonomowie,

karbowi, fornale i sudzy dworscy.

Pooenie obozów byo ze. Rozcignite wzdu
oranicy Królestwa Polskiego, nie miay ani obronnych

stanowisk, ani nawet dogodnych komimikacyi pomi-
dzy sob. Obóz miosawski rzeka Warta od innych

przedzielaa. Pleszewski by zanadto oddalony. Pru-

skie wojsko ze wszystkich stron je otaczao, a onie-
rze pruscy, mao zwaajc na konwency, napadali

i bili wracajcych do domu ochotników, przymuszajc

ich nieraz do powrotu do miejsc, z których tylko co

wyszli.

Za instruktora obiecany by pukownik Brandt.

Polacy chtnie si na ten wybór zgadzali, wiedzc

e to stary onierz i e niegdy w wojsku polskiem

suy. Czekano co chwila jego przybycia, lecz gene-

ra Colomb o przysaniu adnego oficera wyszego nie

myla. —
Gdy tylko uspokoiy si pierwsze fale wzburze-

nia po zawarciu konwencyi, Mierosawski, mianowany

inspektorem czterech obozów 40
) zabra si do zapro-

wadzenia w tej szczupej gromadce wojskowego szyku

i organizacyi. W tym celu zostaa zwoana na dzie
20-go kwietnia narada wyszych oficerów do Miosa-

wia 41
); na t narad wszystkie obozy przysay swych

delegatów; chodzio gównie o wyeliminowanie z szar

oficerskich ludzi, którzy nie mieli kwalifikacyi wojsko-

wych, a cisnli si do przewodzenia i sejmikowaniem

swem psuli subordynacy. Wybrano wic komisy,

która egzaminowa miaa aspirantów do stopni oficer-

13'
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skich; jedynie byych oficerów polskich z r. 1831 uwol-

niono od wszelkich egzaminów.

Drug niezmiernie wan spraw, któr si za-

jli delegaci obozów w porozumieniu z komisy go-

spodarcz, która si zawizaa w Poznaniu 42
) byo

przyodzianie i umundurowanie wojska. Wojsko iiie-

tylko nie miao jednakowego uniformu, ale wogóle le
byo przyodziane, tak e podczas panujcych w kwie-

tniu sot i zimna kosynierzy musieli siedzie w stodo-

ach po caych dniach, majc przewanie drelichowe

cienkie ubranie. Niektóre oddziay, np. wydalony na-

gle z Poznania puk piechoty liniowej poznaskiej,

wprost w rozpaczliwym si znajdoway stanie, nietylko

bez dostatecznego ubrania, ale i wobec braku bielizny.

»Dywizyon ten — pisze d. 22 kwietnia komendant
Dobrogoyski w raporcie do dowódzcy puku — wy-

szedszy z mustry w pochód tak nagle, e nic z sob
zabra nie móg, przyszed w jednej tylko koszuli. Bie-

lizna ta dzi si ju podara i od kilku dni nawet wkra-

da si zaczyna robactwo, któremu tylko przez spie-

szne dostarczenie koszul zapobiedz mona*.
Komisya gospodarcza zaja si energicznie wy-

ekwipowaniem wojska. Z rachunków jest widocznem, e
w krótkim czasie zdoaa jako tako te obdarte szeregi

przyodzia i do onierzy podobnymi uczyni.

Mierosawski ku temu nagli, onierzy kaza mu-

strowa, ale o boju napozór nie myla.



Przed burz.

Napad na Gosty 19-go kwietnia, na Komin
21-go, na Odolanów 22-go, wreszcie na Raszków 25-go,

nie pozostawia ju adnej wtpliwoci co do za-

miarów Prusaków. Trudno si byo udzi, e lada

dzie przyjedzie do obozów Brandt, skoro Colomb
w oczach bezczynnie patrzcego na to wojska pol-

skiego przecign i umocni siln lini strategiczn

przez Ostrów, Krotoszyn, Gosty, rem, rod do

Wrzeni, tak, i wszystkie polskie oddziay przyci-

nite byy do muru granicy rosyjskiej i wzite jak

w kleszcze pomidzy wojska niemieckie i rosyjskie. —
Obozy w Pleszewie, w Nowem Miecie, w Miosawiu
i w Ksiu otoczone byy wojskiem pruskiem, które

zabierao nadsyane do nich dostawy ywnoci i chciao

powolnie ogodzi. — Niecierpliwo zacza ogarnia

obozy; dza zemszczenia si za krzywdy i — gorszy je-

szcze od poczucia krzywd — wstyd rozbrojenia bez prze-

lewu krwi nurtoway pomidzy oficerami wszystkich

obozów. Powane rozruchy wyniky w obozach na

wie o tern, czego si królewskie wojska dopuszczay
w Kominie i Gostyniu; — onierze chcieli koniecznie

pomci niewinno ofiary i ukara swawol królewskich

oprawców. Niemao truciu i perswazyi kosztowao prze-

oonych powstrzymanie owego zapdu, który mógby
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sprowadzi najsmutniejsze nastpstwa. Naczelnicy woj-

skowi znajdowali si nawet w niebezpieczestwie y-
cia y

bo ju zaczto woa: »precz z nimi, zdradzaj

nas*. We wszystkich obozach zaczto konspirowa
i radzi, co czyni dalej. To jedno uchodzio za pe-

wne, e komitetowi wadz z rk chwiejnych wytrci
trzeba byo. — W tej samej mierze, co komitetowi, ro-

biono zarzuty i starszynie wojskowej, mianowicie

Mierosawskiemu, e energicznie do rzeczy si nie za-

bra, e wadzy w swe rce nie uj i na wroga nie

poprowadzi gotowych do boju onierzy. Tymczasem
Mierosawski przybra postaw wyczekujc. Mia prze-

konanie, e z tern, co jest pod broni, nic waniej-

szego nie da si zrobi, czu skdind, e czas po-

wstania ludowego przemin i e na nic si nie przyda

wicej powoywa; ale milcza i wstrzymywa si z po-

stanowieniem. Naczelnikiem nie mia si ogosi i cho
z lekcewaeniem komitet wspomina, nie próbowa sta-

nowczo si z pod niego wyama. Co si tyczy rozka-

zów, bra mao inieyatywy i zwykle tylko tyle wda-

wa si w sprawy obozów, o ile si do niego odwoy-
wano. Bya nawet chwila po zawarciu konwencyi ja-

rosawieckiej, e Mierosawski szczerze zamyla o od-

jedzie. Potem, kiedy ukadano list oficerów do orga-

nizacyi urzdowej, zaj si tern dosy czynnie i moe
chciaby by dla siebie znale miejsce w kadrach

dla Ksistwa Poznaskiego. Chwilami przypuszcza po-

dobiestwo starcia si z wojskiem pruskiem i uwaa,
e mu honor nakazuje nie uchyla si w takim razie

od naczelnictwa. Zarówno Garczyski, jak i Brzea-
ski odmawiali mu posuszestwa, pierwszy z powodu
procesu berliskiego, drugi ze wzgldu na nisk szar
wojskow. Mia Mierosawski z sob kilkuset odda-

nych mu emigrantów, popierayby go wszystkie rady-
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kalnie usposobione ywioy, gdyby chcia stan na

czele rewolucyi obozowej i dyktatorem si ogosi, ale

nie sdzi widocznie, aby pora po temu bya dogodna.

Komitet brudzi mu w jego rozkazach do wojska,

a Brzeaski r.az nawet przed frontem odmówi mu
posuszestwa, nadmieniajc, e przyjedzie naczelny

wódz. Tym naczelnym wodzem mia by genera Kru-

szewski z Belgii. Kruszewski istotnie przyjecha, lecz

rozejrzawszy si w pooeniu, powróci do Belgii.

Wtedy zaczo si na dobre sejmikowanie oficerów,

zwaszcza w Miosawiu, gdzie sta sztab gówny. Rej

wodzi Krotowski. Podug niego najlepiej byo powy-

rzyna skorych do ukadów »szlachetków« i, rozwi-

zawszy sobie w ten sposób rce, ruszy do boju z Pru-

sakami. W Bazarze miosawskim — gdy tam sejmi-

kowa rodzaj wojskowego klubu — uradzono, aby po-

sa deputacy do Mierosawskiego, zada od niego

dziaania lub, jeli nie zechce, proklamowa kogo in-

nego wodzem. — Mierosawski deputacy grzecznie

przyj, tomaczy si, e prace przygotowawcze zbyt

wolno si posuwaj, a rozpoznawszy, e Krotowski

jest gówn spryn fermentu, da mu jak misy do

Berlina i pozby go si w ten sposób z Miosawia. —
Lecz sejmikowanie trwao dalej. Starym trybem -
dano od Mierosawskiego wicej stanowczoci i narzu-

cano mu myl dyktatury. Gdy do jednego ze zwolen-

ników rewolucyi obozowej Mierosawski rzek, e wszyst-

kie jego rozporzdzenia krzyuje komitet, e Brze-

aski stoi mu na zawadzie, e pani Babskiej uciszy

nie moe, — usysza odpowied: »Xaczelniku, jeli ci

kto o gow wystaje, to go skró o gow*.
Oficerowie z innych obozów przyjedali do Mi-

osawia, podburzali onierzy i dyli do wywoania

rewolucyi obozowej. Wreszcie w kwaterze gównego
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sztabu stana przed Microsawskim nowa deputacya,
tym razem ze znaczniejszych ludzi zoona i zaklinaa
go, aby zdecydow-a si na bój, skoro jest widocznem
e Prusacy bez boju godem chc wzi obozy. Mie-

rosawski odpar, e musi si stosowa do komitetu
centralnego, na to za Bociszewski, jeden z deputacyi,

w imieniu caego wojska rczy za posuszestwo, jeli

Mierosawski do walki je poprowadzi zechce i ostrze-

ga go, aby przez sw ulego wobec komitetu nie

gubi kraju i sprawy. Mierosawski tomaczy si, e
w danych warunkach niepodobiestwem mu jest po-

prowadzi wojsko do boju. onierz prawie nagi, zi-

mno trzyma go w stodoach, koni brak, kulbak za

mao. -Wszystko poszo wbrew moim nadziejom- —
mówi Mierosawski i zapewnia, e on, równie jak

i wojsko, jest przeciwnikiem komitetu. Uradzono wic,
aby Essman uda si do Poznania i tam do rozwiza-
nia komitetu doprowadzi, a Mierosawski upowani
go do owiadczenia komitetowi, e dowódzcom obo-
zów zosta wydany pod dat 23 kwietnia stanowczy
rozkaz, aby ze swoich pozycyi si nie cofali i si sil
odparli. Równoczenie prawie oficerowie obozu nowo-
miejskiego dali impuls do ostatecznego rozwizania
sprawy, kto ma by dowódzc. — Dnia 27 kwietnia
przybyli do Nowego miasta z obozu miosawskingo
W. Rostkowski i A. Szyszyowicz, a z pleszewskiego
C. Wysoczyski. Oficerowie ci udali si do Garczy-
skiego i otoczeni caym sztabem oficerskim zaczli
gosi, e »komitet narodowy zdradzi zaufanie narodu,
a Mierosawski, zdaje si, take z komitetem trzyma
i o wojnie nie myli; — za wiara Prusaków jest wi-

doczna i trzeba nam samym teraz o sobie radzie-. —
Ledwie Garczyski poj, o co chodzi, wpad w gniew:
»Có to, panowie, przybylicie tu mój obóz buntowa



— 201 —

i sejmiki zakada?! — My jestemy onierzami: kar-

no i posuszestwo jest nasz najwysz cnot; —
prosz zatem w ten moment si oddali, bo was are-

sztowa ka!«
Garczyski wreszcie tyle cia na sobie wymódz,

e powiedzia mniej wicej: — »Radcie sobie co chce-

cie, ale koczcie wnet i niech sobie ci panowie odjad,

bo na sejmiki zezwala nie mog;. — Oficerowie no-

womiejscy umówili si z owymi trzema wysacami,
aby z kadego obozu po dwóch delegowanych naza-

jutrz do Miosawia na narad przybyo. Delegowani

ci zjechali si nazajutrz, to jest dnia '28, w Miosawiu
i tam postanowili, e » Wszelkie ukady z Prusami

uwaaj za zerwane, a poniewa Mierosawski rów-

nie ukady za zerwane uwaa i przyrzek, e zacze-

pnie dziaa pocznie i poniewa za najzdolniejszego

wojskowego z tych, którzy s pod broni uwaany
by moe, wic za wodza naczelnego go obieraj -. De-

legacya wyranie dya do tego, aby komitet, który

straci zaufanie, obali, aby dalej, czy to przez wybór
nowego komitetu, czy nowego wodza, czy przez po-

twierdzenie wadzy Mierosawskiego, zakoczy nie-

znony stan niepewnoci i nie da si niszczy zacze-

pnem dziaaniem wojska pruskiego bez odwetu. To
bya tre polece danych delegacyi. Obozy upominay
si o zaczepne dziaanie, bo widocznem byo, e ogra-

niczenie si na samem odpieraniu tylko do zguby pro-

wadzi. W rezultacie wic tego dnia ofiarowano Mie-

rosawskiemu naczelne dowództwo. W myl delegowa-

nych chciano ustanowi równie pewien rodzaj rzdu
pobocznego, lecz Mierosawski si temu opar, owiad-
czajc, e skrpowany przez jak wadz nad sob.

nie mógby skutecznie dziaa. Skoczyo si wic na

tern, e wojsku przed frontem odczytano, i odtd
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Mierosawski jest naczelnym wodzem i e wkrótce

walka z Prusakami si rozpocznie. Wtpliwoci nie

ulega, e rozkaz ten odczytany zosta w obozie nowo-

miejskim.

Tymczasem komitet centralny stawa si coraz

bardziej ciaem pozbawionym woli, energii i wadzy.

Czonkowie jego zaczynali zdawa sobie spraw z tego,

e lada dzie zawezw Prusacy wojsko narodowe do

zoenia broni. Komitet nie tai ju przed sob, e po-

lityka ustpstw do niczego nie doprowadzi. Ustpie-

nie Wrzeni przez Garcz}'skiego, ustpienie Raszkowa
przez Biaoskórskiego — byy ofiarami nadaremnemi.

Prusacy wpltali obóz ksiski w kótni z powodu ja-

kiego andarma i przewidywano, e kótnia ta le
si moe skoczy. Jak niegdy Bialoskórskiemu mó-

wi komitet, e przecie dla Raszkowa nie warto to-

czy wojny z Prusakami i kaza mu ustpi, tak teraz

Maciej Mielyski, którego uwaa mona za gow
owej ugodowej partyi, da w imieniu komitetu, aby

zastosowano si do ycze Prusaków, bo >byoby smu-

tnem wojn toczy o jakiego tam aresztowanego an-
darma*. Dowódzca Ksia, Dbrowski, uskara si

na to przed Mierosawskim, a skarga ta równoczenie

przysza z daniem komitetu, aby Dbrowskiemu ode-

bra dowództwo. Mierosawski odpowiedzia komite-

towi, e jeszcze smutniejszem byoby paci Dbro-
wskim za andarma. I na tein si skoczyo. Komitet

sam czu, e nie sta go na stanowczo. Rwaa
mu si wadza w rkach i brak byo zaufania we wa-
sne czyny. Niektórzy czonkowie wzbraniali si pod-

pisywa rozmaite rozkazy komitetu, pitnujc je mia-

nem niegodnych. Gdy Essman przyjecha z Miosa-
wia z wiadomem poleceniem, zasta ju komitet w ago-

nii i swym mandatem si nie pochwali. Póki by Wil-
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lisen, poty ukady z Prusakami miay jak jeszcze,

jak si zdawao, realn podstaw w jego zabiegach;

z chwil, gdy Willisen Ksistwo opuci, trudno byo
wierzy, e wszystko w pokojowy sposób da si zaa-

twi. Colomb wysya coraz to wiee ruchome kolu-

mny wojska, które sw drog znaczyy krwawemi zaj-

ciami z ludnoci polsk. Na skargi, które do Berlina

podawa komitet, nawet odpowiedzi nie byo. Potwo-

rowski kilkakrotnie mia sposobno konferowania

z ministrem w sprawach Ksistwa. Minister na wsz}rstko

odpowiada grzecznie, ale chodno i nie zobowizy-
wa si do niczego. Tymczasem w Poznaskiem roze-

sza si plotka, która niebawem urosa do rozmiarów

famy, goszonej przez tysice ludzi, e ksia katoliccy

skorzystaj ze sposobnoci, jak im nastrcza przypa-

dajca w pierwszych dniach kwietnia Wielkanoc i e
przy spowiedzi bd namawia lud prosty do ujcia

za bro przeciw Niemcom.
Widzc, e w Poznaniu sprawa polska traci grunt,

komitet nie zdoby si na nic innego jak na wy-

sanie nowej deputacyi do Berlina, aby ta w ministe-

ryalnych przedpokojach szukaa fundamentów do opar-

cia zachwianej sprawy 43
). W deputacyi pojecha Libelt

i Prusinowski. Postanowiono wszystkiego spróbowa,

a znale jaki rodek ratunku. Ale jake si wszystko

zmienio w Berlinie! Gazety niemieckie przepenione

potwarczymi opisami »bestyalnych mordów i gwa-
tów, popenianych w Ksistwie przez Polaków«, opi-

nia publiczna wysoce oburzona opisami morderstw,

spenianych na osobach podanych z nazwiska, a nigdy

i nigdzie nie istniejcych. Dawne sympatye dla Pola-

ków przerodziy si w teoretyczne rozwaania, jak si
powinni zachowywa Polacy, jeli chc wolno odzy-

ska; wszystkie gazety berliskie, z wyjtkiem przy-
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chylnej Polakom »Reformy« Arnolda Rug, nietylko

odmawiay przyjcia i opublikowania sprostowa i od-

powiedzi na szerzone fasze o wypadkach poznaskich,

ale nawet w dziale inseratowym za pienidze ich po-

mieci nie chciay. Minister, którego deputacya pro-

sia o audyency, nie raczy nawet odpowiedzie, a gdy

po daremnem czekaniu, 23 kwietnia pimiennie zwró-

cili si czonkowie deputacyi do niego, ponawiajc sw
prob, odpisa im, »niech sobie swe sprawy zaatwi
z Willisenem, który wanie bawi w Berlinie-. — Za-

krawaoby to na fars, gdyby ^ nie byo takie smutne.

Oni Willisena mieli ju dosy; ani Willisen im, ani oni

jemu nic nowego powiedzie nie mogli. Za rad Wil-

lisena, nie zwaajc na tak mi odpowied ministra,

deputacya udaa si do ministeryum, energicznie -
dajc przyjcia. - W obecnoci Willisena zapewnia

ich minister, e >Colomb otrzyma rozkaz zniesienia

stanu oblenia, o ile co bardzo wanego nie staoby

temu na przeszkodzie^ — dalej, e »garnizony pruskie

maj by pocigane do zwykych swych miejsc, a wojsko

dziaa ma li tylko w porozumieniu z wadz cywiln^.

Po tej audyencyi 25 kwietnia zoya deputacya

memorya u króla i nadspodziewanie prdko doczekaa

si odpowiedzi, bo 26 kwietnia opublikowany zosta

rozkaz gabinetowy, posuwajcy jeszcze dalej w gb
Ksistwa lini demarkacyjn 44

). Prysy ostatnie zu-

dzenia; z guch rozpacz w sercu wracali delegaci do

Poznania — jak na pogorzelisko. Upada i powaga

komitetu na zewntrz. Wanie podczas bytnoci Ess-

mana w Poznaniu, klub poznaski, wolne stowarzy-

szenie polityczne, zaoone przez Krotowskiego, nade-

sao do komitetu deputacy, dajc dopuszczenia do

obrad. Komitet zaprosi deputacy na jedno z wieczor-

nych posiedze. Stanli jako czonkowie tej deputacyi
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Griesinger, Supecki, Marceli Motty i Mcndych. Owiad-
czyli ani, e komitet straci! zaufanie u ogóu i e roz-

chodzsi wieci o niezgodzie zda w jego onie. Po
wielu gorzkich uwagach pod adresem komitetu, clepu-

tacya zapytaa, jakie komitet zamierza wyda instrukcye

obozom na wypadek napadu Prusaków. Czonkowie
komitetu nie obstawali przy swych mandatach i ch-
tnie chcieli podzieli si z kim swoj odpowiedzial-

noci. Zaproszono tedy deputacy klubu do wspól-

nych obrad i powzicia wspólnej decyzyi. Z obrad

wyonio si pytanie, czy si bi z Prusakami, czy te
na pierwsze danie bro zoy. Klub przemawia za

zoeniem broni, nazywajc wszelk obron wrcz bez-

owocn i bezcelow. Stefaski, Somczewski, Essman,
Wani wicz i Moraczewski, uznajc zreszt ich motywy,
przemawiali jednakowo za wydaniem boju, gdy w ra-

zie poddania obawiali si, e lud ogosi to zdrad i za-

cznie wyrzyna szlacht. W gosowaniu za zoeniem
broni gosowa Chosowski, Leon Szuman i Jarocho-

wski, jakote czterej delegaci klubu, przeciw za go-
sowali: Andrzejewski, Essman, Moraczewski, Palacz,

Somczewski, Stefaski i Wolnie wicz. Byo siedm go-
sów przeciw siedmiu. Jarochowskiego gos, jako prze-

wodniczcego, przeway i stano zatem, aby bro
zoy. Poruczono kilku czonkom, aby zawiadomili

o zapadej uchwale sztab gówny. Od dalszych usu-

nli si gosowa Andrzejewski, Essman, Moracze-

wski, Stefaski i Wolniewicz, owiadczajc, e wyst-
puj. Na to wanie zjawili si Libelt i Prusinowski,

którzy powrócili chwil przedtem z Berlina i te wie-

ci przywieli: e na ukady niema co liczy i e
w Berlinie nie myl przyrzecze dotrzyma. Libelt

da, aby wobec tego komitet si rozwiza i osta-

tnim swym manifestem zawezwa wszystkich do walki
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na mier i ycie z Prusakami. Ale komitet ju byt

zmniejszony nietylko ilociowo, ale jakociowo o tych pi-

ciu obywateli, którzy wystpili. Na wysaców klubu —
a obecnie czonków komitetu — nie zrobia wraenia
przemowa Libelta. Widzc, e niema co robi dalej,

kaza; si skreli i zebranie opuci.

Essman najpierwszy stan w Miosawiu z rela-

cj o tem
;

co zaszo. Deputacy komitetu, zoon
z Chosowskiego, Essmana, Griesingera i Mottego przy-

j Mierosawski zgóry owiadczeniem, e broni nie

zoy i e bi si bdzie, gdy go Prusacy napadn.
Deputacya wrócia do Poznania z niczem, a Mie-

rosawski wyda do dowódzców obozowych okólnik,

w którym zaleca im, aby ze swych pozycyi ani na

krok nie ustpowali 45
). Spodziewajc si, e Prusacy

zaatakuj Ksi, wyda specyalne polecenie obozowi

nowomiejskiemu, aby na pierwsze wezwanie Dbro-
wskiego spieszy mu na pomoc. Zapewne te i depu-

tacya obozowa, lub kto inny z komitetu zawiadomi
ze swej strony dowódzców obozowych o zapadej

uchwale zoenia broni. Dbrowski, dla którego, jako

emigranta jedna tylko bya wadza — Mierosawski,

ani si zastanawia, jak postpi. Garczyski za, dla któ-

rego rozkazy Mierosawskiego byy zawsze niesympa-

tyczne, od decyzyi uchyli si w ten sposób, e na-

pisa do gównego sztabu, aby go zwolniono z obo-

wizków. Dywizy a dana niezwocznie nadesza, a Ko-

siski dosta nominacy na dowódzc. Nadeszy jednak

wieci z Poznania, e Colomb ogosi konwency jaro-

sawieck za zaman. W tych warunkach, nie zno-

szc si ju z nikim, uwaa Garczyski dymisy sw
za nieby i na czele obozu pozosta.
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Mierosawski czul, e z chwil, gdy powaga ko-

mitetu ostatecznie pogrzeban zostaa, pogrzeban zo-

staa i decyzya zoenia broni i e nie potrzeba si
ju liczy z wpywami tego paraliujcego niegdy or-n rozpraw czynnika; z drugiej strony widzia, e te-

raz nic ju tej ornej rozprawy nie powstrzyma. Po-

wzi wic myl uskutecznienia zamiaru, który zatra-

cono w labiryncie pertraktacyi z rzdem, Willisenem

i Colombem, a który w pierwszych dniach kwietnia

sam si wyoni z sytuacyi — zamiaru wywoania po-

wstania ludowego. Rozesa wic kilkadziesit osób

na prowincyc, zawiadomi komisarzów powiatowych,
da zna do Krakowa, aby jednoczesny ruch wywo-
a w Galicyi, poleci obozom przygotowa posiki

w okolicy - a wszystko w tym celu, aby zamiast

trzech, czy czterech obozów z kilku tysicami ludzi

stan wrogowi naprzeciw niezorganizowan, ale tern

straszniejsz, bo jak poarem lasów ze wszystkich

stron go okalajc ruchawk. »Powsta z tyu napa-
stnika na pierwszy huk dzia wymierzonych przeciw

któremukolwiek z naszych obozów ;< - tak bya in-

strukeya, z któr Mierosawski rozesa na cae Ksi-
stwo wysaców*). Ale ani Mierosawski, wysyajc in-

strukeye na powiaty, ani Libelt, zachcajc »potnemi
sowy« komitet narodowy do rozwizania si i zako-

*) Nie trzymam si tu wcale tego co podaje sam Mierosa-

wski, który w kwestyach, bezporednio jego czynów, planów
i osoby dotyczcych, nie wydaje mi si wiarogodnym; ale e
zamiary te w gowie Mierosawskiego wówczas niewtpliwie kie-

koway, wynika z listu, który Mierosawski pisa do Garczyskiego
S9 kwietnia. List dosta si w rce Prusaków i opublikowa go
Voigts-Rhetz w Aktowi. Darst. Jest tam nastpujcy ustp: ^Sko-
czyo si ju wszelkie paktowanie; wszelkiemi siamid do wy-

woania powszechnego ludowego powstania -. (Przyp. ant).
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czenia dziaalnoci wezwaniom Indu do broni, nie spo-

dziewali si, e wskutek ukadów, rozpuszczania obo-

zów i tylu tygodni zwoki tak dalece ju znika

ufno do przewodników i ochota do boju. Z wielu

stron nie dano adnej odpowiedzi na wezwania, a

z innych dano gorsz, niby jej wcale nie dano.

Komisarz powiatu redzkiego np. wrcz odpisa: -Za-

wezwaniu twojemu, aeby strae bezpieczestwa po-

wiatu redzkiego zgromadziy si zbrojne i zajy
rod, skoro nieprzyjaciel z tego miasta wystpi, nie

moe by zado uczynione, bo lud straci wszelk

ch do boju i poruszy si nie da«. Z powiatów gnie-

nieskiego, mogilnickiego, inowrocawskiego, wgro-
wieckiego, obornickiego, takie same nadchodziy odpo-

wiedzi. — Galicya zachodnia zupenie odrzucia plan,

uroczycie w Poznaniu umówiony z Wysockim i Helt-

manem; w Królestwie byo cicho i gucho, a prócz

garstki ochotników, których Mierosawski liczy na 175

oraz 1,200 zp. zasików pieninych, adne inne echo

nie odezwao si z za kordonu na rozpaczliwy krzyk

strcanego w przepa Ksistwa.

* *
*

Gdy minister zapewnia Polaków, e stan oble-
nia bdzie zniesiony i inne ich yczenia uwzgldnione,

w kancelaryi jego ju musia lee gotowy do podpisu

rozkaz do Colomba, aby »\v celu szybkiego i ostate-

cznego przyprowadzenia prowincyi do porzdku do-

bitnie zaznaczy stanowisko rzdu wobec pozostaych

w kilku miejscach uzbrojonych oddziaów« *). »Ma si

*) »Im Hinblick auf eine schleunige und endgiltige Pacifi-

kation der Provinz die Stellung der Regierung zu den an eini-

gen Orten noch stehen gebliebenen bewaffneten Schaaren scharf

ins Auge zu fassen«.
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rozumie, — pisze minister — e konwencja jarosa-

wiecka jest dla nas miarodajn, ale tam
;
gdzie zacho-

dzi przypuszczenie, e co do liczby, 'Jconwency prze-

pisanej, wyamano si z pod jej warunków, lub dopu-

szczono si jakichkolwiek przekrocze, naley uy
siy zbrojnej «. Jakby w obawie, e pomimo najszczer-

szych chci mogoby zabrakn sposobnoci uycia

siy ora, podaje minister Colombowi wyborny sposób

wywoania zatargu. Pisze mu mianowicie: »Xaley
sprawdzi, czy konwencya zostaa wykonan, wzgl-

dnie w których punktach j przestpiono. W kadym
razie, choby kadry zastosoway si cile do nazna-

czonych im miejsc na obozy i co do liczby nie prze-

kroczyy umówionych warunków, naley z poród obo-

zów wyczy obcych, którzy nie s poddanymi pru-

skimi. Ma by im wzbroniony pobyt w Ksistwie i bro
odebrana*.

List ten nie pozostawia pod wzgldem jasnoci

nic do yczenia. Po odebraniu go genera Colomb

oznajmi naczelnemu prezesowi Beurmanowi, e za-

mierza niezwocznie zaatakowa Ksi, gdy tam wa-

nie nadarzya si sposobno wyzyskania zatargów

z Polakami w kierunku zlece ministeryalnych. Sta-

rowina Bcurman przerazi si, usyszawszy o tych

zamiarach i, chcc jako zapobiedz rozlewowi krwi,

prosi Colomba, aby mu da czas wysa przynaj-

mniej delegata z ramienia wadzy cywilnej i spróbo-

wa, czy nieporozumienia pokojow drog usunite

by nie mog. Colomb si zgodzi. Byo to 2S-go

kwietnia wieczorem. — Tego samego dnia wysya
z Berlina minister nowy list

48
) do Colomba, w którym

pisze, e Colomb >najzupeniej niezrozumia instrukcji,

jeli sdzi si uprawnionym do tolerowania dugotrwa-

POWSUNIE POZNASKIE. '
*
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ego stanu niepewnoci w prowincyi, co tylko zgubne
skutki wywoa moe«.

»Z dotychczasowych raportów nie widz — pisze

minister — czy obozy polskie silniejsze s, ni przepi-

suje umowa; nie widz te, z uyciem jakich gwa-
tów poczone byo zaopatrywanie si tych obozów
w ywno. Trzeba to przecie sprawdzi. Jeli si
okae, e tak, wtedy ogo pan umow za zaman
i zawezwij do zoenia broni. — Jeli trzeba bdzie
uy ora, to naley go uy — lecz nie bez poprze-

dniego ostrzeenia«. List ten, wyprawiony z Berlina

28-go, nadszed do Poznania rano 29-go. Przeczyta-

wszy go, genera komenderujcy zawiadomi Beurmana,
e »po namyle zdecydowa si wyda rozkazy do

ataku« — a sam, przyrzekszy sobie wicie, e o po-

wolno w wykonaniu takich instrukcyi posdza go
minister nie bdzie mia sposobnoci, posa kuryerów
z rozkazem zaatakowania obozó.w.

W par kwadransów po \ > maszeroway puki
pruskie na obóz w Ksiu.

r



Ksi j Miosaw.

Dowódzca obozu ksiskiego, pukownik Budzi-

szewski, nie by w stanie doprowadzi obozu do po-

rzdku po zajciach, wywoanych porednio ugod ja-

rosawieck, a bezporednio^ witaszyck. Brak dyscy-

pliny wojskowej, oskaranie naczelników o zdrad do-

prowadziy wreszcie do tego, e wybucha rewolta

i Budziszewski omal nie zosta zarbany na mier
kosami. Z tych to powodów obóz w Ksiu oddany
zosta dnia 22 kwietnia pod dowództwo majora Flo-

ryana Dbrowskiego, który go przej z rk swego
poprzednika w stanie zupenej dezorganizacyi. To te
pierwszem staraniem Dbrowskiego byo zaprowadze-

nie karnoci wojskowej. Siy byy bardzo nieliczne,

znajdowao si bowiem w obozie wogóle 708 ludzi,

a zatem mniej, ni konwencya jarosawiecka pozwa-

laa. Byo mianowicie 508 kosynierów, 80 strzelców i ze

120 uanów. Prócz tego 23 konie rezerwowe do suby
sztabowej i do pocigów.

Dziki staraniom Dbrowskiego obóz powoli przy-

chodzi do porzdku, organizacya wojskowa posuwaa
si szybkim krokiem naprzód, bez naruszenia zreszt

zawartej w Jarosawcu konwencyi.

W kilka dni po odebraniu komendy od Budzi-
li*
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szewskiego, Dbrowski zmieni zupenie posta obozu

ksiskiego. Kup wieniactwa zamieni na szeregi go-

towego do walki onierza.

Jego czujno nie moga uj uwagi Prusaków.

Widzieli oni, e z kadym dniem obóz Ksia nabiera

wagi, która w danej chwili moe sta si szkodliwa

dla ich zamiarów. Nie tracc czasu, chwytali si Pru-

sacy wszelkich najdrobniejszych okolicznoci, aby zmu-

si Dbrowskiego do walki; przecinali wic komuni-

kacye, przeszkadzali w dostawie ywnoci; nasali an-
darma pruskiego clo Ksia, polecajc mu ledzenie

kroków Dbrowskiego i czuwanie nad bezpiecze-

stwem, podug nich zagroonem, ludnoci niemieckiej.

Wkrótce zdarzya si sposobno, któr Prusacy

wyzyskali, aby doprowadzi do starcia. Dnia 25 kwie-

tnia rozesza si w Ksiu pogoska, e Prusacy wysali

szpiegów, aby Ksi podpali. Po^oska ta miaa o tyle

cech prawdopodobiestwa, e istnie zaczo si po

miecie krci duo osób podejrzanych. Przypominano
sobie fakt, e ydzi niedawno podpalili Nowe Miasto.

Dbrowski otrzymywa spostrzeenia, aby si trzyma
na bacznoci, a mianowicie nie spuszcza z oka Kluto-

wskiego, rodem Polaka, i Weissa kowala.

Wobec tych doniesie, Dbrowski da polecenie

Stanisawowi Mycielskiemu, komendantowi placu, aby
przekona si o rzeczywistym stanie rzeczy. Rewi-

zya u jednego i drugiego odsonia przypuszczalne

ich zamiary. W piwnicy u Klutowskich znaleziono

znaczn ilo broni, prochu i kul, a u Weissa noe
obosieczne. Nie mona ju byo wtpi o niebezpie-

czestwie, jakie grozio garstce Polaków, zgromadzo-
nych w Ksiu, i dlatego Kuto wski i Weiss byli

zaaresztowani dnia 27-go kwietnia okoo 2-iej z po-

udnia.
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Bracia Kuto wscy i Weiss, prócz innych zarzutów

oskareni byli o porozumie w.anie si z nieprzyjacie-

lem, który mia ich uy przy ataku do zapalenia mia-

sta na czterech rogach.

Dnia 27-go kwietnia pukownik Brandt za pore-
dnictwem komisarza powiatu remskiego przesa zle-

cenie, aeby natychmiast aresztowanych braci Kluto-

wskich i Weissa wypuszczono na wolno, i grozi, e
jeeliby wezwaniu jego zado si nie stao najdalej

nazajutrz o godzinie 10-ej z rana, uyje siy zbrojnej

i przywróci porzdek.
Midzy Nowem -Miastem, gdzie sta Garczyski,

a Ksiem, gdzie znajdowa si obóz Dbrowskiego,

jest najwyej dwie mae mile przechadzki, obaj do-

wódzcy mogli wic co dwie goMziny porozumiewa si
przez konnych.

Rozkaz sztabu gównego, którego szefem by Mie-

rosawski, nakazywa obozom nowomiejskiemu i ksi-

skiemu w razie napaci wroga pomaga sobie nawza-

jem i broni si do upadego. Dbrowski zada wic
pomocy od Garczyskiego, spodziewajc si bitwy na-

pewno nazajutrz, t. j. 28 kwietnia. Garczyski posa
mu kompani strzelców, zoon z 80-iu ludzi i dwa
dziaka pod komend Bajerskiego. Kilka dni przed-

tem da Dbrowski, aby Garczyski przyby do niego

z caym swym obozem, otrzyma jednak odpowied,

e »dyslokacy si ma prawo zarzdzi tylko komitet,

nie za sztab gówny:, t. j. Mierosawski. Wobec przy-

sania tylko kompanii strzelców, sdzi Dbrowski, e
Garczyski czuje si upowaniony do przybycia mu
na pomoc dopiero w chwili boju, nie wtpi jednak, e
przybdzie napowno, a to tembardziej, i kilkakrotnie

Mierosawski Garczyskiemu to zaleca.

Dbrowski na wezwanie Brandta odpowiedzia
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wic miao, e uwizieni ludzie zostan wypuszczeni,

jeli niewinno ich sd stwierdzi, w razie za, jeli

sd ich win udowodni, ponios kar, na któr zasu-

yli. Dowódzca Ksia owiadczy zarazem swoje za-

dziwienie z powodu pogróek pukownika Brandta,

»który, jako stary onierz, powinien by wiedzie z do-

wiadczenia, e wojsko polskie pogróek si nie lka
i, mimo znacznie przewanej siy wojska pruskiego,

bój przyj jest gotowe; e za nie zama adnego
z warunków ugody jarosawieckiej, odpowiedzialno

przeto za przelan krew ma spa na gowy tych, któ-

rzy pod pozorem przywrócenia porzdku dotychczas

niczem niezachwianego, wymylaj powody, by ten po-

rzdek zaburzy .

Spodziewajc si jednak napaci Prusaków, komen-

dant Dbrowski rozkaza zwoa lud z okolicznych wsi.

Stawia si wiara pod chorgwie — lecz pitek, termin

wyznaczony przez Brandta, min, a pruskie wojska

nie atakoway obozu. Nie majc do ywnoci, aby

zwoanych ludzi utrzyma pod broni, puci ich D-
browski do domów. Tymczasem w sobot, dnia 29-go

kwietnia o dziewitej rano patrole, powracajce ze

strony remu i Dolska, doniosy, i wojsko pruskie

koncentruje si na trakcie od remu.
W godzin póniej day zna forpoczty jazdy, i

nieprzyjaciel si zblia.

Trudno ju byo wówczas zebra rozproszone po

okolicznych wsiach pospolite ruszenie, aby jednak

cho co najbliej znajdujcych si ochotników do przy-

bycia do obozu pobudzi, zapalono smolne supy, na

znak, e nieprzyjaciel ju atakuje.

Siy, jakie si w obozie znajdoway, rozoono w na-

stpujcy sposób: szwadron kawaleryi stan na pra-

wem skrzydle za miastem, strzelcy zostali rozstawieni
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po za pierwszemi barykadami dla bronienia nieprzy-

jacielowi przystpu do miasta, kosynierzy, podzieleni

na cztery kompanie, stanli w kadym z czterech ro-

gów rynku, wyjwszy stu ludzi, których uyto na obsa-

dzenie niektórych domów.
Przeciw tej garstce powstaców pukownik Brandt

wystawi 7 batalionów piechoty liniowej, kompani
strzelców, pi szwadronów jazdy uanów i huzarów,

oprócz tego 7 dzia. Wogóle siy pruskie liczyy 5,3*20

bagnetów, 800 konnicy, 85 kanonierów, czyli przeszo
6 tysicy przeciwko 753 powstacom.

Okoo dziesitej rano Prusacy opasali ju dokoa
miasto. Przed zaczciem boju napadli oni na wozy,

idce z ywnoci do Nowego Miasta z obozu ksi-
skiego i zabrali je, zanim konnica polska zdoaa temu
przeszkodzi.

O w pó do jedenastej przysa Brandt parlamen-

tarza, dajc niezwocznego zoenia broni i bezwa-

runkowego poddania si.

Dbrowski, liczc na posiki, majce nadej z No-

wego Miasta od Garczyskiego, postanowi broni si
do upadego.

Konnica polska, szwadron zoony ze 1'20 ludzi,

stana naprzeciw niemieckiej jazdy, której czoo sta-

nowili uani, rodek czarni huzarzy, a na tyach stali

kirasyerzy. Ka walerya pruska chciaa pierwotnie okr-

y miasto i odci Polakom odwrót ku Nowemu Mia-

stu, lecz szwadron jazdy polskiej odwanie stawi tej

sile czoo i wykonaniu zamiaru przeszkodzi. Wtedy
to napisa Dbrowski do Garczyskiego karteczk:

•przybywaj, atakowani jestemy, krew nasza ju si
lejo*.

Prusacy pierwsi atakowali. Najpierw stpa, potem

mocnym kusem pucili si w rozsypce ku Polakom.
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Mody kapelan, ks. Koszutski, znajdowa si przy kon-

nicy polskiej i udzieli jej bogosawiestwa w tej de-

cydujcej chwili. Rozlega si komenda: Lance do ataku!

Marsz — marsz! > i z kopyta ruszyli Polacy na wroga.

Z odlegoci 60 kroków dali Prusacy ognia z karabin-

ków. Nieostrzelane jeszcze i przewanie nawet nie-

osiodane konie polskie wielu jedców w dzikiem prze-

raeniu z placu boju uniosy. Cay oddzia jednak

z impetem uderzy na Prusaków, a przedarszy si
przez pierwsze ich, rozlunione szeregi, znalaz si
w samym ich rodku. Zawizaa si krótka, lecz stra-

szna walka. Parci ze wszystkich stron, przygnieceni

sam liczb nieprzyjacielskich szeregów, uani polscy

nie mogli dotrzyma placu.

Pierwszy pluton, czterdziestu jedców polskich,

z oficerem na czele, znalaz si nagle odcity od reszty

swoich, lecz zdoa si przedosta do Nowego Miasta.

Byo najdalej wpó do dwunastej, gdy te rozbite szcz-

tki kawaleryi napotkay wpó drogi obóz Garczy-
skiego, szybkim marszem spieszc}' na odsiecz. Podczas

gdy drugi i trzeci pluton jazdy polskiej, gsto trupem

usawszy pole bitwy, cofn si w rozsypce do swoich,

polscy strzelcy dali ognia do pruskich uanów. Osa-
bieni natarciem jazdy polskiej, praeni z tyu ogniem
strzelców, cofnli si pruscy uani w nieporzdku po
za lini bojow.

Tymczasem rozbite dwa plutony jazdy polskiej

szybko sformoway znów jeden oddzia i pod dowódz-
twem dzielnego Józefa Czapskiego rzuciy si znowu
na wroga, chcc po rozsypce nieprzyjacielskich ua-
nów sprowadzi zamt w szeregach czarnych huza-

rów, którzy stanowili drug lini bojow. Garstka tych

odwanych, liczca najwyej 50 ludzi, rozbita powtór-



- 217 —

nie, wrócia po chwili clo miasta i powikszya póniej

szczupe szeregi kosynierów.

Atak na miasto rozpocz si od strony remu.
Odezway si pruskie armaty. Oddziay 18-go, 19-go

;

7-go i 2 1 -go puku i oddzia strzelców zgorzelickich

rzsisty grad kul posya na garstk walecznych obro-
ców miasta. Ciar walki polega wycznie na strzel-

cach, bo kosynierzy, skoncentrowani w rodku miasta,

nie mogli by uyci. Trzy razy Prusacy przypuszczali

atak do barykad, trzy razy odparli ich strzelcy. Strzelcy,

w liczbie osiemdziesiciu, gdy tylko tyle ich byo, wy-

szli wreszcie z za barykad, rozsypali si w tyralierk

i celnymi strzaami znaczne wyrzdzili szkody w szere-

gach nieprzyjacielskich. Dwóch majorów pruskich pa-

do wtedy trupem. Z drugiej strony i pruscy strzelcy

w tyralierk rozs}'pani, wdzieraj si do domów, lecz

cofaj si odparci przez kosynierów. Po dwóch godzi-

nach dziaowego ognia, gdy ani jeden dom, nalecy
do systemu obrony, nie dosta si w rce pruskie, ar-

tylerya Brandta zdwaja ogie. Obrocom miasta do-

daje si nadzieja posików z Nowego Miasta.

Stu kilkudziesiciu strzelców w Ksiu dwie go-

dziny bronio przystpu do miasta. Bronili si z wcie-
koci, jak tylko rozpacz, lub nadzieja rychej od-

sieczy cla moe. Bya godzina druga po poudniu,
a Garczyski nie przybywa. Co chwila wród walcz-
cej garstki odzyway si gosy: »ju id, ju id« i to

dodawao odwagi. Wreszcie o trzeciej, gdy strzelców

wybito ju prawie do nogi, zdrada ydów i niemie-

ckich mieszkaców miasta dokonaa tego, czego nie

byy w stanie dokona ataki Prusaków. Drogami, wska-

zanemi przez ydów i Niemców, dostaj si tyralie-

rzy pruscy do domów z tyu przez rowy i ki, wypie-

raj kosynierów z ulicy remskiej, odcinaj od rynku
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cz obroców tej strony miasta i podpalaj domy.
Poowa miasta stal w ogniu, a aden z obroców nie

rzuci broni pod nogi Prusakom. Walka nie ustawaa
ani na chwile. Z kadego dachu, z kadego okna pa-

day nieprzyjacielskie strzay na gar bronicych
mnie kosynierów, którzy wreszcie, widzc tyy zabrane

przez nieprzyjaciela, bdc praeni kulami i ogniem

poaru, przygniatani spadajcemi z dachu ploncemi
belkami, cofn si musieli ze wszystkich ulic do rynku.

Gdy teatr walki do rynku si tylko ograniczy, ze

wszystkich stron grad kul morderczych sypa si pocz
na niedobitki obozu ksiskiego. Pi godzin ju trwaa
nierówna walka, a dowódzca, mny Floryan Dbrowski,
ani chce sysze o pardonie; cho ranny w gow, rzu-

ca si jeszcze na nieprzyjaciela, lecz osabiony upy-
wem krwi, cofa si ku gównemu odwachowi w rynku.

Wtedy szef konnicy, Leon Smitkowski, wysya
Sokolnickiego, jako parlamentarza z doniesieniem, e
Polacy gotowi s podda si wrogowi.

Poddanie przyj Brandt pod warunkiem zoe-
nia broni — i otrbiono pokój. Wtedy jednak dopiero

rozpocza si prawdziwa rze zwycionych, którym

rozwcieklone odactwo pruskie nie mogo przeba-

czy tak zacitego oporu. Od kamienicy do kamienicy

chodzili pruscy onierze, mianowicie strzelcy, i mor-

dowali bez litoci nawet bezbronnych i rannych. Po-

mimo protestu oficerów pruskich pastwili si i nad

jecami, wybierajc na swe ofiary zwaszcza akademi-

ków, szlacht i ksiy, jako dowódzców. Do powie-

dzie, e wicej ofiar pado po otrbieniu pokoju, ni
podczas walki.

Jecom kazano klka z oczyma zwróconemi pod

soce, a potem w oczy im pluy cae szeregi. Niejeden

si opar — i poszed bezbronny na rze. Innych za
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jeców katowano kijami, a po odmierzeniu »kary«
;
ka-

zano kij caowa. Kto nie chcia — ten dostawa kolb
po gowie i szed szuka sprawiedliwoci pomidzy
szeregami picych snem wiecznym braci.

Ciko ranny Floryan Dbrowski ugodzony zo-

sta raz bagnetem potem par razy kolb w gow,
tak i naoczni wiadkowie tych morderstw byli pewni,

e ani iskierka ycia nie zostaa ju w jego bohater-

skiem ciele.

Ju po dostaniu si Prusaków do miasta poleg

komendant placu major Dzieranowski, porucznik Se-

weryn Jakiewicz, Wawrzyn agodzki. Polegli te: Piotr

Falcki, dowódzca batalionu, major Antoni Kamiski,

kapitan Leonard Róbicki, mody Waligórski, Lubo-

wiecki i wielu innych.

Ciko ranni: dwaj Mizerscy, Czapski Józef, do-

wódzca jazdy; Jarociski Walenty, komendant pier-

wszego pó-szwadronu; Jarociski Feliks, Terlecki L.,

komendant drugiego pó-szwadronu; Cukrowicz Hipolit,

inynier obozu, zbity by kolbami tak mocno, e uwa-

any by za zabitego, dosta si do niewoli. Ogóem
polego okoo 140 Polaków.

Nawet lazaret, napeniony rannymi, nie uszed

cao. Strzelano przez okna do rannych i wielu poza-

bijano. Gdy z tego powodu w lazarecie panowa stra-

szny chaos i ranni miertelnie zrywali si z óek i tap-

czanów, chwytajc za bro, aby przynajmniej z bro-

ni w rku poledz, wpad nagle oficer pruski do gó-

wnej sali i kaza wszystkim czemprdzej wychodzi,

gdy onierze dom podpalili. Kilku rannych, którzy

o wasnych siach z poncego domu wyj nie mogli

stao si pastw pomieni.

Tymczasem obóz nowomiejski, wyruszywszy na-
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tychmast w drog po otrzymaniu wiadomoci, e Ksi
zaatakowany, ju by o mil od Ksia, gdy napotka
szwadron ksiskiej kawaleryi, który, jak wiemy, po
wykonaniu szary pomkn ku Nowemu Miastu. Gar-

czyski kaza przyspieszy kroku i wkrótce przyby
pod Ksi. Pod lasem, odlegym o wier mili od mu-
rów miasta, ustawi Garczyski swój oddzia, a sam
wraz z Kosiskim, szefem sztabu, zbliy si do mia-

sta, ab}r rozpatrze si w sytuacyi. Bya najdalej pier-

wsza z poudnia. (Kawalerzyci bowiem, których spo-

tka o mil od placu boju, zostali o jedenastej rozpro-

szeni przez Prusaków). Garczyski widzia, e Prusacy

zaatakowali ze wszystkich stron miasto, i by tego zda-

nia, e adna sia ludzka nie zdoa ju uratowa gi-

ncych pod ogniem palcych si domostw i kartaczów

pruskich. » Widziaem w Ksiu pomienie gorejcych
domostw i dolatyway jki rannych — sam pisze -

a majc trzystu kosynierów, osiemdziesiciu strzelców,

szwadron kawaleryi*), nie mogem ponawia boju po

klsce Dbrowskiego;. »Rozum i dowiadczenie nie

kazay mi dobywa ju zatraconego Ksia-;.

Garczyski, dawszy za wygran, nie poprowa-
dzi swych onierzy do boju, lecz, sposzony kilku

armatnimi wystrzaami, cofn si do Nowego Miasta,

*) Powysze dane o siach, jakierni wtedy Garczyski roz-

porzdza, s wprost kamliwe. Z raportu dziennego na dzie
boju, t. j.

v29 kwietnia, przekonywujemy si, e Garczyski mia
przytomnych do boju dwustu osiemdziesiciu szeciu strzelców

(nie osiemdziesiciu), mianowicie trzeci pluton (Karczewskiego),

czwarty pluton (Szumana) i pó plutonu (Wargowskiego); kosynie-

rów za mia trzystu osiemdziesiciu dziewiciu (nie trzystu); ten

szwadron kawaleryi za — byo to 214 gów i 225 koni. Razem
wic byo, liczc w to i 40 kawalerzystów z Ksia, gotowych po-

wtórnie rzuci si do boju, dziewiset dwudziestu dzie-

wiciu ludzi (a wic wicej, ni w Ksiu).
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pozostawiajc wrogowi wolno zdobywania Ksia po
trupach obroców jego, a obrocom Ksia — wolno
umierania z' nadziej, e Garczyski »ju idzie na
pomoc«.

Gdy tak Garczyski
;
majc blisko tysic ludzi, nie

spieszy na odsiecz, pozostawiajc za sob walczcych
wspóbraci, có robi Jan Mittelstedt, dowódzca oddziau,
zoonego ze stu przeszo gów, a stojcy w pobliskim
Solcu? Xa gos wystrzaów armatnich biegnie na plac

boju, naciera ze swymi kosynierami na tyy wojska
pruskiego i dostaje' si do niewoli. — —

Tymczasem kona waleczny Floryan Dbrowski.
Nie wiedzc o jego stanie, jeden z jeców, towarzysz
Dbrowskiego, poprosi o pozwolenie zajcia si ran-

nym clowódzc i wraz z oficerem pruskim odszuka swego
wodza. Dbrowski pozna towarzysza broni, lecz móg
wymówi z wysikiem jedno tylko sowo: pugilares.

Oficer Polak wzi pugilares do siebie na przechowa-
nie. Potem wymówi Dbrowski zegarek c, a gdy ze-

garek zosta wyjty, wskaza Dbrowski na oficera pru-
skiego, proszc go wzrokiem, aby zatrzyma to na pa-

mitk. Oficer wymawia si pocz, lecz ustpi woli

konajcego.

Straszne rany odniós Dbrowski pod Ksiem.
Jak opisuje dr. Matecki, który widzia go naza-
jutrz, jeden kartacz zdar mu ca skór z dolnej
szczki prawej strony, drugi przeszy wskro prawe
przedrcze; rana od jednej kuli karabinowej widniaa
w okolicy skroni, druga przeszya cay brzuch: arma-
tnia kula strzaskaa mu ko w biodrze na miazg.
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1 tak poszarpane kulami te strzpy ciaa ludz-

kiego mieli Prusacy serce bi kolbami i kopa tak,

e lady ostróg pozostay niemem wiadectwem pope-

nionej na konajcym zbrodni.

Niemcy i ydzi, po zajciu miasteczka przez Pru-

saków, wskazywali odactwu wszystkich mieszczan,

którzy mieli jakkolwiek styczno z powstacami.
Wskazano midzy innymi kucharza z ratusza, oskar-

onego, e jedzenie sztabowi polskiemu gotowa. Za to

Prusacy tak bezbronnego posiekli, e gdy go przywie-

ziono do lazaretu, podug doktora Mateckiego, poli-

czki, nos i uszy zaledwie mu si na kawakach skóry

trzymay.

Wzitych do niewoli Polaków zaraz po bitwie

do remu przetransportowano i pomieszczono w u-
pie solnej. Pierwszego maja odstawieni zostali oni do

Poznania.

Pomidzy winiami znajdowa si te jeden Nie-

miec, nazwiskiem Becker, przy którym znaleziono atest

dowódzców barykad berliskich, e znaczne zasugi

pooy podczas wypadków 18. marca w Berlinie.

Stu pidziesiciu rannych Polaków po bitwie

pod Ksiem poznoszono pod wieczór do stodoy za

miastem i pozostawiono na asce opatrznoci. Znalaz
si w Ksiu pewien poczciwy lekarz, yd, który

chcia si zaj rannymi, lecz dosta za to od onie-
rzy kolb w piersi, a nastpnie wraz z jecami pop-
dzono go do Poznania.

Kilku rannych, pozbawionych pomocy lekarskiej,

umaro w owej stodole pierwszej zaraz nocy; u in-

nych gorczk zwikszaa obawa, e pijani onierze,

których dzikie pieni dolatyway z zewntrz, podpal
stodo wraz z rannymi, jak to zrobili z lazaretem

w Ksiu.
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Nazajutrz, w niedziel, dnia 30 kwietnia, skoro

si rozwidnio, Polki z Ksia przyniosy may po-

siek dla rannych. Niebawem zajechay wozy, które

miay zawie rannych do remu. Stu pidziesiciu

ludzi, z których wikszo bya ciko ranna, popako-

wano na wozy, jak bd, tak, e kilku w cigu tej

podróy pod ciarem wasnych towarzyszów broni

pomaro, By zimny, ddysty, ponury dzie. Po kilku

godzinach jazdy stany wreszcie wozy u celu podróy
i rannych porozmieszczano po domach obywateli. Jak

wiadcz ci, co przeyli owe straszne chwile, obywa-

tele remu z caem powiceniem zajli si rannymi.

Wkrótce jednak wyrczya ich w tein zacna panna

Emilia Sczaniecka, której staraniom ranni zawdzicza
musieli, e przewieziono ich do lazaretu w Lubomi-

rzu, pod remem. Ju w samym remie zaj si pie-

lgnowaniem potrzebujcych opieki doktór Matecki

z on, a i potem w Lubomirzu przyj na siebie gó-

wny zarzd lazaretu.

Wród rannych byli tacy, co po 14 ran mieli

w gowie, i to ran gbokich, a inni mieli na caem
ciele po 24 rany; niektórym pchnicia bagnetu zupe-

nie wntrznoci na wierzch wydobyy.
Trzeba wic byo wiele powicenia, aby cik

t sub samarytan sprawowa. W Lubomirzu w po-

wicenia penej pracy przodowaa panna Emilia Scza-

niecka, a pomagay jej: pani Matecka, panna Marya

i Elbieta Bolewskie, panna Sabina Mlicka, panna Lu-

dwika Wierzbiska, panna Melania akiska, panna

Wanda Gloger, panna Konarska, pani Grudzielska,

panna Bojanowska, panna widerska, pani Barbara

Kaczyska i pani Ruszczyska.
Zamieszkay one prawie na stae w lazarecie i pie-
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lgnowaniu rannych powicay swoje zdrowie, prze-

pdzajc bezsenne noce i dnie przy oach chorych.

.Ogólny zarzd lazaretu nalea do panny Emilii

Sczanieckiej, która z prawdziwie macierzysk tro-

skliwoci nietylko sama bya obecna i pomagaa przy

operacyach, ale sama mya, czesaa rannych, zmieniaa

opatrunki, dniem i noc bya wci na nogach.

Doktorowi Mateckiemu dzielnie pomagali lekarze

Cunow i Brawacki i aptekarz Chrzanowski. Prac ich

utrudniaa jeszcze ta okoliczno, e byli oni zmuszeni

jedzie czsto do Miosawia, aby tam opatrywa
rannych, bo genera Colomb kierujcych lazaretem

w Miosawiu lekarzy, dra Jezierskiego i dra Smole-
skiego, od oa chorych i konajcych oderwa kaza
i jako obcych poddanych z granic pastwa wydali.

Jkden z pierwszych odda ostatnie tchnienie dzielny

obroca remu, komendant Floryan Dbrowski. Bez-

przytomnego przywieziono do remu i dopiero po

obandaowaniu odzyska tyle przytomnoci, e pozna
pann Emili Sczanieck i dra Mateckiego. Cierpia

tak strasznie, e mówi im, ab}' si modlili o prdki
koniec tych cierpie. »Lepiej odrazu umrze, ni tak

si mczy, jak ja — powiedzia konajc — ale to

przecie za ojczyzn!-

Byy to ostatnie jego sowa. Nazajutrz po przywie-

zieniu do remu skona.

Dnia 28 kwietnia wyda komenderujcy genera
Colomb rozkaz atakowania obozów polskich. Najpierw
mia Brandt zaatakowa Ksi i, zniósszy obóz ksi-
ski, poczy si z idcym od rody generaem Blume-
nem w celu wspólnego zaatakowania Miosawia.
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Sztab pruski nie trzyma tych planów w taje-

mnicy. Blumen, odjedajc z Poznania do rody
w celu objcia dowództwa, zwierza si przyjacioom,

jak mu niemi jest misya uderzenia na Miosaw.
Jednym z pierwszych, którzy si dowiedzieli, e

stanowcza chwila ornej rozprawy z Prusakami na-

desza, by Jdrzej Moraczewski. Ale wyruszy tego sa-

mego dnia w celu ostrzeenia dowóclzców obozów nie

móg; Pozna znajdowa si w stanie oblenia i ni-

kogo po zamkniciu bram wypuci nie chciano. Na-

zajutrz wic, 29 -go kwietnia o wicie, wyruszy Mo-

raczewski w drog. Gdy zblia si do Nowego Miasta,

dym palcego si Ksia by znakiem, e Floryan D-
browski by ju w ogniu. Po drodze spotyka Mora-

czewski lud, uzbrojony w co si dao i spieszcy na

pomoc walczcemu wojsku; — uzna zatem, e naley
przedewszystkiem spieszy do Biaoskórskiego, który

sta ze swym obozem w Pleszewie, a wic najbardziej

by oddalony od terenu walki i atwo móg by od-

city zupenie przez Prusaków. O szóstej wieczorem

stan Moraczewski w Pleszewie i powiadomi Biao-

skórskiego, e Prusacy niechybnie nazajutrz rzuc si

na Miosaw. Nie byo ani chwili czasu do stracenia.

Biaoskórski natychmiast kaza zatrbi, ludziom chleb

rozda i do wymarszu ich szykowa. Na obron mia-

sta zostawiwszy oddzia strzelców z 30 ludzi zoony,
wyruszy Biaoskórski jeszcze przed zachodem soca,
dc do Miosawia.

Mia sto czterdzieci koni uanów, trzystu strzel-

ców i szeset kosynierów. Przechodzc przez Jarocin

zabra nalecy do obozu nowo-miejskiego oddzia ka-

pitana Golinowskiego, skadajcy si ze 132 strzelców

i kilku oficerów.

Pochód nocny odbywa si w najwikszym po-
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rzdku. Na kadym kroku, w kadym szczególe zna
byo, e dowódzca cieszy si mioci i zaufaniem

swych onierzy. W obozie Biaoskórskiego duo byo
ochotników z Królestwa Polskiego, którzy podali bi-

twy, a ukadów jak ognia si obawiali. To te oywczo
podziaaa na onierzy wie, e ju id bi si z Pru-

sakami. Nadzieja spotkania wroga dodawaa si i ener-

gii. A by to wymarsz, poczony z niemaem niebez-

pieczestwem, bo mona si byo spodziewa, e Pru-

sacy bd broni przeprawy przez Wart. Dlatego te
wola Biaoskórski , minwszy Jarocin, zej nieco

w kierunku erkowa, spodziewajc si tern atwiej wy-

min Prusaków. Tu go dosza wiadomo, e pod D-
bnem stoi naprdce z promów sklecony most, po któ-

rym przeprawia si jazda Garczyskiego, wic te
skorzysta ze sposobnoci i z caym swym obozem na

drug stron Warty si przeprawi, spiesznym mar-

szem dc pod Miosaw.
Tymczasem w Miosawiu dobrze ju wiedziano,

e Prusacv, skoro wit, uderza. Nad wieczorem ode-

bra Mierosawski smutn wie o losie obozu w Ksiu,
lecz zatai j przed wojskiem, aby nie odbiera o-
nierzowi otuchy. cignito tylko czemprdzej do obozu

kosynierów z Peczyna i Kbowa, wysano rozkaz do

obozu nowo-miejskiego i pleszewskiego, aby czempr-
dzej spieszyy na pomoc. Wtedy ju wanie wyruszy
Biaoskórski z Pleszewa dziki szybkiej wiadomoci,
udzielonej przez Moraczewskiego.

Do Garczyskiego za, który po smutnym od-

wrocie z pod Ksia wróci do Nowego Miasta, wy-

sa Mierosawski Aleksandra Guttrego. Nie byo czasu

na fochy — zreszt zguba Ksia brzemieniem smu-

tku przygniata musiaa kierowników obozu nowo-
miejskiego — nie robic zatem adnej opozycyi, prze-
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prawi si cay obóz nowo-miejski noc na prawy
brzeg Warty poczci promami w Nowem Miecie, po-

czci po mocie w Dbnie. Doszedszy , do Murzynowa,
obóz si zatrzyma, gdy Guttry kazaLoczekiwa dal-

szego rozkazu, a sam ruszy do Miosawia z raportem.

Od trzeciej godziny rano miosawscy Polacy ju
stali w pogotowiu do boju.

Byo ich nieco ponad tysic ludzi, a mianowicie

140 kawalerzystów, wprawdzie na dobrych koniach,

lecz przewanie bez siode, 270 strzelców z najrozma-

itsz broni i okoo 600 kosynierów. Do tego doliczy

trzeba oddzia 100 kosynierów Mittelsztedta, który, dnia

poprzedniego rozbrojony pod Ksiem, stan w Mio-

sawiu na nowo do boju, oraz gar niedobitków ksi-

skich, przewanie konnicy. Artylery stanowiy cztery

armatki, jedna czterofuntowa, a trzy trzyfuntowe.

Niespodziewajc si wcale, e Polakom zdoaj
nadej posiki z Pleszewa i z Nowego Miasta, pe-

wien by genera Blumen, e t garstk zdoa odrazu

zgnie swemi siami, prowadzi bowiem ogóem z pi
tysicy wojska, z których 4 tysice byo we rodzie,

a 1 tysic sta do dyspozycyi we Wrzeni. Ze rody
przeniós Blumen te 4 tysice do wsi Szlachcina, nie-

daleko Miosawia, spodziewajc si ju w trakcie boju

poczy si z owym tysicem z Wrzeni, a oprócz

tego z siami Brandta. Lecz Brandt, wyczerpany sil-

nym oporem Polaków w Ksiu dnia poprzedniego,

nie by w stanie pody pod Miosaw i posa do

Blumena huzara z depesz, proszc go, aby napad na

Miosaw uskuteczni dopiero I-go maja, poniewa si

swych poczy zaraz nie moe. Tego huzara chopi

pod Murzynowem zapali i przyprowadzili do sztabu

gównego, a Blumen, gdy nie dosta depeszy, pewien

by, e liczy moe na pomoc Brandta.
16*
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Nie spieszyli si te Prusacy z uderzeniem do
ataku, czekajc na Brandta. Okoo ósmej rano, zape-

wne aby da zna Bradtowi, zapalili folwark Bugaj
pod Miosawiem.

Niedugo potem ukazay si pierwsze szeregi pie-

choty, która wkraczaa do Winnogóry. Stay tam tylko

3 plutony kawaleryi i 25 strzelców. Ten oddzialik pol-

ski, dawszy ognia, ustpowa z Winnogóry, a przednia

stra pruska posuwaa si szerok drog ku Miosa-
wiowi. Kompania kosynierów, która pod dowództwem
Grabskiego staa w lasku winnogórskim, co ywo co-

fa si zacza.
Powoli, ocl strony Winnogóry, rozwina si gó-

wna sia Prusaków. Byy to trzy kompanie 7 puku,
jeden batalion 19 puku piechoty, 150 zgorzelickich

strzelców, szwadron kirasyerów, dwa szwadrony hu-

zarów i cztery dziaa piesze, a dwa konne. Od strony

pónocno-wschodniej, idc z Wrzeni przez Peczyn
i Kbowo, ukaza si major Bomsdorf z jednym ba-

talionem 6-go puku lskiej landwery i jednym szwa-

dronem I-go puku uanów. Przeciw gównej sile pru-

skiej stano 200 strzelców pomidzy »trzema taranami
zwinitymi w pókola « wynalazku Mierosawskiego,
dwa plutony jazdy Kurnatowskiego i Malczewskiego
nieco dalej na pónoc, ku Peczynowi uani Modli-
skiego i okoo 600 kosynierów w okopach na cmenta-

rzu i prz}- wiatrakach.

Z drugiej strony — przeciw Bomsdorfowi — sta-n pluton jazdy Lipskiego, 70 strzelców i troch ko-

synierów. Jedna czterofuntowa armatka staa przy dro-

dze do Winnogóry, druga, trzyfuntowa, zwrócona na
Peczyn, a dwie stay w okopach.

Bya najdalej dziewita godzina z rana. Bitwy
nie rozpoczynano, bo Blumen si ociga, czekajc na
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nadejcie Brandta, a polski sztab gówny nie mia
jeszcze wiadomoci od nadcigajcych na pomoc obo-

zów. Nadjecha Guttry z wiadomoci, e obóz nowo-
miejski ju znajduje si w borze miosawskim, ale e
Biaoskórski nad ranem dopiero stan nad Wart i po-

suwa si za Garczyskim oddalony conajmniej dwoma
godzinami pochodu.

Wtem u Miosawia zatrbi parlamentarz i za-
da zoenia broni. Nadjecha potem 'Blumen ze swoim
sztabem, aby si widzie z Mierosawskim. Mierosaw-
ski chwyci podan sposobno opónienia na czas

jaki pocztku walki, aby da mono nadejcia Bia-

oskórskiemu, wyprawi do Garczyskiego goca z za-

leceniem skierowania marszu nie na Miosaw, lecz

w bok ku Winnogórze, i pojecha na konferency z Blu-

menem. Na mocie pomidzy dwoma wojskami spo-

tkay si oba sztaby. Gdy Mierosawski z Blumenem
konferowa po francusku o ugodzie jarosawieckiej,

Brzeaski sa Szodrskiego do Garczyskiego, na-

glc go do popiechu. Zmylio to Garczyskiego i wkro-

czy wprost do Miosawia.
Po chwili skoczya si rozmowa naczelników obu

wojsk i w penym galopie wróciy obie strony do swo-

ich wojsk. Bitwa zostaa zdecydowana, a wie o tern

radosnem echem wiwatów odbia si w szeregach pol-

skich. Odezwa si huk dzia i zawarczay granaty

pruskie.

cinita kolumna- piechoty pruskiej ruszya od

strony Winnogóry. Artylerya, zjechawszy na bok, aby

swoim nie zawadza, rozpocza silny ogie. Pomi-
dzy drog winnogórsk, a peczyska wolnym kusem,
jak podczas parady, posuwa si szwadron uanów
i szwadron kirasyerów pruskich, majc na swem pra-

wem skrzydle konn artylery.
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Sabiutki ogie dzia polskich nie by w stanie

zasonie jazdy, której te dwa plutony, naprzód wy-

sunite, znaczn poniosy strat od ognia nieprzyja-

cielskiego i musiay si cofn ku miastu. Widzc ten

odwrót, kirasyerzy pruscy natarli na pluton Lipskiego,

lecz zostali odparci ogniem rcznej broni z cmenta-

rza. Tymczasem pruska piechota, posuwajc si coraz

dalej po drodze winnogórskiej i nie zwaajc na saby
ogie strzelców polskich, zaja korzystne stanowisko

w miecie przy kociele. Polska artylerya musiaa si
cofa, a za jej przykadem posza jazda i kosyniero-

wie, aby nie da si odci od posików od strony

Warty.
*

Polem od strony wschodniej i poudniowym szla-

kiem miasta zbieray si siy polskie w kierunku Ko-

zubca, do boru midzy drogi ku Pogorzelicy i No-

wemu Miastu.

Miano rzecz cakiem za stracon. Prusacy Mio-
saw zajli i wycignita ich linia bojowa dugim sznu-

rem posuwaa si ku miastu. W szeregach polskich

wszcz si popoch i niead. Wielu kosynierów rzu-

cao bro i pakunki. W caym Miosawiu zostaa si
tylko garstka strzelców i rozpaczliwie bronia ogrodu
i paacu, atakowana przez zgorzelickich strzelców.

Wreszcie wdara si pruska piechota do paacu. Kade
drzwi niemal musiaa wyamywa, zanim paac zaja.
We wszystkich pokojach leay trupy, bo strzelcy pol-

scy pardonu nie woali, ale te go nie dawali. Kto za
wyskoczy przez okno, tego zakuto na dole bagnetami.

Przy stodoach folwarku Bugaja zatrzymaa si
druga grupa strzelców, wród której by Mierosaw-
ski. Stara si on nakierowa odwrót na drog ku No-
wemu-Miastu, ale nie by w stanie opanowa wojska
w rozsypce.
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Zdawao si, e ju niepodobna odzyska Mio-
sawia. Gromadka strzelców z Domagalskim, Gabryel-

skim i czci oddziau Golino wskiego, dotrzymujc
placu Prusakom, znalaza si wreszcie zupenie odcita

od swoich, bez monoci odwrotu, w Bazarze. Poza-

mykawszy drzwi i okna, nie majc innego sposobu

uratowania ycia, siedziaa wic ta gromadka cicho

w nadziei, e ujdzie bacznoci nieprzyjaciela i to jej

si udao.

Tymczasem dziki zabiegom A. Poniskiego, Obor-

skiego i kapitana Langego zdoano zebra i uszyko-

wa w okolicy Bugaju okoo 600 kosynierów i cz
strzelców. Brzeaski zatrzyma i przyprowadzi do
adu jazd miosawsk, okoo 150 konnicy. Tylko szwa-

dron Adolfa Malczewskiego, jak si rozpdzi, zajrza-

wszy w oczy konnicy pruskiej, tak niepowstrzymanie

lecia na zamanie karku, min Miosaw, min pole

za Miosawiem, potem las dwumilowy i wci pdzi,
a stan nad brzegami Warty i przy domowych ogni-

skach szuka ukojenia po przebytych niebezpiecze-

stwach ucieczki . .

.

W sam por zebray si siy polskie w okolicy

Bugaju, bo wanie gdy jazda pruska biega, aby gro-

madzce si na nowo szyki rozproszy, z lasu wyonio
si czoo kolumny Biaoskórsluego.

Obóz pleszewski pomimo caonocnego forsownego

marszu przejty by tak ochoczoci do boju, e jego

przybycie przewayo losy bitwy. Z si, które stano-

wiy obóz pleszewski i ukryte byy przed okiem Pru-

saków w lesie, Mierosawski utworzy rodzaj wide,

których rodek stanowia silna kolumna kosynierów,

a boki za jazda rozstawiona na skraju lasu. Natu-

ralne wgbienie w lesie pozwolio wybornie myl t
przed wrogiem zamaskowa, tak e pruska konnica,
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dostawszy si' impetem pogoni w t zasadzk, byaby
stracona zupenie, gdyby nie kosynierzy, którzy krzy-

knli »hura!« zanim si za wrogiem oba koce wide
zamkny, a tern samem ostrzegli Prusaków o niebez-

pieczestwie. Wtedy jazda zebrana przez P>rzea-
skiego stawia czoo atakowi huzarów, a szwadron

pleszewski pod komend majora Kirkora rzuci si
w wir walki i pierwszym niemal impetem odrzuci

w ty huzarów. Pierzchnli huzarzy, pierzchnli kira-

syerzy, którzy za nimi stali w obwodzie i w dzikim

nieadzie ucieka zaczli do Miosawia. Ich ladem po-

szli uani i art}rlerya konna w tak panicznym strachu,

e na zbiegu dróg pomidzy ogrodom a winnic od

Nowego-Miasta i Kozubca po wasnej przejechaa si
piechocie i szeregi jej zupenie zmieszaa*).

Za uciekajcymi sypnli uani polscy. Cae wy-

brzee boru zagrzmiao jednym okrzykiem: »Uciekaj!«

Chcc spróbowa odzyskania straconego Miosawia,
poprowadzi Brzeaski strzelców na nowo ku miastu.

Porwaa si i piechota nowomi^ka, aby si poczy
z oddziaami Oborskiego i Poniskiego. Przy tym za-

czepnym zwrocie zosta raniony wystrzaem Garczy-
ski, a uciekajcy huzarzy kilku ciciami paasza zra-

nili W Kosiskiego, szefa sztabu nowomiejskiego.

Xa caej linii rozpocz si ogie na nowo. Pie-

chota pruska zaja folwarczne budynki na Bugaju
i mocno zacza pray Polaków z tego dogodnego
stanowska. Strzelcy jednak wyparli j i folwark opa-

nowali, biorc na cel przedew szystkiem oficerów pru-

skich, których te niemao wtedy pado. Wyzyskujc
dogodne pooenie, Oborski z Poniskim rozbijaj na

•) Szczegóy te opowiedzia mi naoczny wiadek, ówczesny
podporucznik strzelców, Karol Brzozowski. (Prsyp. aut.).
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dwa odamy uciekajc si prusk, zmuszajc jeden

odam do schronienia si za staw na wschodzie mia-

sta, drugi za napdzajc wprost ku miastu. Lecz Blu-

men nie zdoa jeszcze zaj miasta rezerw i artyle-

ry, wic te nie byo si o co oprze uciekajcym.
Rozpocza si w miecie zajada walka. Prusacy,

obwarowani w paacu i okoo kocioa, twardo si bro-

nili. Lange na czele strzelców rzuca si gdzie naj-

wikszy ogie, Poniski i Oborski ze swymi kosynie-

rami powoli, lecz wytrwale posuwali si naprzód. W-
clewski, który dowodzi artylery, z wyyny pomidzy
paacem a folwarkiem dosigajc cmentarza, oblewa
Prusaków elastwem, zabija konie i ludzi, niós za-

mieszanie w formujce si nanowo szeregi, dopóki

mia czem strzela.

Za ogrodem angielskim i na górze po za cmen-

tarzem stara si Blumen jako tako formowa swe roz-

bite siy. Widzia, e dalszy opór w miecie by ju
bezcelowy, bo siy pruskie, rozbite na trzy czci,
musiay si najpierw zebra i policzy, wic te kaza
si cofn z Miosawia. Dano trbk znak do od :

wrotu. Kolumny pruskie z niezmiernym zabieray si
popiechem, uchodzc z miasta. Lecz przy wyjciu
nowa Prusaków czekaa niespodzianka. Przechodzc
przez rynek, koo Bazaru niespodziewanym, a silnym

zostali przyjci ogniem. To strzelcy, ukryci w Baza-

rze, widzc przez otwór zrobiony w dachu, e Pru-

sacy si cofaj, przygotowali si do strzau i czem kto

móg, loftkami, rutem i kulami pukali ze swej kry-

jówki do zbitych szeregów, pewni, e aden strza si
nie zmarnuje. Widzc w tern zasadzk, nie znajc sii

nieprzyjaciela, Prusacy do tumnej si rzucili ucieczki

i w najwikszym nieadzie opucili Miosaw.
W caym boju polegych i rannych byo do trzy-
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stu Prusaków, Polaków za ze dwustu. Do niewoli

prawie, e nie brano wcale.

Gdy Prusacy w popochu zaczli si cofa, naj-

wikszy cios im mona byo zada pogoni. Byoby
to dopiero waciwe wyzyskanie niespodziewanego
zwycistwa, w którem pi tysicy regularnego wojska
pruskiego ustpio z placu przed trzema tysicami
ochotników. Ale wojsko byo zanadto strudzone. Bya
godzina trzecia po poudniu, gdy Prusacy zabrali si
do odwrotu, onierz by strudzony i godny, konie

nie dostay obroku, adunków brako. Wojsko mio-
osawskie i nowomiejskie dwanacie godzin byo pod
broni, obóz pleszewski, który maszerowa ca noc

i bi si potem w najsilniejszym ogniu, upada ze

zmczenia.

Mierosawski chcia zorganizowa jaki pocig,

ale komendant szwadronu piesze wskiego wymówi si
od tego, a Brzeaski z prostoduszn gburowatoci
starego, posiwiaego w bojach onierza, wymyla od

»osów, co si nie znaj na koniach*, kademu, kto si
zbliy do niego z propozycy pocigu Prusaków.

Chciano wysa choby ze dwustu ludzi, zaopa-

trzonych w zdobyte na Prusakach karabiny, ale zanim

ustawiono przed paacem dziesi rot, om nikno,
szukajc jedzenia.

W kilkanacie wic koni ruszy Mierosawski za

nieprzyjacielem, aby przynajmniej obserwowa jego

ruchy, ale po chwili zwoano go do obozu wieci, e
si szykuje rewolta.

Pierwsz wieci, która na wstpie dosza, bya
wie, e Biaoskórski opuci obóz. Wrczono mu od

Biaoskórskiego karteczk z owiadczeniem, e bra-

kiem rozporzdze w czasie boju tak si zrazi, i
skada dowództwo swego oddziau. Za przykadem
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Biatoskórskiego poszo kilkudziesiciu szlachty w szar-

ach oficerskich. Opucili oni obóz wród zarzutów
I Ar

rozmaitego rodzaju, robionych Sierosawskiemu.
Na wie o rozsypce starszyzny, strzelcy i kosy-

nierzy wpadli w wcieko. Wród przeklestw i po-

gróek szukay bandy, potworzone z regularnych od-

dziaów, zemsty i krwi akny. Wkrada si do obozu
zupena dezorganizacya. Rzucono si na rabunek do-

mów, splonclrowanych ju przez Prusaków. Nikt nie

powstrzymywa, nikt nie mia siy powstrzyma. Jedna
z tych band rzucia si wreszcie na aptek przy rynku,

jedyny dom dotychczas uszanowany, gdzie zoono
rannych Polaków i Prusaków. Na progu stano kilku

oficerów z emigracyi i moabitczyków, bronic dostpu
ostatecznym wysikiem. adn prob, adnym rozka-

zem nie mona byo powstrzyma napastników. Wre-
szcie Mierosawski, czujc, e ostatecznym rodkiem
stumi trzeba w zarodku bunt, który si móg prze-

rodzi w wojn bratni, wypali z pistoletu i pooy
na miejscu trupem jednego z onierzy, który ju go
za gardo chwyta.

Krótkiem energicznem wezwaniem do rozejcia

si w spokoju zapobieg Mierosawski dalszym rozru-

chom. To zabicie onierza zostao mu przez niech-

tnych za nowy grzech poczytane. Nazajutrz nastp-

nych kilkudziesiciu oficerów opucio szeregi. —



Ostatnie strzay.

Podczas gdy prosty onierz, upojony zwyci-

stwem nad Prusakami, przejty by najwikszem za-

ufaniem do Mierosawskiego i chcia walczy dalej,

oficerowie-wielkopolanie stracili otuch * do dalszego

prowadzenia wojny, a widzc zupen bezowocno
wysile, które nie mogy ju sprawy uratowa, bdc
terytoryalnie ograniczone elaznym piercieniem wojsk

pruskich , chcieli zwycistwo miosawskie wyzyska
w celu otrzymania tern lepszych warunków przy zo-

eniu broni. Gdy jednak cz ich, wytrawni onie-

rze, wraz z emigrantami z Francyi i wychodcami
z Królestwa chorgwi odstpi nie chciaa, a nalega-

nia wszelkie na Mierosawskiego okazay si bezsku-

teczne, zamawszy subordynacy, samowolnie opucili

szeregi zaraz po bitwie.

Poniewa dezerterów tych bya liczba znaczna,

postpienie ich zatem rozlunio zupenie szeregi i trzeba

byo niesychanych wysików, uporu, czujnoci i energii,

aby po jaowem zwycistwie zapobiedz zupenemu
rozprzeniu si wojska powstaczego. Dopiero póno
w noc udao si zebra gromadk strzelców, która

zaja kilka waniejszych punktów strategicznych, opu-

szczonych przez Prusaków, a nazajutrz zrana od biedy
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sformowano szeregi. Mierosawski zamierza przedrze

si na Kujawy, aby wznieci powstanie w tej yznej,

ludnej i bogatej okolicy Ksistwa. Wobec rozbicia

wojsk pruskich pod Miosawiem zamiar ten przy od-

powiedniej szybkoci ruchów zupenie by wykonalny

i byby moe zapewni przynajmniej wzgldne powo-
dzenie dalszym zamiarom Mierosawskiego. Stana
jednak temu na przeszkodzie grupa oficerów, nama-

wiajcych do ukadów z Prusakami i zawzicie sej-

mikujcych nad tern, co robi. * Na tern sejmikowaniu

zeszo duo czasu.

Poniewa dawny podzia na obozy zatrzymano,

w obozie wrzesiskim dowództwo obj major Berlie;

w obozie pleszewskim pukownik Kuszel; miosawsk
piechot dowodzi Oborski. Pierwsi dwaj skonni byli

do ugody i chcieli swe oddziay^ rozpuci wbrew woli

i rozkazom Mierosawskiego; jeden tylko Oborski ze

swymi ludmi gotów by do wymarszu.
Wprawdzie dziki Mittelstedtowi, A. Piliskiemu,

Szubertowi i Mniewskiemu nie udao si rozpuci od-

dziaów Berliemu i Kuszlowi, ale czas drogi upywa;
jedynie zrczno w przedostaniu si na Kujawy ura-

towa moga powstaców, bo wydane haso do wzbu-

dzenia powstania w tyle Prusaków nie wywoao po-

danego skutku; siy pruskie móg}' koncentrowa si,

otaczajc wojska powstacze i nie doznajc adnej po-

waniejszej dywersyi.

Tymczasem dopiero pod wieczór naprawd ufor-

moway si szeregi polskie; sia liczebnie pozostaa
prawie ta sama, co bya pod Miosawiem, bo lud pro-

sty chorgwi si chcia trzyma doostatka; straty w po-

legych i dezerterach zastpi przyprowadzony przez

Grabskiego i nauczyciela Woyskiego oddzia z 250

kosynierów redzkich zoony.
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Byo wic przeszo dwa tysice ludzi, przewanie
kosynierów, którymi dowodzili w poszczególnych obo-

zach* Jabkowski, Mittelstedt i Mniewski, pod wodzu
pukownika Oborskiego.

Brzeaski zatrzyma komend nad konnic.
Pierwszego maja wieczorem o 11-ej wyruszyli

Polacy z Miosawia ku Wrzeni, gdzie stanli okoo
4-ej nad ranem. Wojsko le byo zaopatrzone w y-
wno, poniewa Miosaw kilkakrotnemi przejciami

wojsk, a wreszcie waln bitw, zupenie ogoocony zo-

sta z zapasów; dlatego te we Wrzeni, nad ranem,

wygodniae szeregi zaczy si dobija do kupców, co

niemay sprawio popoch. Dopiero gdy umylnie zro-

biono faszywy alarm, e Prusacy id, zbiega sie

wiara do do oddalonego od miasta obozu, który si
znajdowa na drodze do Sokoowa.

Pod Wrzeni zatrzymali si Polacy kilkanacie

godzin; trzeba byo da odpocz onierzowi, dowódzcy
wreszcie potrzebowali czasu do uporzdkowania sze-

regów.

Tu, drugiego maja, -okoo 4-ej po poudniu, gdy
wanie zbiera si obóz do wymarszu w dalsz drog
ku Gnieznu, dano zna, e wojsko pruskie podchodzi
ju pod Sokoowo, posuwajc si wielkim traktem od
Gniezna.

By to genera Hirschfeld na czele 4-ch batalio-

nów piechoty, 2-ch szwadronów jazdy i 6-ciu dzia.Dy on do Wrzeni, zapewne z zamiarem poczenia
si z oddziaem generaa Blumena ze rody, aby 3-go

maja wykona atak na Miosaw. Prusacy wcale nie

przypuszczali, e pod Wrzeni napotkaj Polaków.
W Sokoowie staa saba placówka polska, która, nie

stawiajc oporu, pozwolia Hirschfeldowi zaj wiosk.
Bitw rozpoczli Prusacy silnym ogniem dziao-
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wym. Polacy uformowali si pod sam Wrzeni; od-

dziay kosynierów ustawione w czworobok stanowiy
rodek linii bojowej. Kawalerya wraz z kilku dziaami

stana na lewem skrzydle. Strzelcy, rozsypani w a-
cuch tyralierski, zaczli z zaroli pray nieprzyjaciel-

sk piechot. Prusacy odpowiedzieli na to pociskami

granatów i ogniem kartaczowym, wymierzonym na za-

rola, w których ukrywali si strzelcy; na czworoboki

kosynierskie wymierzyli silny grad szrapneli, które

powan szkod wród szeregów polskich zaczy wy-

rzdza.
Konnica pruska z ogromnym impetem wykonaa

szar na szeregi polskie. Skoro zbliya si nieco

w swym pdzie, kosynierzy zaczli uderza kos o kos
i sprawili tern dziwny oskot i chrzst, od którego nie-

mao koni si sposzyo i ponioso swych jedców
w dzikim popochu. Szara zostaa odparta i kosynie-

rzy przeszli do ataku. Pierwsza kolumna wród kar-

; bzowego ognia posuwaa si naprzód, lecz wreszcie

ócfdzia pruskiej piechoty ywym ogniem na sto pi-
dziesit kroków zmusi j do odwrotu. Druga kolumna

z niesychan odwag sza naprzód, cho na niej krzy-

owa si ogie pruski z trzech punktów. Pomimo strat

kolumna ta pdzia naprzód, a wreszcie wpada na

folwark sokoowski. Tam otoczya j trzykro silniej-

sza piechota pruska tak, i o ratunku nie byo mowy.

Wtedy jeden z oficerów polskich zawoa: pardon!'

i kaza swoim ludziom rzuci kosy. Prusacy, pewni

ju zwycistwa nad bezbronn garstk, zaczli na pi-

tnacie kroków ogie. Zginli oficerowie - emigranci

Krzysztofor, Wooszyski, Drozdowski, którzy po du-

giem tuactwie i cierpieniach tu pooyli wreszcie y-
cie za spraw. Nikt nie ocala. Cho ciko ranny

z ziemi si podnosi, dobijano go uderzeniami kolby.
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lub pchniciem bagneta. Równoczenie oderwany od

reszty oddzialik kosynierów, ze 30 ludzi moe zoony,
szuka schronienia w owczarni. Wtedy Prusacy zapalili

zabudowania dworskie i obstawili ponce budynki
kordonem bagnetów: kto si ywcem nie spali, ten,

wybiegajc z pomieni, na bagnety si nadzia.

Tymczasem kawalerya polska, chcc poprze wdzie-

rajcych si gwatem do Sokoowa kos}'iiierów, wy-

konaa obrót, któryby odci Prusakom odwrót do

Gniezna na Gulczewko. Prytem na odgos wystrza-

ów zaczy si w tyach pruskiego wojska groma-

dzi liczne oddziay chopów z okolicznych wsi, aby

przyj braciom w pomoc. To spowodowao Hirsch-

felda do odwrotu, który si odby w porzdku. Pocig
polski by o tyle skuteczny, e zmusi ich do przy-

spieszenia w cofaniu, zagroziwszy odciciem wysanych
naprzód bagay. Od wsi Gulczewka odwrót ich zacz
przybiera wszelkie pozory ucieczki. Niestety jednak

brak amunic}'i i wieych si uniemoliwi pogo za

uchodzcymi.
Prusacy zatrzymali si dopiero a w Czelucinie,

aby zebra siy po rozsypce. Polacy, minwszy Soko-

owo i Gulczewko, stanli we wsi Gulczewie.

Tak wic bitwa sokoowska zakoczya si znowu
zwycistwem powstaców. Drogo jednak okupione byo
to zwycistwo. Okoo 200 rannych i zabitych byo po

stronie polskiej, podczas gdy Prusacy nawet czwartej

czci tego nie stracili. Zwaszcza szrapnele straszne

czyniy w szeregach polskich spustoszenia.

Lecz i to zwycistwo, jak poprzednio miosaw-
skie, — lecz i te ofiary i dowody bohaterstwa pozo-

sta miay bezpodne.
Tej samej nocy, oddawszy Domagalskiemu strzel-

ców, Mierosawski wraz z Brzeaskim na czele jazdy
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wpadli do Czelucina, gdzie staa mocna aryergarda
pruska.

onierz, którego otucha wzrastaa w miar, jak

dowódzcy tracili nadziej, w poprzednich zwycistwach
czerpa odwag i z fury si rzuci na wroga. Atak
konnic}- by za slaby, aby Prusaków odrazu z po-

zycyi wyprze, czego wic nie dokonali uani, to zro-

bili nadbiegajcy wanie w trakcie walki strzelcy i ko-

synierzy. W par chwil póniej wróg si pospiesznie

cofa, szukajc po omacku drogi do ucieczki.

Waznem nastpstwem zwycistwa pod Czeluci-

nem byo to, e w jednem miejscu przynajmniej przer-

wana zostaa tak mozolnie przez generaów pruskich

spleciona siec, otaczajca wojsko polskie. Równina gnie-

nieska staa przed niem otworem.

Mierosawski postanowi skorzysta z tego i do-

trze pod samo Gniezno, nie eby je zdobywa, bo na

to si byo zamao, a amunicyi jeszcze mniej, ale po to,

aby budzcemu si w okolicy Gniezna powstaniu lu-

dowemu doda si i zachty; powtóre za, aby woj-

ska pruskie, roztoczone w obszernym krgu w po-

wiatach gnienieskim, wgrowieckim i mogilnickim,

zmusi do skurczenia si na tym jednym punkcie

Dochodziy do kwatery gównej wiadomoci, e
lud w okolicy Szubina, Kcyni, Goaczy, Wgrowca,
nina, Kecka i Rogowa, uzbroiwszy si; wyczekuje
nadejcia wojska polskiego, aby si z niem poczy.
Rokujc sobie tedy jeszcze pewne nadzieje, ruszy
Mierosawski, chcc dotrze do obronnego stanowiska

nad jeziorami rogowskiemi i, wzmocniwszy si nowemi
siami, walk dalej prowadzi. Nie trafiao to do przeko-

nania licznym oficerom, którzy przez porednictwo Brze-

askiego usiowali Mierosawskiego przekona, e te

hazardowne próby w adnym razie wygran si sko-
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czy nie mog, a duo krwi nadaremnie przelanej ko-

sztowa bd. Mierosawski jednak trwa w swych za-

miarach i 5-go maja o wicie poprowadzi wojsko, ka-

c tylko Berliemu wraz z 300 strzelcami, oddziaem

jazdy i kosynierów stan w Trzemesznie i broni si

do upadego.
Gdy skonni do ukadów oficerowie z Brzea-

skim na czele ujrzeli, e Mierosawski z garstk nie-

dobitków zamierza w istocie prowadzi wojn dalej

i przemyka si lasami po caych tygodniach, trapic

dorywczo Prusaków, — w Mogilnie, okoo poudnia, spo-

wodowali ostr wymian zda, która przerwana zo-

staa nagem doniesieniem, e Berlie opuci ju Trze-

meszno, naciskany przez wojska pruskie i cofa si ku

Mogilnu.

Ten odwrót Berliego zniweczy zamiary wydo-

stania si z elaznej obrczy, któr utworzyy wojska

pruskie wokoo Polaków, zdawao si bowiem nie-

wtpliwem, e skoro Berlie zetkn si ju tak nad-

spodziewanie wczenie z siami pruskiemi, niema innego

ratunku, jak zawraca napowrót w matni, z której

napróno si próbowano wydosta.

Szóstego kwietnia rano, zamiast odetchn swobo-

dnie w okolicy Rogowa, gdzie pewne byy posiki,

a sie wojsk pruskich przerwana, znaleli si powstacy
pod Orchowem, na pó drogi od Gbie do Witkowa.

Co gorsza, okazao si, e Berlie wykona odwrót z Trze-

meszna zupenie niepotrzebnie, przeraony widokiem

jakiej zbkanej widety pruskiej, która si jego wi-
cej ba powinna, ni on jej; lecz byo zapóno,

aby naprawi pomyk, gdy przerwany w jednem

miejscu piercie wojsk pruskich zacisn si ju i wyj-

cia nie dawa.
Powrót wielce bezadny w dawne, ogoocone z pro-
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wiantów lee niedopuszczat nawet samej myli o sto-

czeniu bitwy z nieprzyjacielem; wreszcie blisko gra-

nicy Królestwa dziaaa przygnbiajco na wojsko,

przejte przesadnym strachem wobec wojsk rosyj-

skich po drugiej stronie kordonu; obawiano si za lada

poruszeniem ku granicy, e Mierosawski zamierza

przerzuci si do Królestwa, a w miar zbliania si

do kordonu, chopi, jak pisze Mierosawski, -wsikali

w lasy« i caemi kompaniami opuszczali obóz.

Wieczorem dnia 6-go stano wreszcie wojsko

w Skpem pod Mielynem, o 2*/
2 mili od Wrzeni.

Obóz zupenie by zdezorganizowany, bkanie si po

zgliszczach i pobojowisku minionych zwycistw napa-

wao jednych bezbrzenym smutkiem i rozpacz, in-

nych przekonaniem, e nie naley zwóczy z nawi-
zaniem ukadów, czyli wyraniej mówic, ze zoeniem
broni. Byo co tragicznego w tern bezsilnem szamo-

taniu si w matni, w tern powolnem, a jednak tak nie-*

uchronnem konaniu organ; ^yi, której pierwsze ruchy

zaznaczyy si zwycistwami.

Partya skonna co ugody, z Brzeaskim na czele,

obiecywaa sobie wytargowanie od Prusaków dobrych

warunków z okazyi przyjazdu do Poznania generaa

Pfuela, któremu rzd da zupene penomocnictwo do

^uregulowania stosunków W. Ksistwa i przeprowa-

dzenia organizacyis co poniekd oznaczao misy stu-

mienia powstania. Pfuel, któremu przeciganie si walki

'rozdrabniao wadz midzy polowych generaów, rad

by jaknajprdzej walk zakoczy.
Na tej to niecierpliwoci Pfuela i skonnoci do

ukadów opierano przypuszczenie, e zoeniem broni

w por uda si nietylko zaegna przeladowanie ocho-

tników, ale istotn jak reorganizacy prowincyi wy-

targowa.
16*
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W Skpem wic zadano od Mierosawskiego,

aby zawiza ukady celem zoenia broni. Mierosaw-

ski odmówi. Wreszcie stano na tern, e Mierosaw-

ski po dawnemu wadz zatrzyma, wobec Prusaków

jednak wystpi Brzeaski jako dowódzca i ukady
przeprowadzi. Ze Skpego pomaszerowao wojsko, do

niespena 1,800 ludzi uszczuplone, do Strzakowa, Brze-

aski za wysa Szoclrskiego i Lalewicza na spo-

tkanie Prusaków w celu rozpoczcia ukadów. Peno-
mocników Brzeaskiego odesano do Poznania do

Pfuela. Wtedy Brzeaski, sdzc, e lepiej sam
ukady przeprowadzi, wyruszy do gównego sztabu

pruskiego.

Ósmego kwietnia wojsko przedstawiao ju bez-

ksztatn* zdezorganizowan mas. Tylko blisko po-

goni i ciasno miejsca midzy Prusakami a granic
opóniay zupen rozsypk. Z caego obozu moe 500

ludzi stano na jednym z ostatnich etapów, w Murzy-

nowie Borowem.
Tu zaszo co nieprzewidzianego.

Alfons Taczanowski, który, majc sposobno wi-

dzenia si z Pfuelem, przyj na siebie rol dobrowol-

nego negocyatora, przekona Pfuela, e Mierosawski

ma ze dwanacie tysicy karnego wojska; niem to po-

bi Prusaków pod Miosawiem i Wrzeni, a obronne

stanowisko zaj po obu stronach Warty. Pfuel upo-

wani Taczanowskiego do rozpoczcia ukadów z Mie~

rosawskim i zrobi propozycy, aby kadry polskie,

lecz tylko w sile 2-ch tysicy, byy zachowane. Gdy
z temi propozycyami zjawi si Taczanowski w obozie,

uzna Mierosawski, e, nie majc nic do stracenia, na

tej dyplomacyi tylko skorzysta mona, uda si wic
z Taczanowskim w podró, aby w pobliu Poznania

rozmówi si z Pfuelem i umow zawrze, a stanu
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rzeczy nie zdradzi. Lecz odesani przez Wedla Pfue-

lowi wysacy Brzeaskiego mimowoli si wygadali

przed Pfuelem, e cae wojsko polskie, to niespena ty-

sic onierzy, a wobec tego Pfuel nie chcia nawet
mówi z nikim o adnych ukadach, na spotkanie si
z Sierosawskim nie pojecha i zaleci Wedlowi za-

warcie umowy. Umow t zawar Brzeaski w gó-
wnej kwaterze pruskiej pod nastpujcymi warunkami:

1) e bro natychmiast bdzie zoona; 2) e emi-

granci z Królestwa, Galicyi i Krakowa, czy to do-

wóclzcy, czy podwadni, zostan odprowadzeni do miej-

scowoci midzy Elb i Wezer, skd jeeli zechc,

mog uda si do Francyi; 3) e ochotnicy z Ksistwa
Poznaskiego bd wedug powiatów podzieleni i od-

stawieni do landratów, którzy ich do domów rozpu-

szcz; 4) e landwerzyci i dezerterzy oddziel si oso^

bno, zaprowadzeni bd do Poznania i asce króle-

wskiej oddani; 5) e bezpieczestwo osobiste zar-

czone bdzie tym, którzy bro oddadz.
Na miejsce zoenia broni wyznaczono Czarne

Pitkowo, i ustanowiono, e kto na to miejsce nie

przybdzie, podlega prawu doranemu. Oficerom po-

zostawione miay by paasze.

Umow t w imieniu obozu przyj i obwieci
pukownik Oborski.

Na wie o zawarciu ukadów, które, wedug po-

jcia ludu, odbyy si w ten sposób, e »panowie opu-

cili Mierosawskiego, zrobili zdrad i onierza przy

onierzu po talarze sprzedali;, poszy plutony jazdy

i piechoty, zabierajc mae dziaka ze sob, aby si
przedrze do oddziaów partyzanckich Krotowskiego

i innych, o tworzeniu si których dochodziy wieci do

obozu.

Co byo w kasie pienidzy, Brzeaski onierzom
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wypaci. Nie korzystajc z warunków, przez Umow
z Prusakami zapewnionych, cz onierzy z; broni

w rku ukrya si w lasach, tworzc oddziay* party-

zanckie, cz za, bro zakopawszy lub zatopiwszy

w jeziorach i stawach, o ebraczym kiju wracaa do

domów. Gdy Wedel stan z wojskiem w Czarnem

Pitkowie d. 10-go kwietnia o 10-ej rano, aby uroczy-

cie bro od powstaców odebra, zasta tylko trzy-

dziestu piciu ludzi — bez broni i bez dowódzców.

Byli to po wikszej czci schorzali i wycieczeni po-

chodem o godzie i chodzie niedobitkowie, którzy wo-

leli mier z rki Prusaków, aby szybk, ni podobne

do powolnego konania tuanie si po gszczach i kry-

jówkach dzikich zwierzt.

Wojsko polskie przestao istnie.

Prócz dwóch armatek, których partyzanci ze sob

zabra nie mogli, a które na pomiewisko wystawili

póniej Prusacy na placu Wilhelmowskim w Pozna-

niu, »aden kawaek polskiego elaza nie by dobro-

wolnie zoony u nóg Prusaków^.



Po zoeniu broni-

' Ju po pierwszych starciach w Odolanowie, Go-

styniu, Raszkowie i Trzemesznie, a przed bitw pod

Ksiem i Miosawiem, genera Colomb czyni stara-

nia w Berlinie, aby mu wolno byo ogosi prawo wo-

jenne w caej prowincyi. Na to minister odpowiada

wymijajco, na rozcignicie stanu oblenia na cae

Ksistwo si nie godzc i motywujc odmow tern ze

niebawem wysya król do Poznania generaa Pfuel,

który bdzie mia zupene penomocnictwo. Tymcza-

sem dnia 5 maja, prawie w chwili przyj, Jn generaa

Pfuel Colomb i Bcurman wprowadzenie -prawa do-

ranego na cae Ksistwo zadecydowali, a genera Stein-

acker przedsiwzi zaraz nadzwyczajne rodki ostro-

noci i kaza zainknó bramy miasta.

Jak si zdaje, by to manewr, którego uy Co-

lomb, aby wobec przybywajcego nowego komisarza

królewskiego wadz sw wzmocni. Jednakowo obawj

Colomba, e Pfuel moe pój ladami swego poprzed-.

nika, Willisena, i pokrzyowa plany wadzyJOjsko-

wej, okazay si zupenie ponne, bo Pfuel, który od

chwili przekroczenia granicy Ksistwa bez silnej eskortj

konnicy kroku nie zrobi, przekonany o niebezpiecze-

stwach jakie mu ze strony powstaców grozie miay,

przybywa do Poznania z zamiarem stumienia buntu
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si, a nie paktowania z powstacami. Pierwszym te
jego czynem, gdy stan w murach Poznania, Jbyo po-

twierdzenie prawa wojennego w caej prowincyi*). •

Bardzo prdko jednak spostrzeg si Pfuel, e
dopóki trwa bdzie powstanie, wadza jego, jako ko-

misarza królewskiego, rozdzielona bdzie pomidzy po-

lowych generaów. Widzielimy ju, jak, tym motywem
si kierujc, skonnym si okaza do zakoczenia walki

chob}' kosztem pewnych ustpstw na rzecz majcych
zoy bro powstaców. Zapewne ten sam motyw
nim kierowa, gdy — pomijajc zupenie spraw linii

demarkacyjnej, t. j. podziau Ksistwa na cz polsk
i cz niemieck — postanowi rozpocz jakie kroki

ku reorganizacyi w powiatach, które niewtpliwie

miay cz polsk stanowi, jako to w gnienieskim,
wrzesiskim, redzkim, remskim, kociaskim, pie-

sze wskim, odolanowskim i ostrzeszowskim (z wyjtkiem
miasta Kpna).

Lecz podjcie przez niego reorganizacyi w tej

formie bardziej tylko ranio narodowe uczucia Pola-

ków, którzy w tein wydzieleniu kilku powiatów z ca-

ego obszaru Ksistwa widzieli gorzk satyr i nowy
podzia swej ojczyzn}'.

*) Odnony wyjtek z manifestu Pfuela z dnia 5-go maja

brzmi:

• Najjaniejszy Pan przysa mnie do Poznania celem zreor-

ganizowania prowincyi, stosownie do postanowie objtych w Naj-

wyszym rozkazie gabinetowym a-d. 26 kwietnia r. b.

»Reorganizacya ta wymaga przedewszystkiem spokój noci

i porzdku; lecz wszdzie znajduj kompletne powstanie, wznie-

cone przez bezzasadne obawy o religi i narodowo.
»W tern trudnem pooeniu rzeczy zostao przez najwysze

wadze prowincyi prawo dorane wydane, które na mocy mej ple-

nipotencyi potwierdzam*.
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Dlatego te Pfuel, gdy posowi Kraszewskiemu

zaofiarowa urzd naczelnego prezesa tego » Wielkiego -•

Ksistwa z kilku zoonego powiatów, podczas gdy
trzy razy wikszy obszar zosta wyczony — otrzyma
klasyczn odpowied: »Poniewa wedug przekonania

mego uskuteczniony podzia Wielkiego Ksistwa Po-

znaskiego nietylko si sprzeciwia traktatom z roku

1815 i gwarancyom patentu okupacyjnego, ale nadto

rozkazowi gabinetowemu z cl. 24 marca r. b. jakote
interesom i yczeniom daleko wikszej czci ludno-

ci Ksistwa, a wogóle jest podziaem, który niewt-
pliwie w historyi bdzie nosi miano nowego Polski

podziau, — przeto poruczonego mi urzdu przyj
nie mog«.

Podobn odpowied otrzyma Pfuel i od Potwo-

rowskiego, który mu na propozycy zostania preze-

sem tego miniaturowego Ksistwa odpisa z Berlina:

»Jakkolwiek za najwitszy poczytywaem sobie

obowizek zaj kady urzd w Ksistwie, podug
przyrzeczenia z d. 24 marca zreorganizowanem, w te-

raniejszem wszake pooeniu rzeczy bybym zdrajc
ojczyzny, gdybym bra jaki udzia w dziele, które za

nowy podzia Polski poczytuj .

Starania, eby inne osoby do przyjcia pier-

wszego w prowincyi urzdu no koni, pozosta}' rów-

nie bezskuteczne.

Zreszt propozycya Pfuela zmierzaa, jak si zdaje,

jedynie do wywoania we wpywowych osobistociach

poród Polaków wraenia, e »reorganizaey bie-

rze on istotnie na seryo. Tymczasem dla przeprowa-

dzenia jej adnych istotnych kroków nie uczyni, mia-

nowicie, gdy zauway, e punkt cikoci powstania

ju nie spoczywa w rkach grona wybitnych osobisto-

ci polskich, lecz w zawzitoci, z jak lud prosty



po »zoeniu broni« przez wojsko chcia dalej z Niem-

cami walczy.

Istotnie we wschodnim pasie Ksistwa potworzyy
si lune kompanje chopskie, które, licho uzbrojone,

godne, do wszelkich wybryków, ale i do zacitej par-

tyzantki, skonne, kryy si przed pocigiem wojsk

pruskich po lasach, a tam, gdzie ich si nikt nie spo-

dziewa, wyrastay jak z pod ziemi i pojedyncze od-

dziay wojsk pruskich rozbijay zawzicie.

Oprócz tych licznych band, których nikt zliczy,

ani ich czynów opisa nie potrafi, gdy tworzyy si
i nikny z byskawiczn szybkoci, byy oddziay
partyzanckie wiksze, które od pocztku a do poowy
maja nieubaganie szarpay Prusaków i wielkich na-

te z ich strony wymaga}', zanim ulegy rozsypce.

Do takich oddziaów nalea korpus partyzancki, który

si utworzy w pierwszych dniach maja pod wodz
oficera z 1831 r. Cedrowskiego, w tej myli, e trzeba

odcign cz wojska od cigania Mierosawskiego,

aby mu da mono wysunicia si z puapki. Kor-

pusik ten dnia 2 maja otoczy i rozbi pod Stszewem
silny oddzia pruskiej landwery, odbi kilkudziesiciu

jeców polskich, zabra do niewoli dwóch oficerów

pruskich. Zwycistwo to w znacznej czci przypisa
naley temu, e oddzia pruski skada si prawie w po-

owie z Polaków, którzy, widzc swoich, nie próbowali

si nawet broni, lecz, podnoszc czapki w gór i po-

wiewajc chustkami, owiadczyli gotowo przejcia na

stron polsk. Przeszo w ten sposób 112 ludzi z owego
oddziau, a e kady onierz mia 30 adunków, wic
nadspodziewany si znalaz w ten sposób zapas amu-
nicji. Zabrano przytem dwie fury ywnoci i w kasie

wojskowej troch pienidzy. Wzitych do niewoli ofi-

cerów, Brachrogla i Burgunda, wraz z podoficerami,
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o ile wstpi clo korpusiku polskiego nie chcieli, pu-

szczono wolno na sowo honoru, e przeciw Polakom
broni nie podnios nigdy. Nadspodziewanie wzmo-
cniony tern zwycistwem oddzia polski z tydzie je-

szcze z powodzeniem operowa w okolicy Trzebawia

i odzi; póniej, przeniósszy si na drug stron
Warty, pod Rogalinem rozproszony zosta przez silne

puki pruskie.

Energicznie wzi si do rzeczy Krauthofer-Kro-

towski. Zebrawszy znaczny oddzia partyzantów, ])rze-

wanie zoony z onierzy, puszczonych po zawarciu

konwencyi jarosawieckiej, dziaa na wasn rk i nie-

porozumiewajc si z adnym komitetem, ani z a-
dnymi naczelnikami komisyi i wydziaów przerónych,

dnia 3-go maja w Mosinie, a 6-go, wyparszy Prusa-

ków, w Kurniku Rzeczpospolit polsk proklamowa,
zamianowa burmistrzów i innych urzdników, oraz

wyda rozkaz spiesznego zbrojenia si, co uskutecz-

niono, zabierajc po domach osiadym w tej okolicy

kolonistom niemieckim wszelk bro paln. W krótkim

czasie zebra si oddzia, liczcy blisko 800 ludzi; na-

czelnikiem obrano Wodzimierza Wilczyskiego, a sze-

fem sztabu Krotowskiego.

Pod samymi murami Poznania przyszo do krwa-

wych star. W Górczynie, w Zegrzu chopi si kilka

razy cierali z maemi komendami wojska pruskiego, to

samo okoo Trzemeszna, Wgrowca, Rogowa; oddziay te

jak prdko wyrastay niepostrzeenie z pod ziemi, tak

znowu rozchodziy si szybko i giny.
W nocy z 7-go na 8-go maja wykona oddzia

partyzancki, zebrany w okolicach Wgrowca, Goaczy,
ekna, Szubina — atak na miasteczko Kcyni, gdzie

staa kompania liniowej piechoty pruskiej. Niedoe
wywiczono szeregi polskie nie wykonay napadu na
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miasto ze wszystkich stron jednoczenie, jak to byo
postanowione i pozwoliy Prusakom wykona odwrót

ku Masowicom. Plonem caej wyprawy byo opano-

wanie miasteczka, wzicie do niewoli 10 jeców, któ-

rych na sowo trzeba byo puci wolno — i 40 sztuk

broni.

8 maja napado wojsko pruskie oddziay Wilczy-
skiego i Krotowskiego w Rogalinie. Po dwugodzinnej

bitwie Polacy ratowali si przepraw na drug stron

rzeki i zaatakowali Eogalinek, a straciwszy kilkuna-

stu w zabitych i tylu w rannych, cofnli si znowu
za rzek, by si rozsypa na mniejsze oddziay i szu-

ka schronienia w gstych lasach. Koo Niwki rozpra-

wia si jeszcze Krotowski z trzema statkami na War-
cie, obadowanemi prusk piechot.

Z drugiej strony Poznania, z lewej strony Warty
w okolicy Obornik zebra si lud wiejski i pod do-

wództwem Mikoaja Dobrzyckiego uderzy na obsa-

dzone dwiema kompaniami wojska pruskiego Oborniki.

Niestety na mocie na Warcie pad Dobrzycki, ugo-

dzony kul. Stary to by onierz napoleoski, major

z r. 1831, który nie w jednem siadywa wizieniu za

spraw. Zgin w marnej potyczce, oszczdzany przez

mordercze kule w tylu innych walnych bitwach.

Lud, licho uzbrojony, utraciwszy dowódzc, roz-

proszy si, a Prusacy, wpadszy do Chludowa i Obie-

zierza, wywarli sw zemst na bezbronnych i nie-

winnych.

W powiecie bukowskim na wie, e si bi za-

czto, stana znowu cz ludnoci pod broni. Zda-

rzyo si, e 4 maja przybya nad rankiem ze Lwówka
do Buku kompania piechoty i rozoya si po kwate-

rach. Kosynierzy z okolicy, dowiedziawszy si o tern,

zaraz o wicie wpadli do miasta i Prusaków niespo-
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dzianie zeszli. Zacz si bój, w którym zgino sie-

dmiu onierzy ze strony pruskiej, a ze strony pol-

skiej kilkunastu kosynierów, w kocu Prusac}* ust-
pili. Po ustpieniu wojska pruskiego napenio si mia-

steczko tumem chopów z okolicy; e za lud ten nie

zna adnej karnoci wojskowej, wic midzy nim byli

i tacy, którzy w powszechnem zamieszaniu rzucili

si na kramy i domostwa ydowskie, zrabowali jedne

i drugie, bónic zburzyli, zbili i poranili kilku y-
dów, nawet jednego yda i sug miejskiego za-

strzelili.

Kosynierzy nie brali udziau w tej haniebnej ro-

bocie. Tymczasem, kiedy rabusie zabierali si ju do

odwrotu, nadszed oddzia landwery lskiej i huzarów
7. Grodziska i jeeli pierwej rabowano i zabijano, to

w owej chwili zaczy si morderstwa, speniane z wy-

rafinowan zaciekoci.

W innych okolicach Ksistwa w pierwszych dniach

maja zebray si liczne oddziay, niezorganizowane

i sabo zaopatrzone w bro paln. Pod remem ze-

brao si w Manieczkach okoo 500 kosynierów i 40

strzelców, a z drugiej strony Warty w Wielkich Je-

ziorach pod Zaniemylem zebra si podobny oddzia.

Oddzia z Wielkich Jezior mia ju utarczk z woj-

skiem pruskiem, konwojujcem jeców z pod Ksia.
Obydwa te oddziay miay wspólnie napa na rem,
lecz brak broni palnej wstrzyma wykonanie mia-
ego zamiaru i znaczna cz tych oddziaów rozesza

si do domów, oczekujc nowego hasa.

Widzc, e zapomoc regularnego wojska nie

sposób bdzie podoa temu niezorganizowanemu po-

wstaniu ludowemu, wadza wojskowa daa wojsku i lud-

noci niemieckiej cakowite pozwolenie na dowolne

rozprawianie si z powstacami. Ju nie wojsko z woj-
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skiem rozprawia si zaczo, ale oddziay partyzan-

tów polskich z oddziaami niemieckich kolonistów,

uzbrojonych przez landratów, a podbudzanych przez

onierzy.
Niebywaych okruciestw dopuszczay si bandy

niemieckie, sformowane przez niejakiego Liittichau,

Prusaka, przybyego z Kongresówki, który rozpuci
oddziay swych partyzantów po caem Ksistwie, aby,

idc jak tatarskimi zagonami, raboway opuszczone

domy i zncafy si nad ludem wiejskim.

W wielu miejscach szkody nieocenione przez ra-

bunek poniesiono. Zupienie paacu w Rogalinie i zni-

szczenie zbioru ksiek, rkopisów i obrazów, które si
tam znajdoway, s trudn do wynagrodzenia dla Pol-

ski strat.

onierze otwarcie zabierali to, co im dogodne
i posyali potem zdobycz do swoich domów; o tein

w ksigach pocztowych lad pozosta.

Naczelnicy wojskowi nic gono o naduyciach
nie wyrzekli i tylko ze strony wadzy cywilnej wyszo
odnone obwieszczenie. Warto przytoczy koniec tego

dokumentu:

»Dowiadczenie kilkakrotne — mówi Beurman —
okazao, e Niemcy i ydzi onierzy na kwaterach

przesadzonemi wieciami o okruciestwach do nadu-y poduszczaj; jakkolwiek komenderujcy genera
wyda do wojska ostrzeenia w tej mierze, polecamy

jednak urzdowi ziemiaskiemu, eby przez wadze
miejscowe podobnym na przyszo dranieniom zapo-

biega si stara«.

Jednym z pierwszych czynów, do których popro-

wadzili Liittichau i Tresckow z Grocholina swe bandy,

zoone w poowie z kolonistów, w poowie za z o-
nierzy, byo danie sobie odwetu za Kcyni. Przecho-
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dzc w nocy z 13 na 14 maja przez Rybowo, wykonali

napad na dwór. Napastnicy spotkali on waciciela
wsi, pani Ulatowsk, która ich zapytaa, gdzie maj
rozkaz wadzy na przetrzsanie dworu. Na to dowo-
dzcy oddziaem urzdnik Kramer ze Sonaw doby
pistoletu, przyoy jej do piersi i zawoa: Hier ist

der Auflrag! (oto rozkaz). Wreszcie Ulatowski dobro-

wolnie odda si im do dyspozycyi, chcc uchroni
on i domowników od barbarzystwa napadajcych.
Nic to jednak nie pomogo. Banda rozbiega si po
wsi, z domów wywóczya ludzi na ulic i wród dzi-

kich wrzasków tuka ich kijami.

Wie o napaciach tej bandy szeroko si. roz-

niosa i powodowaa, e nieraz przed przybyciem jej

do jakiej wsi, mieszkacy kryli si w lasach. Wtedy
zemst sw wywieraa ta dzicz na Bogu ducha win-

nych przechodniach, czsto i ebrakach, któr3rch tu-

kc kijami apostrofowali ironicznie: Hier habt ihr euer

Vaerland! (Oto macie wasz ojczyzn!)

W pobliu Margonina banda ta napada Ksawe-

rego Karowskiego, który jecha z chorem dzieckiem

do lekarza. cignwszy go z bryczki, napastnicy za-

czli go okada kijami, a omdla. Na ratunek przy-

by kupiec Kohn i Seelig (ydzi), komisarz obwo-

dowy z Margonina i niemiecki pastor. Komisarza i y-
dów jednak potuczono, a pastor ledwie na klczkach

od kijów si wyprosi. Kohn kaza piastunce z dzie-

ckiem ukry si w swym sklepie, przewidujc, e i na

dziecku bd si chcieli mci moe. Przypadkowo
przejeda podówczas tamtdy landrat z Wyrzysk
i omdlaego, krwi zlanego Karowskiego na swej

bryczce uwióz z porodka rozjuszonego tumu.

Dostawszy si wreszcie do Kcyni, zgraja ta roz-

bójnicza na swój sposób zacza mieszkacom wymi-
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rza sprawiedliwo. Masami bito na rynku chopów
i mieszczan kijami, a kademu obitemu po egzekucyi

kazano kij caowa.
Gówn kwater tej bandy, z kilkuset ludzi zo-

onej by majtek Tresckowa, Grocholin. Stajerowicza,

burmistrza w Kcyni i deputowanego na sejm berli-

ski, zbito batami i odwieziono w ptach do Bydgoszczy

»za to, e gosowa za nieprzyczaniem Ksistwa do

Rzeszy' niemieckiej «. Wadze wojskowe wszelkie zaa-

lenia zbyway nic nieznaczcemi wymówkami, których

tre zawrze mona w sowach: »a la guerre — comme
a la guerre;-.

Ma si rozumie, co w wielkich rozmiarach robiy

bandy Littichau'a i Tresckowa, doprowadziwszy do

swego rodzaju doskonaoci zncanie si nad ludno-

ci polsk — to w mniejszych rozmiarach robio woj-

sko regularne. Przechodzce z Poznania do Obornik

oddziay przez wie Chludowo w niesychany sposób

pastwio si nad ludnoci. Podczas gdy konnica oto-

czya wie, piechota wkroczya i do uciekajcych cho-

pów strzela zacza. Jednego, który kijem si broni

kilkunastu onierzom, na miejscu zakuto bagnetami;

drugiego, który szukajc schronienia midzy drwa po-

rbane si schroni, zastrzelono w jego kryjówce:

trzech miertelnie poraniono, tak e wszyscy w kilka

dni póniej pomarli. To samo powtórzyo si w Obje-

zierzu.

W ninie kaza genera Hirschfeld przyprowa-

dzi na rynek trzech obywateli, których mia w podej-

rzeniu i rozkaza jednemu odliczy 50 batów, dru-

giemu 25 batów. Dziao si to w obecnoci landrata

z Szubina. Jednym z bitych by nauczyciel Jaskólski,

drugim stolarz Rogaliski. Gdy obaj dali jakiego

sdu lub wiadków, rzek Hirschfeld do otaczajcych
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go onierzy te historyczne sowa: Die Zeugen werden

splter 'uemommen werden — jetzt schlagt langsam und
stark. (wiadków przesuchamy póniej — teraz bijcie

powoli i silnie).

Za przykadem Hirschfelda poszed burmistrz

niski Leiner i za lada okazy kaza dawa baty Po-

lakom. Gdy mu zwrócono uwag, e rozkazem królew-

skim kary cielesne zostay zniesione, on odrzek, e
prawo królewskie dotyczy ludzi, a Polacy nie s lu-

dzie, sondern TJiiere.

Przytoczone powyej przykady nie s odoso-

bnione. W maju i w czerwcu w poznaskiej » Gazecie

polskiej znajdoway si na kadej niemal stronie opisy

podobnych gwatów, stwierdzone podpisami wiadków.
Dziay si te rzeczy, które nie »karnemu -< woj-

sku pruskiemu, ale dzikim hordom Hunnów miao
przypisaby mona. We wsi Stpuchowie w powiecie

wgrowieckim (wasnoci Moszczeskich) gwacono ko-

biety. Dziewczyn szesnastoletni i niewinn, Maryann
Jagodzisk, zapali onierze, a podczas gdy ich towa-

rzysze pod komend oficera rewidowali dwór, siedmiu

j zgwacio czterech za trzymao. Oficer, wyszedszy
z dworu, znalaz j krwi zlan, nieprzytomn i od-

pdzi od niej onierzy. Zbrodniarzy nie ukarano.

Podczas gdy wojsko pruskie w ten sposób po-
rzdkowao prowincy*, Pfuel obwieci ludnoci nie-

mieckiej, e miasto Pozna nieodwoalnie wcielone zo-

stanie do Prus. Dnia 12 maja odby si z tego po-

wodu uroczysty obchód, w którym udzia wziy wa-
dzo cywilno i wojskowe. Orszak, zoony z dostojni-

ków niemieckich, eskortowany przez wojsko z muzyk
i przez tumy ludnoci niemieckiej

,
przeciga po



— '258 —

ulicach miasta. Wieczorem odbya si iluminacya. Nie-

iluminowane szyby w domach polskich pospólstwo nie-

mieckie wybijao wród zwyciskich okrzyków.
Dnia 23 maja, uwaajc, e powstanie skoczone,

wyda Pfuel nastpujc odezw do ludu polskiego:

»Teraz polscy mieszkacy, gdy po wielkim rozle-

wie krwi, po ndzy i troskach wszelkich, prawo i po-

rzdek do kraju wraca, przemówi do was w kilku

sowach, które w serce swoje wpoi powinnicie, aby-

cie sobie na inny raz sami nie zaszkodzili.

»Obcy, z kraju wypdzeni ludzie przyszli do was,

i z nimi inni, na mier skazani i przez naszego króla

uaskawieni, i rzekli:

» bierzcie si czemprdzej clo broni, król pru-

ski ju nie jest waszym królem, chc abycie
ewangelikami zostali, chc wasz religi odebra
ju Niemcy kocioy wasze pal, wasze otarze
poniewieraj i tylko w broni jest dla was ratunek-.

» Wielcy panowie w kraju obiecali kademu z was,

który do broni si wemie, trzy morgi roli jako na-

grod. Wielu z waszych ksiy take wam to, tak

z ambony, jako te potajemnie powtarzao i wycie
temu lepo wierzyli.

»Wtenczas wy nieszczliwi do broilicie si wzili,

tak z broni, jako te z kosami na braci waszych nie-

mieckich napadlicie. Po wielkich walkach , kiedy

przez rabusiostwo, morderstwa, zniszczenie ogniem,

wielkie nieszczcie na cay kraj si rozlao, zostay
przez wojsko królewskie wszystkie wasze bandy roz-

pdzone. Wielu z tych, którzy was burzyli, jest w are-

szcie i oczekuje kary. Równie i ksia, którzy was
przeciw królowi waszemu podegali, zasuyli na kar;
wiem ja dobrze, którzy to s, lecz jeszcze ich nie ka-

zaem aresztowa przez wzgld na tych szanownych
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kapanów, którzy w prawdziwej chrzecijaskiej myli
kazali o mioci i jednoci wtenczas, kiedy tamci do

zemsty i przeladowania zachcali. I na có tyle krwi

si rozlao? Wasi burzyciele mówili wam, e macie by
ewangelikami, a przecie jestecie tak jak i przedtem

katolikami, mówili wam dalej, e kocioy wasze bd
spalone, wasze otarze splamione — kocioy wasze

i otarze stoj nieruszone dla waszej pociechy w ta-

kiem nieszczciu*). Mówili wam, e król pruski ju nie

jest waszym królem, jest on tak teraz jak i przedtem

waszym askawym panem, przez którego zostalicie

wolnymi ludmi, wy, którzy przedtem bylicie tylko

kalekami.

»Dalej có si zrobio z obiecanych wam trzech

mórg roli, które kademu kosynierowi po walce sko-
czonej miay by dane? Duo z was zamiast tych

trzech mórg dostao grób, w którym spoczywaj, — duo
zostao kalekami. A ci, którzy wam rol przyrzekli,

skryli si i niema ich.

»Uwaajcie wic, atwowierni rolnicy, jak was za-

wiedziono i oszukano. W waszej dobrej wierze wyla-

licie krew za tych, którzy was w nieszczcie wpro-

wadzili; wasz bro podnielicie przeciw waszemu
królowi, który wam tylko dobre wywiadczy.

»Daj Boe, ebycie si przekonali o waszym b-
dzie i wielkiej zbrodni; jak to nastpi, bdziecie bo-

gosawili naszego króla, który chtnie wam przebaczy,

a stronili od tych, co was poburzyli«.

*) Kilkudziesiciu chopów z okolicy Poznania podpisao

bardzo adne podanie do króla z powodu odezwy generaa Pfuel.

Czytamy tam:

»Pisanie komisarza i generaa Najjaniejszego Pana nape-

nio gbokim alem nasze serca — raz dla tego, i widzimy, e
ju najwiksze na nas przychodzi nieszczcie, kiedy nam wszystko,

17*
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Tymczasem wizienia pruskie napeniay si co-

raz bardziej; ze wszystkich stron zwoono do Pozna-

nia, Bydgoszczy i Gniezna podejrzanych, lub z broni
w rku schwytanych. Nie uszed wizienia Krotowski

i Mierosawski, nie. uszli go inni. Najgorsze, wilgotne

i ciemne lochy zostay zaludnione winiami, tak prze-

penione byy wizienia. Mniej winnych, zwaszcza cho-
pów, bito kijami i wypuszczano, gdy brako miejsca,

a transport nie by zupenie bezpieczny ze wzgldu
na moliwo odbicia jeców przez kryjce si po la-

sach oddziay polskie. W tym celu kaza Pfuel kadego,
kto zostanie z wizienia wypuszczony, znaczy na le-

cokolwiek uczynimy na ze tomacz i kiedy nawet najwysi
urzdnicy W. K. Moci nie maj sobie za grzech podburza nas

przeciwko tym, co nas wzgldem powinnoci naszych owiecaj,
a po drugie dla tego, e wnosimy std, e kiedy tene komisarz
W. K. Moci móg wyda pismo tyle nieprawdy i niesprawiedli-

woci zawierajce do nas, którzy przecie na te rzeczy patrzymy,
r^zymy je i mamy w nich udzia — to te zapewne i W. K.

Mo o naszych zamysach, uczuciach i uczynkach wedle prawdy
i sprawiedliwoci tern mniej jeste objaniony. Z tych tedy po-

wyszych przyczyn powzilimy zamiar, wysa sami pismo do
Naj. Pana i wyoy mu rzecz t ca, jak nas P. P>óg nauczy
i jak nam sumienie nasze nakazuje — a zarazem zanie prob
do Waszej Królewskiej Moci, aby Naj. Panie da wielk na-

gan temu swemu urzdnikowi — za to, e on w imieniu W. K.

Moci wmawia w nas nieprawd i na drog faszu i niesprawie-

dliwoci kieruje-.

Podanie tak si koczy:
»Dopraszamy si tedy W. K. Moci, aeby to nasze prze-

oenie rozwaywszy w gbokoci serca swego, — przekonawszy
si jak wiele zapewne rzeczy wcale inaczej bywa o nas podanych
W. K. Moci — rozwaywszy, jak wielk dziedzicom i wszyst-

kim naszym braciom zrobiono krzywd — tych, co nas pouczali we-

dle naszych obowizków — burzycielami — a nas nazywajc pod-

burzonymi rabusiami — da temu swemu urzdnikowi przygan
za poniewierk naszych witych uczu*.
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wem uchu i lewej rce rozczynem piekielnego kamie-

nia, aby przez kilka tygodni pozostay wypalone czarne
znaki; po nich miano rozpoznawa, czy wypuszczeni
nie cz si na nowo przeciw Prusakom. Wskutek
tego wypalania piekielnym kamieniem tworzyy si
straszne rany i opuchlizny, które wobec braku opieki

lekarskiej przechodziy w gangren i powodoway mier
pitnowanych w ten sposób.

W Gnienie winiów tak katowano w wizieniu,

e na ulicach rozlegay si jki i ludno si groma-
dzia wokoo murów wiziennych, po za którymi
straszne dzia si musiay rzeczy. Sotysowi z Przy-
borowa dano np. 100 batów w dwóch po sobie nast-
pujcych dniach i nawpó ywego oddano w rce fel-

czera na miecie. Na odchodnem dosta 10 zip. z za-

kazem, aby o biciu nie rozpowiada, gdy w przeci-

wnym razie drugie tyle chost dostanie.

W prowincyi panowa smutek powszechny. Coraz
to gorsze dochodziy wieci. Razem z rozgosem o stra-

tach na polach bitw zabrzmiao doniesienie o bombar-
dowaniu Krakowa i o wypdzeniu emigrantów. Duo
byo trosk miejscowych, a jednak wszyscy do serca

wzili ten nowy zawód oczekiwa narodowych: obu-

dzio si take wspóczucie dla boleci bezmiernej, ja-

kiej dowiadczyli emigranci z Francy i, przed którymi

na chwile tylko granice ziemi rodzinnej si otwary,
aby si zamkn potem na zawsze.

Internowani w miastach, pooonych pomidzy
Elb a Wezer, emigranci polscy, z którymi obcho-

dzono si jak z winiami, mogli oceni warto sów
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Lamartine'a, który w imieniu rzdu francuskiego rzek
im: ^Spieszcie do kraju! ojczyzna stoi dla was otworem!

A jeli ci emigranci mieli sposobno przekona-

nia si, co znacz te sympatye francuskie, w które

jak w Boga wierzyli, to niemniej i mieszkacy pro-

wincyi poznaskiej przekona si mogli o wartoci

tych sympatyi. Lamartine postara si o to.

Wanie gdy pruskie odactwo wraz z hordami
rozbestwionych kolonistów pastwio si nad bezbronn
ludnoci Ksistwa, zoy Lamartine 23 maja zgroma-

dzeniu konstytucyjnemu okólnik przesany posom fran-

cuskim na dworach pónocnych. Okólnik ten brzmia:

»Byy rzd pozwala z niechci i, jakby przy-

muszony, swoim izbom owiadcza corocznie yczenia

swe o wskrzeszeniu narodowoci polskiej. Rzeczpospo-

lita mówi wicej — mówi przez swój rzd i gono:
Sprawa przywrócenia narodowoci pilskiej w rozmia-

rach, jakie oznaczone zostan w porozumieniu z trzema

dworami, jest wasn Francy i spraw; spraw, której

ani opuci, ani zapomni, spraw, któr najprzód po-

piera bdzie na drodze dyplomatycznej, a jeli .si to

nie uda, czynnem dziaaniem w dniu i godzinie, w któ-

rej wypadki pozwol jej rozwanie i przez zawczasu

przygotowane kombinacye wystpi ze sprzymierze-

cami swymi naturalnymi w sprawie wyswobodzenia

Polski .

Wie o tern owiadczeniu rzdu francuskiego

w chwili, gdy powstanie ju zostao stumione i gdy
kraj w bólach konania pozby si ju wszystkich na

dziei, wywoaa tylko uczucie goryczy i alu. Bo te
okólnik ten zakrawa na szyderstwo...

Dobitny wyraz tego przewiadczenia o nicoci

owych przesawnych sympatyi, gorzkiemi zami i krwi
okupione dowiadczenie, testament polityczny powsta-
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'nia poznaskiego 1848 roku, pozostawiony nastpnym
pokoleniom w spucinie, zawar artyku »Gazety Pol-

skiej- z 27-go maja. By napisany pod wraeniem

przebytych nieszcz z jednej - a owiadczenia lamar-

tinowskiego z drugiej strony. Zasuguje on na to, aby

go tu przytoczy, jako ostatnie sowo, ostatni myl
polityczn powstaczego ruchu, myl, która przypie-

cztowaa szereg zudze i nadziei:

»Woano ze wszech stron: starajmy si o sympa-

tye narodów — one nas zbawi. Nie czycie tego lub

owego, bobycic sympatye sobie zrazili. Woano: pozy-

skajmy tylko sympatye cywilizacyi europejskiej, sym-

patye Niemiec, Francyi i Anglii, a reszta dana nam
bdzic.

»I byy wszdzie po wiecie dla nas procesye,

obwoenia, chorgwie, mowy, krzyk i wiadczenia przy-

jani, mioci i powice.
»I na tern si skoczyo. — — —
•Ludy sowiaskie! drwijcie sobie z sympatyi za-

chodu, ale bdcie ostrone, jak we. Strzecie granic

waszych! Choby wam przysigano na popioy ojca,

na gow matki i syna — to kamstwo! Nie ufajcie

nikomu, nie wierzcie nikomu.

»Z nas bierzcie przykad ywy!
»Nas sympatye morduj od lat siedemdziesiciu . .

.



ZAKOCZENIE.

Stanlimy u kresu. - Po powstaniu zorganizowa-

nem nastpi jakby epilog — powstanie niezorganizo-

wane, ludowe. A jeli pierwsze krwawo si zakoczyo,
to nierównie wicej krwi kosztowao drugie. Charakte-

rystyczne sowa: nMy ta o ycie nie stoimy, byle tylko te

Niemce nad nami nie przewodziy" zostay przypieczto-

wane potokami niewinnej krwi chopskiej, która si
zmieszaa z krwi szlachty i emigrantów. Na zgliszczach

Ksia, wród kartaczowego ognia pod Miosawiem,
pod nieustajcym gradem szrapneli pruskich na po-

lach Sokoowa zoy lud poznaski szczytne dowody,

e w serce jego zapado gboko ziarno mioci ojczy-

zny, którego nic nie wypleni. Na polu bitwy, w zwar-

tych kadrach i w partyzantce — w zasiekach i lasach,

pojedynczo, lub w gromadzie, walczc pod wodz wy-

wiczonych oficerów, lub bez nich, lud ten wszdzie
jednakim si okaza: znamionuje go powicenie — jako

obywatela, ufno w dobr spraw — jako Polaka, kar-

no i odwaga — jako onierza; ma on zacito, która

do ostatniej chwili nie pozwala mu wierzy, e to ju
koniec, — która z goemi rkami kae mu i na

armaty.

Spogldajc z pewnej perspektywy dziejowej na
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te minione walki, odczuwamy wraenie, jak gdyby
przed oczyma duszy naszej powstawa tum tych bez-

imiennych chopskich bohaterów, którzy zgrubiaemi
od pracy rkoma chcieli na polu bitwy odmota* ów
fatalny wze, zadzierzgnity w ubiegym wieku wy-
pieszczonemi domi europejskich dyplomatów. A ponad
t ofiar krwi wyrasta niespoyta zasuga, dowód doj-

rzaoci spoecznej tego poznaskiego ludu, który nie

chcia sucha zdradzieckich podszeptów i roku 1848

w Poznaskiem nie pchn ladem 1846 roku w Gali-

cyi. Takim by w owej krytycznej chwili lud.

Nie chcemy docieka, czy powstanie 1848 roku
byo potrzebne, czy dao si unikn, czy i jakie bdy
popeniono w sterowaniu chaosem wypadków: niech

sd o tern kady sobie z faktów wytworzy.
Analiza wypadków, mianowicie jak si one od

1846 roku w swej cigoci' historycznej przedstawiaj,

wykazuje dwa prdy, które si zlay pozornie, lecz nie

.yiaprcuud, w .wybuchu powstania marcowego 1848 r.

-u eden prd, to prd radykalny, wszechpolski, dcy
do wywoania powstania dla caej Polski; drugi za —
to prd, opierajcy si na gruncie istniejcych warun-
ków bytu politycznego, dcy do wywalczenia Ksi-
stwu Poznaskiemu lepszych warunków bytu. Ruch,

z poczenia tych dwóch sprzecznych prdów wynik}',

nie poszed w kierunku, przez jeden lub drugi wska-
zanym, lecz poszed po przektnej; std poszo, e
chwilami nie mia celu wytknitego, e waha si po-

midzy dyplomacy a mieczem i paci haracz krwi
obojgu.

Czy temu winne jednostki? Mimowoli myl si
zwraca ku Sierosawskiemu. Dziaalno jego i rola

w powstaniu 1848 roku wywoaa namitn krytyk,
której istotn tre zawiera zarzut, e skutkiem jego
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nieogldnoci lub gorczkowoci wywoana orna roz-

prawa z Prusakami dala Ksistwu skosztowa wszyst-

kich nieszcz terroryzmu zdobywców i zniweczya

wszelk nadziej poprawy losu.

Z drugiej stron}', w swej namitnie pisanej ksice
o wypadkach 4S r., Mierosawski oskara przeciwni-

ków o »parafiaszczyzn«, o krótkowidztwo polityczne,

o zabiegi w celu uzyskania jakich okruchów aski

królewskiej dla Poznaskiego, a zapominanie o caej

Polsce.

Z tego widoczna jest tak wielka obustronnych celów

ide rónica, e kadej stronie z jej punktu widze-

nia naley przyzna suszno, a we wzajemnych oskar-

eniach — skonstatowa, e si obie strony nierozu-

miay.
Tu jest o, okoo której od samego pocztku do

samego koca krciy si losy powstania.

Gdy pod Sokoowem w najgorszy ogie szrapne-

lowy szy kompanie kosynierów, gstym trupem za-

cielajc pobojowisko, w jednej z ostatnich kompanii,

które miay wyruszy w ogie, dostrzeg Mierosawski

staruszka, który w trzscej si ju doni dwiga
kos i wraz z innymi mia ruszy do ataku. Zbliy
si wic do niego i, kadc mu rk na ramieniu, rzek

przyjanie:
— »Zostacie lepiej przy furgonach, mój przyja-

cielu! Wiek wasz uwalnia was od obowizku walcze-

nia. S modzi na to«.

A starzec, wyprostowany jak struna, wskaza na

stojcych w tym samym co on szeregu trzech modych
ludzi i rzek:



— 267 —

— »Naczelniku! oto trzech synów moich. Przy-

prowadziem wszystkich, ilu miaem. Pozwól mi wal-

czy i zgin z nimi«.

Kolumna ruszya do ataku i sza nieprzeparcie,

a dosza, dokd doj miaa. Starzec i trzej jego sy-

nowie — wszyscy padli, poszarpani pruskimi szrap-

nelami. — —

Ich to pamici, pamici bohaterskiego Floryana

Dbrowskiego i jego towarzyszów po duchu, pamici

katowanych, wizionych i kamieniem piekielnym pit-

nowanych — na tern miejscu czci pene naley si

wspomnienie.

^M^]^
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róda do historyi powstania 1848 roku.

• Literatura poznaska w I-ej poowie b. stulecia^ (Jarochow-
ski). Pozna, 1880.

»Zbiór najwaniej szych dokumentów dotyczcych W. X.
Poznaskiego^- przez Józefa Nowackiego. Wolsztyn, 1819.

»Dziennik Literacki«. Lwów, 1863.

»Historya sejmów Wielk. Ks. Poznaskiego do roku 18-17*

przez Ludwika ychliskiego. 2 tomy. Pozna, 1867.

»Zwei Prozesse im preussischen Polen<: Chr. Fischer. Ber-
lin, 1848.

» Wypadki poznaskie z r. 1848«. J. Moraczewski. Pozna,
1850.

^Powstanie poznaskie w roku IS4S^ L. Mierosawski. —
Pary, 1852. Pary, 1860.

»Sprawa winiów poznaskich przed sdem berliskim*.
Pary, 1818.

>Obraz towarzystwa demokratycznego^ przez Oyczyzniaka.
Kraków, 18-40.

Denkschrift. Voigts-Rhetz. 1S49.

Lubieski. »0 uregulowaniu stosunków wociaskich w W.
Ks. Poznaskiem*. Lipsk, 1843.

• Sprawa Polska z r. 1846*, W. Kosiski. Pozna, 1850.

»DasGrossherzogthum Posenund die Polen, von einem frfihe-

ren Abgeordneteiu. Berlin, 1861.
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Anklage-schrift des Staats-Anwalts. Berlin, 1847.

E. Knorr. »Von den polnischen Aufstandem. Berlin, 1SS0.

• Zur Beurteilung der polnischen Frage im J. 1848*. Berlin.

•Bemerkungen zu der Denkschrift iiber die Ereignisse im

Grossh. Posen*. Berlin. (184S?)

• Pamitniki Aleks. Guttrego*. Tom I. Pozna, 1891.

• Stan rzeczy w Wielkiem Ksistwie Poznaskiem* (Ks. Ko-

mian). Pozna, 1 8-1-8.

•Odpowied na Ludw. Mierosawskiego Powstanie pozna-

skie w r. 1848*. W Kosiski. 1861.

• Zbiór korespondencyi J. A. Kosiskiego z lat 1S15— 20«.

Pozna, 1SG1.

• Gorzkie ale plczcego kosyniera nad swoim (!) exwo-

dzem L. Mierosawskim*. Pozna, 1S53.

Yoigts-Rhetz. »Aktenmassige Darstellung der poln. Insur-

rektion im. J. 1848*. Posen, 1848.

G. Senst. »Voigt-Rhetz liber der polnischen Aufstand im J.

184S*. Berlin, 1848.

•Widerlegung der offiziellen Nachweisung des G. v. Co-

lomb«. W Kocielski, Berlin, 1848.

» Opowiadanie ulana z pod Xia.a -. Pary, 1860.

• Denkschrift liber d. Ereignisse im Grossh. Posen . Aus d.

Akten des K. Pr. Ministerium. Berlin, 1818.

•Pamitnik puk. Brzeaskiego z r. 1848*. Kraków, IS93.

• Offener Brief an Major v. Yoigts-Rhetz.* v. General v. Willi-

sen. Berlin, 181S.

•Pamitnik Fr. hr. Wiesioowskiego z roku 1S45— 1S46«.

Lwów, 1SG8.

Pamitnik Garczyskiego (Wyd. Schniir-Pepowski w » Szki-

cach historycznych-. Lwów, 1900).

»Gazeta Polska*. Pozna, 1848.
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^Spoeczestwo, które siebie nie rozumie jest w anarchii, czyli

urywek z dziejów, zaszych (!) w W. Ks. Poznaskiem 188« pr^zez

J. S. Pozna, 18-18.

»Situfltion politiue et sociale du Gr. Duche de Posen*. Pa-

ris, 1861.

v. Willisen. »Akten und Bemerkungen iiber meine Sen-

.dung«.

*Lune kartki z wspomnie*, H. Szuman. Pozna, 189S r.

»Die staatsrechtlicie Stellung der Polen in Preussen.« von
G. A. Noah. Berlin, 1861.

>Eingabe mehrerer Einwohner der Stadt Posen«. 1848.

»Beitrage zur faktischen Widerlegung der mit II. (Wuttke)

bezeichneten Flugschrift »iiber die neue polnische Insurrektion

in Grh. Posen«.

• Wspomnienia ochotnika z 1S tS r.«*).

*) Jest to pamitnik oficera obozu pleszewskiego, b. nauczy-
ciela ukomskiego. Ukae si dopiero po wyjciu niniejszej ksiki.
(Przyp. aut.).

•Ot?-





PRZYPISY.

-powstanie roi





*) Wycig z traktatu wiedeskiego, dotyczcy Polaków.

„Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de rAutriche et

de la Prusse obtiendront une representation et des institution3 na-

tionales reglees dapres le mod dexistence poIitique, que chacun
des goitvernements, auxquels il3 appartiennent, jugera utile et con-

venable de leur accorder."

2 a
) Manifest okupacyjny króla pruskiego

(oryginalny tekst polski).

„Mieszkacy Wielkiego Ksistwa Poznaskiego!

„Gdy przez dzisiajszy patent objcia kraju wprowadziem na

nowo w staroytny zwizek czci wróconych Mojemu pastwu po-

wiatów Ksistwa Warszawskiego, które dawniej do Prus naleay,
umyliem ustali równie i wasze stosunki. I wy take otrzymali-

cie ojczyzn, a z ni razem i dowód, jak wielce ceni wasze do

niej przywizanie. Bdziecie wcieleni do mojej Monarchii bez ubli-

enia waszej narodowoci. Bdziecie uczestnikami konstytucyi, któr
wiernym poddanym moim udzieli zamylam, i otrzymacie równie

jak inne prowincye Mego pastwa rzd prowincyonalny.

„Wasza religia zostanie zachowan i przedsiwzite bd rodki

do uposaenia duchownych w miar ich dostojestw. Wasze osobi-

ste prawa i prawo wasnoci wracaj pod opiek ustaw, wzgldem
których i wy póniej przyzwani bdziecie dla naradzenia si.

„Wasz jzyk ma by uywany obok niemieckiego we wszyst-

kich publicznych sprawach, a kademu z was w miar zdolnoci

jego otwartym zostanie przystp do publicznych urzdów Wielkiego

Ksistwa, równie jak i do wszelkich urzdów i dostojestw mo-

jego pastwa.

i*



— 4 —

„Zrodzony wród was Namiestnik mój midzy wami bdzie

rezydowa. Badzie on Mnie uwiadamia o waszych yczeniach i po-

trzebach, a was nawzajem o zamiarach mego rzdu.

„Wasz wspóobywatel, mój naczelny prezes, organizowa b-

dzie Wielkie Ksistwo podug odebranych odemnie instrukcyi i za-

rzdza niem we wszelkich oddziaach a do uzupenienia organi-

zacyi. Ma on w tej okolicznoci wzywa mów midzy wami ukszta-

conych, o ile ich do tego usposabiaj ich wiadomoci i zaufanie

wasze.

„Po ukoczeniu organizacyi powróc ogólnie przepisane sto-

sunki prawne. Mocn i sta moj wol jest, aby przeszo oddana

bya zapomnieniu.

„Moje starania zupenie przyszoci dotycz. W niej spodzie-

wam si znae rodki, abym ten kraj, nad mono wysilony i g-
boko wyczerpany, wprowadzi jeszcze raz na drog dobrego bytu.

„Wane dowiadczenia was nauczyy. Ufam z pewnoci, i
liczy mog na wasze uznanie.

„Dan w Wiedniu dnia 15 Maja 1815. (podp.) Fr. Wilhelm

(kontrsygO Hardenberg."

2 b) Oryginalny tekst niemiecki manifestu okupacyjnego.

Proclamation an die Einwohner des Grossherzogthums Posen

Einwohner der Grossherzogthums Posen!

Indem Ich durch Mein Besitznahmepatent vom heutigen Tage

denjeuigen Teil der, urspriinglich zu Preussen gehorigen, an Meine

Staaten zuriickgefallenen, Districte . des bisherigen Herzogthums

Warschau in ihre uralten Yerhaltnisse zuriickgefiihrt iabe, bin ich

bedacht gewesen, auch Euere Yerhaltnisse festzusetzen; auch Ihr

habt ein Yaterland und mit ihm einen Beweis Meliier Achtung fur

Euere Anhanglichkeit an dasselbe erhalten.

Ihr werdet Meiner Monarchiie einverleibt, ohne Euere Nationa-

litiit verlaugnen zu diirfen.

Ihr werdet an der Constitution theilnehmen, welche Ich Mei-

nen Unterthanen zu gewiihren beabsichtige, und Ihr werdet, wie

die ubrigen Provinzen Meines Reiches, eine proviuzielle Yerfassung

erhalten.

Euere Religion soli aufrecht erhalten und zu einer standes-

massigen Dotirung ihrer Diener gewirkt werden.

Euere persunlichen Rechte und euer Eigenthum kehreu wie-



der unter den Schutz der Gesetze zuriick, zu dere Berathung Ihr

kiinftig zugezogen werden sollt.

Euere '^prache soli neben der deutschen in allen offentlichen

Verhandlungen gebraucht werden, und jedem unter Euch soli, nach

Maassgabe seiner Fiihigkeiten der Zutritt zu den offentlichen Aem-
tern des Grossherzogthums, sowie in allen Aemtern, Ehren und

Wiirden Meines Reiches offen stehen.

Mein, unter Euch geborener, Stattlialter wird unter Euch re-

sidiren. Er wird Mich mit Eneren Wiinschen und Bediirfnissen und

Euch mit der Absichten Meiner Regierung bekannt machen.

Euer Mitbiirger, Mein Ober-Priisident, wird das Grossherzog-

thum nach den, von Mir erhaltenen, Anweisungen organisiren und

bis zur vollendeteu Organisation in allen Zweigen rerwalten. Er

wird bei dieser Gelegenheit von den, unter Euch gebildeten, Mau-

nern den Gebrauch machen, zu dera sie ihre Kenntnisse und Euer

Yertrauen eignen.

Nach vollendeter Organisation werden die allgemein vorge-

schriebenen Ressortverhiiltnisse eintreten.

Est ist mein ernstlicher Wille, dass das Vergangene einer voI-

ligen Yergessenheit iibergebeu werde. Meine ausschliessliche Ftir-

sorge gehort der Zukunft. In ihr hofle Ich die Mittel zu finden,

das iiber seine Krafte angestrengte, tief erschopfte Land noch ein-

mal auf den Weg zu seinera Wohlstande zuruckzufuhren.

Wichtige Erfahrungen haben Euch gereift. Ich hoffe auf Euere

Anerkennung rechnen zu durfen.

Gegeben zu Wien den 15 Mai 1815.

Gez. Friedrich Wilhelm.

3
) Rota przysigi na wierno

(z 1815 r.).

„Ja... uznaj J. król. Mo króla Pruskiego jedynym prawym
panem tego kraju, a cz Polski, która na mocy kongresu Wie-

deskiego do króla Pruskiego znów przypada, za moj ojczyzn,

któr przeciw przemocy i przeciw kademu w wszelkich razach

i okolicznociach wasn krwi broni gotów jestem."

4
) Obwieszczenie naczelnego prezesa z 1815 r.

Naczelny prezes Ksistwa, Zerboni di Sposetti, w odezwie

z dnia 30 czerwca 1815 r. oznajmi, e:
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n l) Wszelkie z urzdu przez król. komisye regencyjne wy-

dawa si majce rozporzdzenia i rozkazy wychodzi bd w oby-

dwóch jzykach: niemieckim i polskim.

„2) Osoby prywatne czyni mog wedle upodobania swe

proby i podania w niemieckim lub polskim jzyku. — Na poda-

nia w jzyku niemieckim wychodzi bdzie rezolucya król. komisyi

regencyjnych tylko w tyme jzyku, na podania za w polskim —
nastpi rezolucya w niemieckim i polskim."

5
) Reskrypt, dotyczcy wykupywania ziemi od Polaków.

(Podaj reskrypt ten w oryginalnem brzmieniu, poniewa po

dzi dzie Niemcy kwestyonuj jego istnienie. Przyp. aut.).

„Ich finde die mit dem Berichte vom 4. d. M. mir yorgeleg-

ten Antrage der Immediatcommission zur Berathung iiber die Po-

senschen Angelegenheiten, so weit sich solche auf die Erwerbung

groser Besitzungen beziehen, der Lag der Sache ganz angemessen,

und genehmige, dass wenn Subhastationen solcher Besitzungen ein^

geleitet sind, der Ober-Pnisident der Provinz Ihnen (dem Finanz-

Minister) Yorschlage zu dere Ankauf und zur Wiedeiweriiusserung

an Erwerber deutscher Abkunft gutachtlich einreiche, will sie auch

zum Ankauf innerhalb der Taxe, wenn sie gegen die Zuverlassig-

keit derselben kein Bedenken finden und die Wiedenerausserung

ohne erheblichen Nachtheil fiir die Staatskasse mit einiger

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, autorisiren, so wie Ich auch ge-

statten will, dass wenn auf diesen fiir die Staatskasse solchergestalt

erworbenen Gutem eine gutsherrliehe bauerliche Regulirung statt-

findet, hierbei nach den fiir die Domainen yorgeschriebenen Grund-

siitzen ohne Dazwischenkunft der General-Commission verfahren wer-

den diirfe. Ich finde jedoch in Riicksicht auf die Wiederverausse-

rung dergleichen grosser Besitzungen zweckmiissig und rathsam,

dass sie, je nachdem die jedesmalige Lokalitiit es gestattet, in meh-

rere kleine Rittergiiter rertheilt und einzelnen Erwerben deutscher

Abkunft iiberlassen werden. Nur insoweit eine solche Massregel sich

nicht ausfuhren lasst, will ich genehmigen, dass eine Dismembration

in einzelne nach dem Lokaltatsverhiiltniss mit einer grosseren oder

kleineren Hufenzahl auszustattende Bauerhofe veranstaltet werde.

Was die der Staatskasse oder den Geldinstituten des Staats hypo-

thekarisch verhafteten Giiter betritYt, so wird es in den einzelnen

Fiillen dem Ober-Priisidenten zu iiberlassen sein, mit den betretTen-
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den Yerwaltungs-Behorden liber die einzuleitende Kiindigung der

Kapitalien und iiber die Subhastation der verpfandeten Giiter zu

kommuniziren, da derselbe die sicherste Gelegenheit hat, von der

Nothwendigkeit eines Einschreitens im Interesse der Kassenverwal-

tung Kenntniss zu erhalten und den Behorden hierin zu ratben.

Berlin, den 13. Marz 1833.

Gez. Friedrich Wilhelm.
An das Staats-Ministerium.

6
) Niebawem po rewolucji lutowej w Paryu rozesza si

nastpujca

Odezwa do braci Polaków, sucych w wojsku pruskiem.

Bracia! po tylu latach uciemienia i nieszcz, nadszed
nakoniec czas wolnoci dla ludów z woli samego Boga. Ojciec wity
pierwszy stan w obronie ucinionych i jako pomazaniec Boski —
wznoszc donie ku niebu — pobogosawi caemu wiatu. Ju
Wochy, Szwajcarya i Francya usuchay tego witego gosu. Ludy
si podniosy, króle ich i ksita zadray z przestrachu.

Na pierwszy odgos o tern uderzyy serca ludów silniej z ra-

doci i oczy wszystkich zwróciy si ku Francyi, oczekujc i dla

siebie dnia wyzwolenia. Inne narody niebawem pod za tym wi-
tym przykadem, przyszedszy do przekonania, e Bóg sprawiedliwy

nie po to stworzy wiat, aby jedni byli szczliwi, a inni w stra-

sznej niewoli jczeli w nieszczciu, lecz po to, aby wszyscy mogli

bra udzia w jednakiej wolnoci i jednakowym dobrobycie, gdy
to s dary, które zesa Bóg, w swej dobroci jednakowo miociwy
dla wszystkich Ojciec.

Ale niebawem poczyli si w swej zoci królowie ze sob,

jako gnbiciele i wrogowie wolnoci, i zaprzysigli, niegodni, mier
Francyi, mier wolnoci. Zamierzaj oni poprowadzi swych niewol-

niczych onierzy, jak nierozumne bydo, aby dokona tego morder-

stwa ku swej korzyci i dumie.

Bracia! was król pruski prowadzi zmieszanych z Niemcami

i Moskalami na wojn przeciw Francuzom, bycie ich zabijajc za-

bijali ich wolno i zarazem wolno naszej ojczyzny, Polski...

Któ bowiem z was nio wie, e Francya, wypdziwszy swego

króla-tyrana i bdc sama woln i szczliw, poda do pomocn
ucinionym Polakom, jak przed czterdziestu laty podaa, i dopo-

moe im do zrzucenia jarzma swych tyrauów i do wolnoci?
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Wiadomo wam, e Francya gocinnie przyja tysice na-

szych braci, którzy opucili nasz ojczyzn, aby unikn przelado-

wania gnbicieli. Ci bracia-emigranci z pomoc Francuzów tworzy

bd tam polskie legiony, aby przy pierwszej sposobnoci z broni

w rku przybiedz na ratunek ojczynie, gdy ona powstanie, aby

zrzuci jarzmo swych gnbicieli.

A wic, gdy staniecie przeciw Francuzom, pamitajcie, e pod

pruskim mundurem, który wasz pier pokrywa, bije serce polskie,

i e Bóg nie po to was stworzy, abycie na usugach gnbiciela

naszego, króla pruskiego, walczyli przeciw braciom waszym z nara-

eniem wasnego ycia.

Pamitajcie, e kady strza, kade cicie szabl z waszej rki

trafi by mogo legionist polskiego, waszego brata, i e stalibycie

si mordercami wasnej ojczyzny, zdradzilibycie j i cignlibycie
na gowy wasze straszne przeklestwo Boga i Narodu.

Otó bracia! witym jest waszym obowizkiem porzuca sze-

regi pruskie, abycie nie suyli gnbicielowi naszej ojczyzny, —
a przedziera si do Francuzów, u których poczycie si z legio-

nami polskimi. W dopenieniu tego witego obowizku niech was
nie zatrzymuje przysiga, którcie zoyli na wierno królowi pru-

skiemu, bo król pruski jest wrogiem waszej ojczyzny i waszej re-

ligii. On — w zmowie z Rosyanami i Austryakami — zamordo-

wa wasz ojczyzn, zgnbi wasz religi i narzuci wam przysig
przemoc.

Wreszcie, bracia! Bóg wszechmogcy nakaza wam wierno,
posuszestwo i mio tylko wzgldem waszej religii i waszej oj-

czyzny, a nie wzgldem ciemiców. A wic nie zamanie tej przy-

sigi jest grzechem, ale dochowanie jej przez was byoby grzechem

najciszym, miertelnym, za któryby wam Bóg nigdy przebaczenia

nie udzieli. Zamcie wic t nikczemn przysig tak, jak zamao
w roku 3 830 wojsko polskie wymuszon w ten sam sposób przy-

sig wzgldem rosyjskiego cesarza, — tak jak dzi oto onierze
francuscy zamali przysig wobec swego króla.

Przy pierwszej sposobnoci, jak który moe, opuszczajcie sze-

regi wrojska pruskiego, spieszcie powikszy szeregi wojska polskiego,,

gdzie tylko wie was dojdzie, e ono si tworzy. Wród tego woj-

ska bdziecie walczy, jak Bóg przykaza, za wasz religi i wa-

sz ojczyzn. A gdy z pomoc Bo wymieciemy z ojczyzny gn-
bicieli naszych Rosyan, Austryaków i Prusaków, na zawsze zniknie

ich panowanie nad naszym piknym i urodzajnym krajem, skoczy
si gnbienie i niewola ludu, — my wszyscy, szlachta, mieszczanie
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i chopi bdziemy tylko brami, jako synowie jednej ojczyzny, Pol-

ski, i dla nas wszystkich otworzy si jednakowa wolno, jedna-

kowe prawa i ciary. W przyszoci, gdy powrócicie bracia na
ono waszych rodzin, wita was bd ze zami tryumfu i radoci wa-

sze matki i córki, a ojcowie wasi z dum w sercu wskazywa bd
na was, okrytych saw synów.

Ojczyzna wyzwolona obficie was wynadgrodzi i zaliczy do

rzdu swych wybawicieli.

Boe bogosaw Polsk i, jelimy ju do wycierpieli za

winy ojców i nasze, pozwól, bagamy Ci ze zami, aby ku Twej
chwale i sawie, a ku szczciu naszemu, powsta wierny Ci, a do-

tychczas strasznie gnbiony naród polski jako wolna rzeczpospolita

polska.

(Z wyjtkiem kilku ustpów, cao podajemy w tomaczeniu

z niemieckiego. Oryginau polskiego odszuka si nie dao. Odezwa
wysza bez daty i podpisu.

Oprócz tej — podaje v. Voigts JRJictz w Aktenm. Darst.

dwie podobne.)

7
) Wieczorem dnia 21 marca nadesza, do Poznania ponisza

Odezwa Libelta.

(Tomaczenie).

Do moich wspóziomków!

Przysyam wam wie, która z pewnoci rozraduje serca wa-

sze: oto wspóbracia wasi, skazani wyrokiem pierwszej instancyi sdu
kameralnego, na rozkaz króla wypuszczeni zostali z wizienia i nie-

bawem wród was stan.

Lud berliski uzyska dla nas wolno u króla i w tryumfie

zaprowadzi nas przed zamek królewski, aby oznajmi sw rado
z powodu naszego oswobodzenia.

Naród cay ma tu jedno tylko yczenie, a mianowicie, aby

Polska powstaa jako niepodlege pastwo i utworzya przedmurze

wobec Wschodu. Nie ulega wtpliwoci, e kwestya polska niebawem

zostanie rozwizana, moliwem jest nawet, e rzdy same rozpoczn

kroki w tym kierunku, aby zmaza hab podziaów Polski, któr
napitnowane s ostatnie dziesitki lat ubiegego stulecia.

Poniewa tak bliscy jestemy urzeczywistnienia naszych naj-

droszych nadziei, zwracam si zatem do was, rodacy moi, którzy-
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cie dotychczas dali mi tyle dowodów zaufania, — nie przeszka-

dzajcie ani na chwile, zaatwieniu spraw politycznych wywoaniem

zaburze w Ksistwie Poznaskiem; przedewszystkiem za upomi-

nam was, abycie wzgldem braci naszych niemieckiej narodowoci

nie ywili adnej nienawici, gdy ich to krwi zostaa na baryka-

dach Berlina okupiona wolno nasza i oni, da Bóg, bd popiera

nasz praw i wit spraw.
*

Berlin 20 marca 1848 r. Dr. Libelt.

8
) Pierwsza odezwa Komitetu narodowego.

Polacy i bracia!

Godzina wybia i dla nas; zjednoczenie Niemiec ju ogoszono,

król zezwoli na dobrowolne przyczenie kadej czci swego pa-
stwa do konfederacyi germaskiej. My, Polacy, majc byt narodowy

odrbny, nie moemy zezwoli na podobne wcielenie si, bez za-

grzebania naszych pamitek narodowych i bez zdradzenia naszej

ojczyzny, okupionej krwi naszych dziadów. Dzi, gdy sprawiedli-

wo bierze gór, gdy si chwila naszej wolnoci zblia, kilku oby-

wateli chcc unikn niepotrzebnego rozlewu krwi, któryby móg
nastpi w pierwszej chwili rozjtrzenia umysów, udao si do

rzdu pruskiego z prob o pozwolenie utworzenia komitetu.

Do prdszego bowiem osignicia wybawienia ojczyzny po-

trzeba komitetu, któryby sw wadz powstrzymywa niepotrzebne

ruchy. Podczas dzisiajszego zebrania obrano czonków komitetu na-

rodowego.

Polacy i bracia! Jeeli mio Boga i ojczyzny oywia wa-

sz dusz, jeeli tej mioci jestecie gotowi powici wasze ycie,

jeeli nadzieja lepszej przyszoci zmusza was do wylania skarg

i da waszych przed Bogiem, jeeli macie lito nad waszymi

brami wygnanymi, którzy po caym wiecie rozsypani, wylewaj

krew i zy dla dobra ojczyzny, przedmiotu naszej mioci i nadziei;

starajcie si unikn wszelkich sporów, mogcych za sob poci-

gn wylew krwi i wycieczenie si na dzi niestosownych, ale po-

trzebnych w chwili, gdzie ich uycie moe wywrze dla nas wpyw
zbawienny i stanowczy; z drugiej strony niech mio i powice-
nie si dla waszej ojczyzny nigdy nie sabn, bo powinnimy by
zawsze przygotowani na wszelkie ofiary. My, wybrani przez was,

nie bdziemy szczdzi si naszych, idc za gosem wspólnych serc,

aeby uy wszelkich rodków i powici si dla odzyskania nie-
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podlegoci naszej ojczyzny, aeby wraz z wami i caym wiatem

dzieli te. rado, któr nasze wybawienie wznieci.

Oby Bóg dla celu tak witego utrzyma w nas szczere i nie-

zachwiane powicenie. Jako oznak polecamy kokard czerwon

i bia.
Pozna 20 marca 1848.

Czonkowie komitetu narodowego polskiego.

Andrzejewski; Berwiski; opat Fromholz; opat Janiszewski;

Jarochowski; Krauthofer; M. Mielyski; Moraczewski; Jan Palacz;

Gustaw Potworowski; opat Prusinowski; W. Stefaski.

(ciso powyszego z autentycznym tekstem jest wtpliw.)

9
) Komitet narodowy polski do Niemców.

„Historya Polski zawiadcza, emy kosztem wasnej krwi bro-

nili zasad Chrzeciastwa. Zostalimy pobici absolutyzmem, który

zatamowa jednoczenie rozwinicie si wolnoci u narodów ssiednich,

i który podci nasze ycie polityczne. Inne narody nie rozumiay

onczas naszej sprawy i przyklaskiway monarchom, dzielcym si

nasz ojczyzn. Królowie, dzielcy si nami, dotrwali w przedsi-

wziciu, popeniwszy w r. 1846 zniesienie republiki krakowskiej,

ale ju teraz nie ze zgod ludów Europy. Liczne gosy odezway

si przeciw temu nowemu wystpkowi politycznemu, a my znale-

limy licznych przyjació we wszystkich narodach. Nasza sprawa

jest teraz europejsk, a dzi, gdy ludy odzyskay sw niepodle-

go, czuj, e ta nie bdzie miaa poty pewnego zabezpieczenia

póki Polska nie wróci w posiadanie praw swoich.

Czujemy dla was, Niemców, wdziczno, widzc i tyle wie-

rzycie w trwao wolnoci, o ile ona jest ogóln. Podajemy wam

rk pojednawcz i spodziewamy si z ufnoci, e nasza sprawa

zaatwi si wspólnie z wami w sposób spokojny i przyjazny.

Panowanie baguetami ju ustao; wiemy, i nie bdziemy

z wami walczy, czegobycie sami nie chcieli; ale wojna jest mo-

liwa z przeciwnej strony, wojna przeciw Azyi. T to wojn sta-

ralimy si przyprowadzi do skutku od pocztku naszej historyi

i bylibymy j z chwa rozpoczli, gdyby niedbao narodów nam

w tern nie przeszkodzia.

Nie wierzymy w trwao niesnasków wspólnych pod wzgl-

dem tej wojny, bo ideo ludzkoci i wolnoci powinny si byy roz-

szerzy midzy narodami, które si ju prawdopodobnie nie dadz
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poprowadzi jak zwierzta do boju, mogcego si chyba skoczy
ze mierci ostatniego. Oni nam teraz usu jako przyjaciele i jako

pomocnicy w tej walce wiata z ciemnoci".

Dnia 21 marca 1848 r.

Czonkowie komitetu narodowego polskiego.

10
) Odezw komitetu Narodowego.

„Bracia! W czasach dzisiejszych, w pierwszych chwilach wol-

noci, — nie moemy wymierza kar policyjnych na tych, którzy

w zapomnieniu swojem i w niepohamowaniu namitnoci, dopu-

szczaj si pijastwa, obelg, bójek itp. Kalaj oni wito pier-

wszego oddechu wolnoci. Powinni przeto potpieni by przez mo-

ralno narodu i opini publiczn. Niechaj wic kady, ile to w jego

mocy, stara si przez wpyw swój tak utrzyma karno i tak
trzewo, jak na obywateli wolnego kraju przystoi. Niechaj bdzie

u nas, jakoby wszystkie zamknite byy szynkownie. Niemniej sta-

ra si trzeba o to, eby ponne, a postrach wzniecajce wieci fa-

szywe, których peno kry po miecie, natychmiast karcono wy-

powiedzeniem rzetelnej prawdy.

D. 22 marca 1848 r. Komitet Narodowy.

Potworowski, Andrzejewski, Palacz, X. Prusinowski".

l
) Mowa Crousatza.

(tomaczenie)

„Polacy! Chtnie przyjmujemy bratni do wasz, któr wy-

cignlicie ku nam w swej wczorajszej odezwie. Zupenie pojmu-

jemy i szanujemy zapa, który was ogarn, bo chcielibymy tylko

wolne narody widzie na caej kuli ziemskiej. Lecz prawem rozum-

nej wolnoci jest nie obalenie, ale zreformowanie istniejcego po-

rzdku rzeczy. Odezwa wasza jest nam dowodem, ecie wiadomi
tej rónicy.

„Orem ducha, sowem wolnem sucie tylko dalej waszej

sprawie, a towarzyszy wam bd sympatye ludów, — w nich po-

moc czerpa bdziecie.

„Polacy! Nie chcemy by waszymi wrogami, — chcemy by
waszymi brami. Przedwczesny wasz zapa niech nie sprawi, aby
ore bratnie skrzyowa si miay, aby w obronie wasnoci swej
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zmuszony by obywatel dobywa miecza. Pokój, pokój niech zapa-

nuje midzy nami — abymy byli silnymi wobec wspólnego na-

szego wroga.

„Jeli ten wyraz sympatyi naszych uwaacie za wystarcza-

jcy, czego si spodziewamy po wczorajszej waszej odezwie, dajcie

dowód tego, noszc nasze barwy narodowe obok swoich, a my
waszym ladem pójdziemy".

Dnia 22 marca 1848 r.

12
) Mowa Bracwogla, wydrukowana jako odezwa Niemców do Polaków.

„Wybia godzina, i spady z ludów okowy! Od Renu a
do Prosny jeden rozbrzmiewa tylko okrzyk: Wolno! Tchnienie

Boe idzie nad ziemi, roznoszc ten okrzyk od ludu do ludu i -
czc w nim wszystkie.

„Polacy! I dla was wreszcie nasta dzie wolnoci, dzie od-

kupienia owej wielkiej zbrodni w historyi, któr popeniono na

was, — koniec dugotrwaych nieszcz waszych. Wiecie, jakie

sympatye ku wam oywiay naród niemiecki z oddali i z bliska.

Wasi wygnacy z 1831 roku przekonali si o tern, a w roku 184

6

wasz okrzyk boleci zbudzi gone echo w caej ojczynie Niem-

ców. Teraz bracia nasi w Berlinie dali pocztek zmartwychwstaniu

waszemu. Otworzyy si bramy wizienia: wasi, w kajdany okuci,

bracia zostali wam powróceni dziki naszym braciom. Wycie to

ocenili i wycigacie do nas bratersk prawic. Bracia! ciskamy

do wasz, a jak my to czynimy, tak uczyni i cay naród nie-

miecki, który podepta ju przymierze ksit z azyatyzmera i go-

tów sw czarno-czerwono-zot chorgiew poprowadzi obok waszej

chorgwi do walki wiatoci z ciemnot.

„Bracia Niemcy w Wielkiem Ksistwie! Nam przedewszyst-

kiera przystoi przyj wycignit ku nam pojednawcz do braci-

Polaków. Ogomy wszdzie, e to czynimy. Niechaj znikn wszel-

kie wtpliwoci. Fakta stoj przed oczyma waszemi, zawierajc g-
bok nauk; one do was si zwracaj, abycie jako mowie wol-

nego czynu wzili udzia w stworzeniu tego cudnego dziea histo-

ryi, jakie tu si rozpoczo. Odrzucie na bok wszelk potowiczno

i stacie si wolnymi niemieckimi obywatelami, braan w obrbie

ojczyzny.

„Stacie na wyynach rozpoznania wolnoci i bdcie pewni,

e ony i dzieci wasze bd miay pewno swego bezpiec/.estwa
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tutaj, jak wogóle wszdzie, gdzie wznosi si otarz wolnoci. Szla-

chetno podjtego dziehi sama daje najlepsz rkojmi bezpiecze-

stwa osoby i majtku.

„Braeia-Polacy i Niemcy, niech w myl tego hasem naszem

bdzie: Porzdek i spokój w imi wolnoci! a godem: polskie

i niemieckie barwy narodowe!"

Podp. Abicht, Herrmann Bielefeld, Emil Brachvogel, Crousaz,

Hepke, Fr. Triiger, Georg Treppmacher, E. Vansslov, Wehr.

(Tomaczenie).

13
) Opis zaj w Czarnkowie.

Landrat czarnkowski, Juncker, w swoich wspomnieniach o wy-

padkach 1848 r. *) kreli interesujcy obraz wypadków, zaszych

w Czarnkowie. Opis ten do wiernie oddaje zajcia, jakich wido-

wni pomidzy 23 a 26 marca byo prawie kade prowincyonalne

miasteczko. Dnia 24 marca rano — pisze Juncker, — dowiedziaem

si, e delegacya komitetu zjawi si w Czarnkowie. Miasto trzeba

byo opuci, gdy burmistrz postara si o to, aby uzbroi miesz-

czan. W par godzin póniej zajechaa liczna kalwakata, zoona
z okolicznej szlachty, inspektorów folwarcznyc' „ ' ekonomów i ludzi

dworskich, uzbrojonych w dubeltówki, piki i k.. v . Przodowali do-

brze znani mieszkacom Czarnkowa waciciele okolicznych wsi —
Szuman, Paliszewski, weterynarz Stanowski z Poznania, oraz kilku

innych. Towarzyszy im wikaryusz czarnkowski.

Skoro wozy stany w rynku i zebrao si duo mieszczan,

obywatele ci, stanwszy na wozach, obwiecili ludowi, e Ksistwa

nie przyczy si do zwizku Niemieckiego. Niezwocznie uzbrojona

gwardya miejska poczya si ze stojcym na rynku zbrojnym or-

szakiem. Rozwinito polskie chorgwie i rozlegy si radosne okrzyki.

Po chwili z wiey kocielnej powiewa zacza czerwono-biaa cho-

rgiew, a w kociele rozpoczo si uroczyste naboestwo dzikczynne.

Potem przemówi do zebranych na rynku Szuman, jako de-

legowany przez komitet centralny komisarz powiatowy; oznajmi, e
rozkazom jego winni wszyscy bezwarunkowe posuszestwo i zale-

ci utrzymanie dobrych stosunków z ludnoci niemieck. Landrat,.

który tymczasem zbroi niemieckich kolonistów w okolicy, zosta

zasuspendowany w urzdzie. Poczmistrzowi nakazano, aby ca urz-

dow korespondency oddawa w rce komisarza. Kasy rzdowe

*) Frh. Juncker von Ober Conreuth. Im Polen — Aufruhr 1846—1848.
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w landraturze i w zarzdzie dóbr królewskich opiecztowano. Tym-
czasem organizator wojskowy Swinarski wraz z komendantem od-

dziau piechoty Laskowskim zajli si sformowaniem oddziau ocho-

tników. Po dokonaniu pobienego przegldu si, Szuman w hotelu

przy rynku zgromadzi magistrat wraz rad' miejsk i wyda in-

strukcye.

Nazajutrz landrat przy pomocy wojska i kilkuset uzbrojonych

kolonistów opanowa miasto bez boju.

Jak w Czarnkowie landrat, tak w kilku innych miejscowo-

ciach komendanci zaogi wojskowej zdecydowali si na wasn_
rk stumi wszelki ruch.

u
) Komitet narodowy do braci ydów.

Bracia ydzi!

Rozszerzyy si tu faszywe pogoski, jakoby Polacy z na-

szego miasta zagraali waszemu posiadaniu. Zapewniamy was o fa-

szywoci tych wieci, gdy s one bez^ wszelkiej podstawy. Jeste-

my dalecy od zawici przeciw jakiejkolwiek narodowoci, uywamy
wszystkich si naszych, by porzdek i sposój utrzyma i staramy

si jakimkolwiek niesnaskom zapobiedz, bdcie wic spokojni, nie

przerywajcie waszych prac i zatrudnie w przekonaniu, e naród

polski wasze prawa uzcaje i szanuje. Nie dawajcie si uwodzi
przez ludzi le mylcych, którzy podobne wieci w celu wywoa-
nia niepotrzebnych rozruchów rozsiewaj. Braciom naszym Izraeli-

tom zapewniamy korzystanie z penych praw obywatelskich, jakie

nasi bracia w Krakowie w r. 1846 wam nadali, i prosimy was

o poparcie w naszera wspólnem dziele. •

Pozna, 24 marca 1848 r.

Komitet narodowy polski:

Andrzejewski, Berwiski, Chosowski, X. Fromholz, Jarochow-

ski, Niegolewski, X. Prusinowski, Potworowski, Palacz, Moraczewski,.

Stefaski.

1S
) Petycya deputacyi poznaskiej, wygoszona d. 23 marca 1848 roku.

Wasza Królewska Moci!

Ogólne denie narodów i pastw europejskich do odpowia-

dajcej potrzebom czasu reorganizacyi politycznej gboki znalazo

oddwik w Wielkiem Ksistwie Poznaskiem, mianowicie wród lu-



— 16 —

dnoci polskiej. Gdy ludy i pastwa niemieckie zjednoczyy si,

aby stworzy jednolite pastwo, oparte na zasadzie narodowoci,

cala ludno prowincyi poznaskiej ywi jednomylne przekonanie,

e w tej samej chwili wybia godzina odrodzenia Polski.

Przekonanie to stao si ju potnym moralnym czynnikiem;

opinia publiczna caych. Niemiec je popiera i podtrzymuje; pro-

wadzi ono do ruchu, który si krwawo zakoczy moe. Nie mo-

gc tego ruchu zaegna, postanowilimy przedoy Waszej Królew-

skiej Moci stan rzeczy i parcie koniecznoci, aby nakoni do wy-

dania rozporzdze, mogcych w polskiej ludnoci Wielkiego Ksi-

stwa Poznaskiego utwierdzi obudzone nadzieje. Zabierajc tu gos
w charakterze reprezentantów Ksistwa, skadamy do rk Waszej

Król. Moci nnjunieniej propozyc} zasadniczego zatwierdzenia na-

rodowej organizacyi W. Ks. Poznaskiego, któraby si daa prze-

prowadzi szybko, lecz w granicach prawa i pod opiek W. Król.

Moci. Niezbdnem jest w tym celu utworzenie komisyi tymczaso-

wej dla spraw W. Ks. Poznaskiego, któraby przy wspóudziale

król. komisarz^ dokona miaa dziea narodowej reorganizacyi. Lista

czonków tej komisyi, mów zaufania caej ludnoci, niebawem

przedoon zostanie W. Król. Moci do zatwierdzenia. Najbliszem

zadaniem rzeczonej komisyi byoby: 1) Zastpienie si wojskowych

korpusem zoonym z si miejscowych. 2) Obsadzenie posad rzdo-

wy^ -mieszkacami prowincyi.

i ._~Ma przygotowania tej reorganizacyi byoby przedews/.ystkiem

niezbdnem, aby W. Król. Mo rozkaza raczy: 1) utworzenie

gwardyi narodowej, 2; zniesienie obeenie sprawujcych urzd wadz
policyjnych, a zastpienie ich urzdnikami obieralnymi.

16
) Komendant pitej poznaskiej brygady andarmeryi Nr. 561.

Rozkaz dzienny.

Wszystkim wachmistrzom i andarmom królewskiej pitej bry-

gady andarmeryi rozkazuje si niniejszem niezwocznie obj znów

sub, o ile gdzie zawieszon zostaa, i przyczyni si spokój nera

i umiarkowanem postpowaniem do utrzymania porzdku i spokoju

publicznego zarówno pomidzy niemieck, jak polsk narodowoci,
przez usilne dopomaganie wszystkim tym panom
komisarzom, których tutejszy komitet narodowy
polski ustanowi w celu zaprowadzenia i utrzyma-
nia porzdku w miecie i na prowincyi.
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Spodziewam si, e powstrzymacie si od wszelkich niesto-

sownych i gorczkowych zda o wypadkach ostatnich i wogóle

zechcecie unika wszystkiego, co mogoby spowodowa nieporzdki

i zaburzenia. Niestety doszo do mej wiadomoci, e andarmi przez

nierozumne mowy dali powód do zaburze; gdzie si co podobnego

ponowi, tam winny bdzie zawieszony w urzdzie i przywieziony

do Poznania. Zadaniem naszem jest pomaga wadzom w utrzyma-

niu spokoju publicznego i ku temu celowi obecnie mamy dy.
Narodowy komitet polski w Poznaniu ju zaprowadzi porzdek
w miecie i na prowincyi i umoliwi spokojne wykonanie suby
wachmistrzom i andarmom. Mam nadziej, e kady suib wyko-

nywa zacznie i przyczyni si do utrzymania porzdku spokojn
i umiarkowan namow, a w tych wypadkach, gdy komisarze pol-

skiego komitetu narodowego was zawezw, z gotowoci na usugi

stanie.

Pozna 2$ marca 1848 r. Podp. v. Natzmer.

i;— Is
) Odezwa komitetu centralnego polskiego do Niemców, z dnia 29 marca

(w odpowiedzi na ich odezw z 26 marca).

„W odezwie, któr niemiecki komitet narodowy w Poznaniu

wyda do obywateli Polaków w Ksistwie d. 26 t. m., brak tego

ducha zbratnienia narodowoci, który wielkiemu dzieu wolnoci na-

daje idealn cech; dlatego te odpowiadamy, aby stosunki do wa-
ciwej ich normy doprowadzi.

„Napominacie nas, abymy pozwolili dojrze owocowi, nim go

zbierzemy. Wyrzeczono zatem wtpliwo co do dojrzaoci naszej

dla wolnoci.

„Pierwszem zaiste wiadectwem dojrzaoci narodu do swo-

body jest szacunek okazywany dla swobody innych narodów. Ta-

kie wiadectwo najzupeniejsze daje nam cay bieg dziejów Polski:

albowiem Polska nie rozszerzaa nigdy granic swoich podbojem:

wzrost jej dzia si na drodze wolnego ukadu i przystpu innych

do nas narodowoci.

„Oskaracie ca ludno polsk w obec wiata... Cze-

mu nie wskaecie przypadków pojedynczo? Jeli gdzie w szyn-

kowni zakócono spokojno, jeli indziej potyrano policjanta, który

naprzód pobudzi lud do zgieku przez zdarcie kokardy narodowej

z czapki poczciwego wieniaka, — a potem uderzy na bezbronny

tum z dobytym paaszem, jeli potyrano równie tego, który tak

niestosowny wyda rozkaz, czy warto rzeczy takie i tym podobne

IIrowsr»*iE poznaskie.
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w czasie gwatownej burzy, ca zawichrzajcej Europa., cho tylko

wspomina?... Mówicie o gwacie, który nam nie przynosi sawy.

Có wicej zasuguje na takie nazwisko, czy mao znaczny przed-

miot waszej skargi, czy krwawy zgon biednego sugi, który poleg

pod bagnetami i paaszami waszej siy zbrojnej w bramie bazarowej?

„A przecie, jak sdzicie, wypadki one, których nikt z nas

dobrze mylcych nie pochwali, zaka by maj caego narodu,

i wtpliwoci podawa dojrzao nasz do swobody. . . My jeste-

my sprawiedliwymi. Ani wandalizm bogatych chopów badeskich,

heskich, wirtemberskich, ani tumy burzce si w lsku, ani spu-

stoszenia i okropnoci, spenione w okolicach Wiednia, nie spowo-

doway jednego Polaka do posdzenia szlachetnego narodu niemiec-

kiego o niedojrzao do uywania witej wolnoci ...

rJeeli za gosicie t zasad, eby za bdy pojedynczych

osób odpowiedzialnym czyni naród cay, natenczas mielibymy wa-

niejsze prawo do pocignienia was do odpowiedzialnoci za wszy-

stko, comy i bracia nasi od siedmdziesiciu szeciu lat wycierpieli...

a to sama odezwa wasza z 22 b. m. wielkim nazywa wystpkiem

,

który obecnie zmaza naley.

„Z wzrokiem zatopionym w jasne krain)' wolnoci, od chwili

w której zaniechalicie by panami naszymi, widzimy w was tylko

braci naszych. Podalimy wam szczerze i otwarcie do bratersk,

któr bracia wasi w stolicy i caych Niemczech z równ przyjli

otwartoci i szczeroci. Wy odczacie si od nich, stawajc na

przeszkodzie wielkiemu dzieu chrzecijaskiego pobratania si naro-

dów, jakobycie chcieli porónienia zaszczepi midzy nami a Niemcami.

„Cóbycie bov.7iem innego zamierzali, jeli nie to, co owi

jeszcze dotd moe ród was zostajcy, którzy przed dwiema laty

wymylili trucizn i sztylet, na potpienie nasze i oczernienie w oczach

Europy. .

.

„Jak dotd nie udaway si wam oszczerstwa wasze, tak

i dzi si nie udadz, albowiem przed ca wasz ojczyzn nie-

mieck oskaramy was jako tych, którzy z namysem zerwali po-

kój i jedno . . . jako i std, e niechcielicie odczy si od ma-

teryalnych korzyci panowania waszego, e wolelibycie mie z nas

niewolników raczej, jak braci. Niech midzy nami a wami Niemcy
spraw rozsdz. Niech rozsdz Niemcy, czy wita mio ojczy-

zny, któr najwyszem dobrem mienicie, goci jeszcze w piersi wa-

szej, odkd dobrowolnie opucilicie granice Niemiec, odkd zapra-

gnlicie wydrze nam samolubnie to najwysze dobro czowieka
na wasnej dziedzicznej ziemi naszej". — —
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(Podp.): Jarochowski, W. Stefaski, Moraczewski, Libelt, Som-
czewski, R. W. Berwiski, J. Essman, Palacz Jan.

19
) Dnia 28 marca 1848 r. na walnem zebraniu w Wbrze-

nie zosta obrany komitet narodowy dla Prus Zachodnich, który

wydal nastpujc

Odezw
tymczasowego komitetu narodowego Prus pol-
skich do Braci Polaków tu zamieszkaych.

Wolno, Równo, Braterstwo! Otó .haso, na którego pot-
ny rozgos ludzko caa ywo poczwszy swej niezomnej siy
wiedz z olbrzymim rwie si zapaem ku urzeczywistnieniu naj-

witszych, odwiecznych, boskich zasad Wolnoci, Równoci
i Braterstwa! Tem hasem i Was, bracia Rodacy, wita nowo
utworzony komitet Narodowy, zarczajc najuroczyciej wobec wszech-

wiata ludów, e li tylko w imi Wolnoci, Równoci i Braterstwa

dziaa bdzie. Wszyscy wolni, wszyscy równi, wszyscy Bracia! a-
dnych stanów, adnych odrónie, adnych szczegóowych przywile-

jów! Precz z tem wszystkiem, co a dotd pomidzy dziemi je-

dnego Ojca-Boga i jednej Matki- Ojczyzny, pomidzy brami jednej

wszechludzkoci rozbrat i rozdwój czynio, a t tak dziwnie pikn
ziemi w padó paczu krwi i zami bratniemi tylokrotnie spluony
zamieniao. Nadesza wreszcie boga ta chwila, gdzie bracia- ludzie

wzajemnie sobie bratni podaj prawic bez wzgldu czy to cho-

pek lub pan, czy to Polak, Niemiec lub yd. Narody, przez du-
gie wieki z sob powanione matactwem kilkorga samolubów i lu-

dzi zej woli, dzisiaj po tyloletnira bolesnym rozbracie, kiedy duch

czowieczy w dziejach wiata nowem zattni yciem, wieczne przy-

sigaj sobie braterstwo i przymierze. W tym duchu, w tej myli
komitet Narodowy swoje rozpoczyna dziaanie; wreszcie i ufajcie

Bracia, e to, z czem si obecnie do was odzywa, nie samem —
nie czczem i próno przebrzmiewajcem jest sowem. O nie! Czy-

nem to stwierdzi, a stwierdzi jest woleu i mocen: bo w dzisiej-

szym stanie ludzkoci nie sów, ale czynów potrzeba, a sowo bez

czynu to mara, to jedno nic! Do dugo piknemi kadzono sów-
kami. Dzi czas obudy i kamu na wieki w pamici zapad, a szcze-

ro i prawda zasiady na stolicy wiata i jogo dzier bero. W imi
tej szczeroty, w imi tej prawdy o braterstwie ludów, w czyn te-

raz przechodzcej, upomina Was, Bracia Polacy, komitet Narodowy,

II
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abycie wszelkie przesdy, wszelk nienawi, wszelk z zoyli

wole., abycie w braterskim ucisku nietylko sami wzajemnie rów-

nymi uznali si brami, ale i Niemców i ydów do swej bratniej

przycisnli piersi. Tak jest,— Niemców! Bo to oni byli, którzy na

barykadach berliskich pierwsi chorgiew Wolnoci i Braterstwa

utkwili. Oni to swoj bohatersk piersi odparli przemoc pragnc
i nadal jeszcze rozdwoju pomidzy bratem a bratem. Krwi swoj
sowicie rozlan i sobie i nam Wolno wywalczyli; gdy to pewna,

e w pamitnej nocy z dnia 18 na 10 marca, której bój krwawy
toczy si na bruku w Berlinie, zesza jutrzenka i naszej Polskiej

Wolnoci. Im wic cze, im braterstwo, im mio wieczna! Lecz,

Bracia, z innej strony grozi i niemieckiej i naszej swobodzie nie-

bezpieczestwo. Olbrzym moskiewski ogromem swego despotyzmu

gniecie i toczy naszych braci Polaków w Kongresówce, na Litwie,

Podolu i Ukrainie; a przecie i oni pragn wolnoci, pragn wy-

swobodzenia. Przeto wzywa was komitet narodowy ku prdkiemu
uzbrajauiu si tak przeciw jakiej moliwej napaci na wolno
naszych braci Niemców, jakote i w tym celu, aby ujarzmionym

naszym braciom w tak zwanem Królestwie Polskiem siln a zbrojn

da pomoc ku wywalczeniu niepodlegoci Polski i ku zrzuceniu

jarzma niewoli i ucisku. W tej mierze odsea Was komitet naro-

dowy do komisarzy powiatowych, którym obszerniejsze pod tym
wzgl .^. dano rozporzdzenia. Bracia Rodacy! Kada chwila jest

droga: przeto si wam szybkie i spryste zaleca dziaanie.

Pozdrowienie i braterstwo! Niech yj wolne Niemcy! Niech

yje wolna Polska! Niech yje ludzko wolna i braterska!

Pitkowo dnia 29 marca 184S r.

Tymczasowy komitet narodowy Prus polskich: Sulerzycki,

obywatel z Pitkowa, L. Korewa, byy major W. P., Elanowski,

z Topolna, BI F. Zukrocki, obywatel z Grudzidza, X. Jan Tuo-
dziecki, proboszcz.

20
) Organizacya siy zbrojnej narodowej w powiatach.

(Wycig z aktów komitetu narodowego, Wydziau wojny, pod
dat 23 marca 1848 r.)

Powiat Organizator Organizator Organizator
en chef piechoty kawaleryi

1. Babimost Stan. Plater — Bobrowski
2. Buk K. Sczaniecki Adam Matecki Alkiewicz
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Powiat Organizator Organizator Organizator
en chef piechotj kawaleryi

3. Kocian Chapowski Zgorzalewicz

.4. Krobia Budziszewski E. Szodrski

5. Midzyrz. Bronikowski Alkiewicz

6. rem L. Smitkowski aszczewski —
7. Wschowa H. Szczawiski Wierzbicki . I. Sikorski

8. Krotoszyn Teod. Mycielski — —
9. Ostrzeszów Kuszel — Rekowski

10. Odolanów W. Lipski Murzynowski —
11. Pleszew Kalkstein Sadowski Fr. Zychliski

12. Bydgoszcz St. Radkiewicz — Hier. Drwski
13. Gniezno X. Bojanowski

A. Moszczeski

An. Jeowicki E. Krykowski

Iv. Brudzewski

14. Inowrocaw K. Milcki R. Miler R. Skrzyski
15. Mogilno A. Malczewski Lubiski —
16. roda Brzeaski Mackiewicz sen.

I. Miaskowski

M. Puchalski

17. Wgrowiec A. Skrzydlewski J. U latowski

A. Okuniewski

K. Wolszlegier

J. Ponikiewski

18. Wrzenia W. Kosiski Supecki —
19. Wyrzysk K. Bniski Hajdenreich —
20. Szubin A. Skórzewski Berlier Kromkowski
21. Chodzie Hel. Skórzewski — —
22. Czarnków E. Swinarski Laskowski Szuman
23. Midzychód A. Kurnatowski A. Zychliski Alkiewicz

24. Obornik Dobrzy cki — —
25. Pozna J. Zaremba Jabkowski

J. Stanowski

T. Dziayski

2S. Szamotuy Mackiewicz iun. — I. Kamieski

Siy, zebrane w powiatach, rozmieszczone zosta mia}' (w gów-
nym zarysie rozmieszczone byy) podug nastpujcego szematu:

(Porówn. rozkaz wydziau wojennego z dnia 4 kwietnia-.

Powiaty Nr. 1— 7 do obozu w Ksiu.
„ Nr. 8— 11 n w P 1 e s z e w i e.

n
Nr. 11— 20 „ we Wrzeni.
Nr. 21— 26 „ w Miecisku.
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21
) Przemowa proboszcza z pod Kecka do ludu wiejskiego

(wypowiedziana w kocu marca i ogoszona w Gazecie Polskiej

z 1848 roku).

Bracia kochani!

Wyjaniem wam wczoraj, jak si spodziewam, do zrozu-

miale i otwarcie, jak nam si wszystkim w tych teraz szczliwych

dla Narodu polskiego wypadkach zachowa, jak nam w nich dzia-

a i czego si troskliwie wystrzega naley. Dzisiaj znowu cho
tylko w krótkich sowach cieszc si i radujc z wami nad tymi

szczliwymi wypadkami, zapytuj si Ciebie ludu pracowity, ludu

potny twojemi siami, ludu kochany, na którego mstwo, si
i liczb najwicej teraz liczy cay naród polski. Có, Bracia ko-

chani, wszake do zwykej pracy i roboty nie stracilicie dotd

chci ni ochoty? Wszake tak jak dotd pilnie, a wytrwale praco-

wa mylicie, chocia si czasy stare na czasy nowe zmieniaj, bo

praca, to chwaa wasza, praca na chleb i dobre mienie, to korona

wasza. Nie dacie wic abycie od prac waszych wolnymi byli,

ale dacie, abycie byli wolnymi od tak zwanych dotychczasowych

podatków, od pogównego, od skadek na waryatów i innych sta-

rych rzeczy, o któreecie si niedawno z egzekutorami dosy na-

kóci i naprzeklin^. musieli; dacie, eby nie byo midzy wami

dotychczasowej bi ' ndzy i dotychczasowego upoledzenia.

Bracia kochani! Boskie, boskie jest wasze danie. Mog wam
miao, na samego Boga zarczy, e rzd narodu polskiego od

tego wszystkiego was uwolni, tylko mu zaufajcie, tylko mu mocno

zawierzcie.

Suchajcie! jeli to com wam teraz powiedzia, nie zostanie

spenionem pod rzdem narodu polskiego, wtenczas Bracia kochani,

chocia dzi najwiksz chwa moj jest, em jest pasterzem wa-

szym, pasterzem tak licznej parafii Sawiskiej — wtenczas, Bra-

cia kochani, jeli si to nie stanie, com wam powiedzia i co wam
samym Bogiem rcz, wtenczas, suchajcie, pomimo chway mojej

jako pasterza waszego, — botem mnie obrzucie. Ale mam naj-

mocniejsz w Bogu i w rzdzie narodu polskiego nadziej, e si

to nie stanie, bo rzd narodu polskiego nie pienidzy od ciebie

ludu pracowity poda — on wie bardzo dobrze, e ty pienidzy

nie masz — bdziesz je mia, ale dopiero pod rzdem narodu pol-

skiego. Rzd narodu polskiego, tak jak rzd kady, potrzebuje

i potrzebowa bdzie pienidzy, ale je wemie od tych, którzy je

maj; od Ciebie za, ludu pracowity, da i domaga si susznie
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rzd narodu polskiego twardych rk twoich, elaznych piersi two-

ich i pokada najpewniejsz w Bogu i w Tobie ludu pracowity

nadziej, e gdy on zawoa: do broni bracia Polacy! — staniesz

piorunem w jednoci i porzdku z rk twoj tward, z piersi

twoj elazn, jak lew nieustraszony.

Boe, bogosaw lud pracowity! Niech yje wolny naród pol-

ski! A teraz, Bracia kochani, kiedycie w takim zapale, zapytuj

si was, gdyby nadej mia dzie okropny, w którymby tyraski

a okrutny rzd jaki, co dotd lepym jest na wszystko, co

si po caym wiecie wici, co nie moe cierpie naszej wolnoci

i naszego nowego braterstwa, — gdyby rzd taki pchn piorunem

na nas lepe swe odactwo i to odactwo zaczoby rabowa na-

sze majtki, nasz krwaw prac — i to odactwo zaczoby ha-
bi i sromoci wasze poczciwe ony i wasze proste a niewinne

córki i dziewki wiejskie, i zaczoby mordowa i wdziewa na piki

niemowlta, dzieci wasze, có wtenczas?

Oto ja, pasterz wasz, bior krzy wity w rk, bior cho-

rgiew wit narodu polskiego i woam:
prcia Polacy — do broni! oto wilki drapiene zleciay si

do nas, eby nam wydrze wit nasz wolno, wite nasze

braterstwo!

Có bracia, pójdziecie za mn?! reszta si znajdzie przy bo-

skiej pomocy.

2 -*) Odezwa Komitetu Narodowego.

Wspóobywatele i bracia!

Przed pidziesiciu laty zrzeka si szlachta polska wszelkich

przywilejów na mocy konstytucyi 3 maja, przyrzekajc polepszy

oraz stan wocian; nim te ustawy mogy by wprowadzone, zajy
ssiedzkie pastwa Polsk, podzieliy si ni.

Szlachta, bdc pozbawion wszelkiego udziau w sprawach

publicznych, nie moga obietnic dotrzyma. Dopiero przed dwoma
laty wyda rzd prowizoryczny republiki krakowskiej pierwsz ode-

zw, zapewniajc, po odzyskaniu niepodlegoci Polski, równo
wszystkich stanów i polepszenie bytu wocian.

Obaliwszy ju 24 marca r. b. rónic stanów, wzilimy pod

cis rozwag byt wocian, wskutek której oznajmiamy w imieniu

Polski jednogonie:
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1) Wocianom posiadajcym jak wasno znosi si, prócz

zapewnienia oneje, wszelkie ciary przywizane do niej.

2) W tych czciach Królestwa Polskiego, w których wo-
cianie jeszcze paszczyzn odrabiaj i nie posiadaj wasnoci ziem-

skiej, zostanie im takowa, bezzwocznie po wyjarzmieniu tych czci
Polski z pod obcego bera, przyznan.

3) Rzd bdzie si opiekowa wszystkimi niemajcymi gruntu

i yjcymi z pracy rk , starajc si nadaniem wasnoci ich los

polepszy.

4) Podatki bd rozdzielone stosownie do majtków i docho-

dów, a to w celu ulenia ciarów, przywizanych do wasnoci wo-
cian i ubogich.

5) Ci wocianie, którzy suywszy ju raz w wojsku, wst-

pi znów pod chorgiew narodow dla odzyskania Polski, otrzymaj

nagrod stosown do zasug; posiadajcy cli wasnoci i paccych
podatek, do tyche przywizany, uwalnia si od pacenia onego.

ony i dzieci walczcych za ojczyzn bd pod osobn opiek rzdu.

6) Wszyscy walczcy za niepodlego ojczyzny bd mieli

pierwszestwo do urzdów, stosownie do zdolnoci umysowych.
Pozna ^5 marca 184S r. Czonkowie Komitetu.

(ciso tekstu powyszej odezwy jest — co do formalnej
strony — wtpliwa).

->2h
) Komitet Narodowy Centralny.

W dalszem rozwiniciu odezwy naszej z dnia 25 marca sta-

nowi co nastpuje:

1) Od dnia, jak czonek rodziny, posiadajcej gospodarstwo

obcione czynszem zaciga si w szeregi narodowe, czynsz w tej

chwili ustaje.

2) ony i dzieci komorników, parobków, fornali i wszelkiego

rodzaju suebnych, którzy stan w szeregach narodowych i tym
sposobem roboty i obowizki swe opuszcz, bd przez cig wojny
uywa ogrodów i pobiera te same kopczyzny i ordynacye, oraz trze-

ci cz zasug w pienidzach, jakie ich ojcowie lub mowie pobierali.

3) Rodziny wyrobników w wojsku zostajcych bd utrzy-

mywane z funduszów powiatowych.

4) Po ukoczonej wojnie, zasugi polegych i pozostaych

wynagrodzone zostan przez naród cay rozdaniem midzy rolników

posiadoci gruntowych z dóbr narodowych, nie rolnicy za bd



mieli prawo wedle uzdatnienia do posad publicznych, lub do zapo-

móki ku prowadzeniu swych procederów.

5) Prawa dominialne do polowania i ryboówstwa na miej-

skich i wociaskich gruntach, jako te prawo pobierania laude-

mium niniejszem si znosz.

Pozna dnia 1 kwietnia 1848 r.

Jarochowski, Libelt, X. Prusinowski, Somczewski, W. Stefa-

ski , Moraczewski , Jan Palacz , R. W. Berwiski , Krauthofer,

J. Essmann.

23
) Rozkaz organizatora wojennego powiatu redzkiego do komendantów

oddziaów kawaleryi, piechoty i strzelców.

A. od od jutra pacony ma by, jak nastpuje:

1) Wachmistrze , szwadronowi, i feldfeblowie pobiera bd
dziennie po zotych pol. dwa.

2) Wachmistrze plutonowi po zotych pol. jednym i groszy

pol. sze.

3) Podoficerowie, trbacze i dobosze po zotych pol. jednym.

4) onierze wszelkiej broni po groszy pol. pitnacie.

5) Prócz tego na kadego z powyszych dziennie jeden i pó
funta chleba.

B. Rozkaz ten ma by onierzom publikowany przy apelu.

Organizator wojenny

}!rzeza f>sJd.

roda 5 kwietnia 1848 r.

24
) List komitetu centralnego do komitetu w rodzie.

(Z oryginau).

Szanowni obywatele!

„Jadc do Miosawia, zastalimy wszystko w dobrym po-

rzdku — strae stoj, supy powystawiane. W Miosawiu by targ

i wanie lud by zgromadzony w kociele, aby usysza obwiesz-

czenia Komitetu Narodowego, tyczce si pooenia wocian. Prze-

bra si X. Prusinowski w duchowne szaty i przed zgromadzonym
ludem objani stan rzeczy i potrzeby dzisiejsze. Po naboestwie
zwoano opieszay a niezgrabny cokolwiek Komitet, Libelt wskaza
im z zapaem ich powinno i wyjani potuem sowem potrzeb

dziaania energicznego i potrzeb grouej postawy. My, aby nieopu-

ci Wrzeni Was pomin musimy — by u Was trudno, ale a-
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two zrozumie, e postawa sroga w obliczu Niemców jest dzisiaj

potrzebniejsz ni kiedykolwiek, aby Willisen mia prawdziwe prze-

konanie, przygldajc si Ksistwu, i gotowi jestemy broni po-

prze, czego sowem damy i by widzia, e fasz szerz Pruscy

biurokraci, mienicy wnioski nasze tylko yczeniem nikczemnej frak-

cyi. Nie poprzestacie wic, — do tego Was zachca nie potrzebu

jemy, coraz silniej organizowa si zbrojn — tutaj Miosawianie

przyrzekli wspiera rkodzielni broni urzdzon przez Andrzejew-

skiego i uzbroi a zarazem wyywi batalion Poznaski. — Po-

znaczycy, konsystujcy w rodzie, niechaj czekaj rozkazów Wro-
nieckiego, z którym bdzie Wam si wypadao porozumie, skoro

do rody przybdzie. Równie zwracamy uwag Wasz na to, czyby

nie byo dobrze i zbawiennie rozoy dwa bataliony Poznaskie:

Wronieckiego i Dobogoyskiego midzy rod, Wrzeni i Miosa-
wiem a mianowicie po tych wsiach, gdzie jeszcze duch saby, a we
wsiach okupników, aby tam ducha szerzyli, i aby patrzc si na

nich s)*nowie gospcdarzów nabierali chci wstpowania w szeregi

ojczyste.

Da u w Miosawiu dnia o kwietnia 1848 r.

Wróciwszy bdziemy si starali opatrywa Was codziennie jak

najspieszniej wiadomociami z Poznania."

Chosowski. Libelt. X. Prusinowski.

25
) Instrukcya dla Willisena.

(Tomaczenie).

Ministeryum stanu pisze w instrukcyi swej dla Willisena z dnia

3 kwietnia 18-48 roku: „Zgodnie z najwyszym rozkazem z dnia

24 marca zosta Pan mianowany królewskim komisarzem i przewo-

dniczcym komisyi
;

której powierzone jest wypracowanie i prze-

doenie projektu reorganizacyi Wielkiego Ksistwa Poznaskiego.
Niech Pan si zatem niezwocznie uda do Poznania, aby z rk na-

czelnego prezesa v. Beurmana, który na wasne yczenie zwolniony

zosta od obowizku przewodniczenia komisyi, przej zaatwienie

spraw biecych. Znane panu s zasady, na jakich opiera si ma
zamierzona reorganizacya: król sdzi, e pierwszym warunkiem po-

temu ma by wprowadzenie na nowo porzdku prawnego i zakó-
conego niejednokrotnie spokoju publicznego; dopiero dokonanie tego

zadania doprowadzi moe do szczliwego zaatwienia caej sprawy.

Zalecamy zatem Panu, aby si usilnie stara o dokonanie tego naj-

nieodzowniejszego warunku; o ileby Paskim pojednawczym zamia-
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rora stawiano przeszkody, wadze prowincyonalne dadz Panu mo-

no zastosowania najsilniejszych rodków potemu. Jednakowo
upowaniamy Pana do zapewnienia, e o ile ten wspomniany wa-

runek wypeniony zostanie — nie bdzie nic stao temu na prze-

szkodzie:

1) Aby na czele wadz administracyjnych stan obywatel na-

rodowoci polskiej, aby urzdy sdownicze i administracyjne zrefor-

mowano w celu dania kademu mieszkacowi prowincyi monoci
komunikowania si z temi wadzami w jego rodowitym jzyku.

2) Aby radcy ziemiascy (landraci) mogli otrzymywa urzd

swój na mocy wyborów, w których udzia przypadby gminom

miejskim i wiejskim.

3) Aby policy w miastaclyi po wsiach zreformowano, o ile

si da, zgodnie z yczeniami ludnoci, a obok tego, aby zorgani-

zowana bya obywatelska stra bezpieczestwa.

4) Aby wszelkie wnioski i projekty co do reorganizacyi woj-

ska byy poddane szczegóowej ocenie, jakkolwiek istniejce dotych-

czas pospolite ruszenie (landwera) jest waciwie form uzbrojenia

narodowego.

5; Aby wszelkie wprowadzone zmiany nie naruszay praw

ludnoci niemieckiej i w zupenoci je uwzgldniay.

Napotka Pan t wyjtkow trudno, e wiksza cz lu-

dnoci niemieckiej Ksistwa Poznaskiego nie sprzyja reorganizacyi,

jako rzekomo podjtej w duchu polskim. Mamy nadziej, e uda si

Panu wzbudzi w ludnoci tej przekonanie, i prawa jej w niczem

naruszone nie bd, a narodowo niemiecka w równym stopniu ma

by przedmiotem opieki ze strony rzdu, jak i polska.

Wadze wojskowe i cywilne w prowincyi zostay uwiadomione,

e maj si zastosowa do dyspozycyi, które Pan na mocy niniej-

szego zlecenia wyda uzna za potrzebne".

Berlin 3 kwietnia 184S r. Miuisteryum Stanu.
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20
) Rozkaz Wydziau wojennego, nakazujcy koncentracy^ si zbrojnych.

PREZYDUJCY w WYDZIALE WOJENNYM

Do Organizatorów Powiatowych.

Za odebraniem niniejszego, obywatelu zbierzesz

wszystkie drobne oddziay do stanowisk centralnych, zaopatrzysz je

w ywno i trzyma je bdziesz w pogotowiu do zgromadzenia

w jeden wielki obóz narodowy, skoro tylko rozkaz do tego ci

nadejdzie.

Gdyby przypadkiem rozkaz do takiego zboru nie doszed cii^

a do czwartku, 6-go kwietnia, natenczas komendanci powiatowi, na
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nie czekajc, poprowadz swoje kolumny z powiatów pónocnych do

Wrzeni, z powiatów zachodnich do K s i a , a z poudnio-

wych do Pleszewa. Przeto komendanci Wrzeni, Ksia i Ple-

szewa zajm si czynnie zebraniem jak najwicej ywnoci.
Do powiatów pónocnych liczy si caa Regencya Byd-

goska i te powiaty Regencyi Poznaskiej które sic znajduj, po pra-

wym brzegu Warty; do poudniowych licz si: Ostrzeszow-

ski, Odolanowski, Krotoszyski, Pleszewski i Krobski; do zacho-
dnich liczy si reszta powiatów Regencyi Poznaskiej po lewym

brzegu Warty.

Nad siami zgromadzonemi obejm komend: we Wrzeni,

obywatel Garczyski; w Pleszewie, obywatel Biaoskórski; w Ksiu,
obywatel Budziszewski.

Pozna, dnia 3 kwietnia 1848 r.

Ludwik Mierosawski.

wiadczy: Aleksander Guttry.

-'•) Plan koncentracyi wojska w obozach.

Komitetu Narodowego Wydzia wojenny.

Do komendanta obozu- Ksiskiego.

Za odebraniem tego rozkazu pukownik Budziszewski obej-

mie dowództwo nad pierwszym naborem siedmiu powiatów: Bukow-

skiego, Midzyrzeckiego, Babimojskiego, Kociaskiego, Wschow-

skiego, Krobskiego i remskiego.

Pierwszym naborem s wszelkie siy do wymarszu gotowe

i elementarnie wymustrowane, gdziekolwiek je rozkaz komendanta

Budziszewskiego spotka na przestrzeni siedmiu wymienionych po-

wiatów. Komendant wskae siedmiu swoim" podwadnym powiato-

wym, w jaki sposób koncentracya nakazana tym rozkazem, najry-

chlej, a bez spotkania z siami pruskiemi, moe by dokonana.

Ta koncentracya ma si odby pod Ksiem. Za odebra-

niem przeto obecnego rozkazu, komendant Budziszewski podrczn
sobie si pchnie bezzwocznie do Ksia, osob swoj przenoszc

na miejsce, z którego najwygodniej mu bdzie dopilnowa powszech-

nego zboru, np. do Kociana. Komendant zostanie na tern miejscu

dopóki przynajmniej poowa siedmiu poruczonych mu powiatów nie

dostawaswoich pierwszych naborów do Ksia. Skoro to nastpi,

komendnt uda si do Ksia, zostawiajc midzy Kocianem a Kro-
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bi dostateczn rezerw ze sprystym oficerem, który, reszt si od

zachodu nadchodzcych przepuciwszy, sam z dobranym oddziaem
zatrzyma si w okolicy Kociana dla osonienia obozu pod Ksiem,

Cokolwiek na czas oznaczony przez dowódzc nie zdy si
wydoby ze siedmiu poruczonych mu powiatów, pozostanie w tych

.: powiatach a do dalszego rozkazu, aeby pod nazw drugiego na-

boru, a pod dozorem organizatorów powiatowych, dalej rozwija

swoj organizacy i stanowi silny opór wojskowy. Aeby opór ten

zapewni, komendanci pozostaego w powiecie naboru obior sobie

jedno lub wicej mocnych stanowisk i na nich si obarykaduj.

Ostateczny moment zboru w Ksiu zalee bdzie od pocho-

dowego pospiechu pierwszych naborów powiatowych; ale koncen-

tracya ma by w wykonanie wprowadzona, od najbliszych si po-

czynajc, natychmiast za odebraniem obecnego rozkazu.

W przewidzeniu wielkiego zboru pod Ksiem i w okolicy,

dowódzca zarekwiruje pod rewolucyjn odpowiedzialnoci od wszyst-

kich komisarzy swoich powiatów, ywno i wszelkie sprzty wo-

jenne, jakie bd same kolumny ze sob unie bd w stanie, bd
ubocznym sposobem bd mogy by dostawione. W tem samem
przewidzeniu inynierowie, których dowódzca bdzievmóg zarekwi-

rowa w swoich powiatach, obmyl i przygotuj wszelkie rodki

do postawienia obozu osza licowanego pod Ksiem, a raczej na pó-

noc Ksia, nad sam Wart, iby zyska zarazem atw i ubez-

pieczon przepraw na prawy brzeg tej rzeki.

Dowódzcy Budziszewskierau nakazuje si pod najsurowsz

odpowiedzialnoci si pruskich nie zaczepia, ani ich zaczepki nie

wywoywa, ale wszelk z ich strony napa niezomnie przyj,

i na miejscu do upadego dosta, bd czy siy nasze w marszu,

czy na stanowisku zaczepione bd. Na wszelki przeto alarm, siy

wiksze czy mniejsze powinny dopa mocnego stanowiska, na ta-

kowem si spiesznie obarykadowa i broni si wytrwale. Uwiada-

mia si dowódzc i jego podwadnych, e siy pruskie maj do

czasu tajny rozkaz nieprzelewauia krwi; e zatem te tylko siy na-

sze bd rozbrojone, które, ulegajc gronemu wezwaniu, zo bro
dobrowolnie, lub rozpierzchn si bez stawienia naleytego oporu.

Dla wiadomoci ogólnej uprzedza si dowódzc Budziszew-

skiego, i jednoczenie ze zborem pod Ksiem, nakazane s trzy

inne podobne w obozach:

1° Pod Pleszewem, dla powiatów Pleszewskie-o, Krotoszy-

skiego, Odohnowskiego, Ostrzeszowskiego i obwodu erkowskiego,

z powiatu Wrzesiskiego pod dowództwem Biaoskórskiego.
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2° Pod Wrzeni, pod dowództwem Garczyskiego, dla powia-

tów: redzkiego, Wgrowieckiego, "Wyrzyskiego, Gnienieskiego,

Szubiskiego, Bydgoskiego, Mogilnickiego, Inowrocawskiego i Wrze-

siskiego.

3° Pod Mieciskiem, w powiecie Wgrowieckim, pod dowództwem

Floryana Dbrowskiego, dla powiatów: Czarnkowskiego, Chodzie-

skiego, Midzychodzkiego, Szamotulskiego, Obornickiego i Pozna-

skiego.

Samo z siebie wypywa, e obecny rozkaz znosi wszelkie po-

przednie, któreby z nim w sprzecznoci stay, a modyfikuje te, któ-

reby w czci tylko z obecnym si krzyoway.
Gdyby go dosza wiadomo o przejciu duplikat naszych roz-

kazów, dowódzca temu zaradzi oznaczajc inny punkt zboru o kilka

mil od tu wskazanego, a kolumnom do schodzcym si wskazujc

nieco odmienne linie pochodu, o czem jednak bezzwocznie zarapor-

tuje Wydziaowi wojennemu.

Pozna 4 kwietnia 1848 r.

Ludwik Mierosawski, Aleksander Guttry, Seweryn Mielyski.

**) Liczba onierzy przed zawarciem konwencyi.

Mierosawski w swym memoryale przed zawarciem konwencyi

podaje Willisenowi liczb onierza na 9.300, niewtpliwie umylnie

przesadzon. Dlaczego — ilustruje to list organizatora powiatu po-

znaskiego, Zaremby, do Brzeaskiego w rodzie. Przesyajc Brze-

askiemu z Poznania strzelców, pi3ze Zaremba 11 kwietnia:

„Zasad jest, aeby taka sia stana, jak tylko moe by naj-

mocniejsza, bo wszystko to, co jenera Willisen zastanie, za dobre

i doskonae uzna przyrzek. Posyam dla wzmocnienia korpusu

Twego 8 celnych strzelców — — —

"

Na tym licie znajduje si nastpujce Dec return:

„Odesani do Kijewa, a prócz tego 11 ludzi, równie przez

Zaremb przysanych".

Nie ulega wic wtpliwoci, e podajc Willisenowi liczb

ochotników na 9300, wyrubowano j sztucznie w gór, jak si tylko

-dao. Na poparcie tego mam np. list obywatela Antoniego Rudni-

ckiego, który dnia 11 kwietnia (o 3-ej rano) przesya Brzea-
-skiemu zapytanie nastpujce: Stosownie do polecenia Wgo Puko-

wnika poseam posaca konnego i oczekuj rozkazu wzgldem przy-

bycia z ludmi, czyli na lustracy przed Generaem Wilson (sic!),
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czyli te do spotkania si z nieprzyjacielem, gdy w pierw-
szym razie trzeba wiksz mass wyprowadzi,
w drugim chocia mniejsz, ale zdolnych L

. •

Na to odpowiada Brzeaski, aby zdatnych do boju ludzi po-

wybiera i zaopatrzywszy ich w ywno na 2 dni pod Kijewem stan.

Te dwa dni — t. j. nie liczc ligo — oznaczaj 12-y

i 13-y kwietnia, a wic pertraktacye z Willisenem i redukcy obozów.

w
) Pie landwery pomorskiej i lskiej

. Lied der pommerschen und schlesischen Landwehr.
Nach Schroda, nur nach Schroda hin,

Nach Schroda ruft uns unser Sinn;

Drum Willisen erkliire dich,

Die Sache wird sonst furchterlich.

Wenn Schroda sieli nicht bald erkliirt,

Ob es zum preuss^chen Land gehort,

So rilcken wir mit Sturm heran

Und schonen wahrlich keinen Mann;

Denn die verdammte Pclenbrut

Hat uns entllammt zur hochsten Wuth.

Drum Raubgesindel hiite dich,

Sonst trifft des Todes Urtheil dich.

Drei Tage hat die Frist gewahrt,

Dass mau mit Kuli' euch angehort,

Habt ihr euch dann noch nicht getrennt,

So wird das ganze Loch verbrennt.

Des Kónigs Gnade ist vorbei,

Schwórt Willisen bei meiner Treu';

Die Truppeu rufen laut schon aus:

Fegt diese Brut zum Land' hinaus.

Drum Pollakei, fass dich jetzt kurz,

Mach
1

dich gefasst auf ew'gen Sturz;

Denn Polen darf nicht f rei mehr sein,

Wenn wir uns wolfn der Rulf erfreifn.

80
) Konwencya Jarosawiecka.

(Tekst podaj podug: Zur BeurteUung der polu. Frcuje).

Umówiona konweneya W sposób nastpujcy wykonana zostanie:

Wszyscy nalecy do pierwszej klasy, jako niezdolni do suby,
powstanie roi-t. III
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dzi zaraz jedenastego kwietnia zostan wedle powiatów, do któ-

rych nale, zwoani i przez kwalifikujcych si do tego, a z po

midzy siebie wybranych ludzi do domów poprowadzeni. Kosy

i bro wszelk zabior ze sob na wozach.

Landwerzyci zostan zebrani nastpnego dnia i w tene sam

sposób odprowadzeni do swoich sztabów, chyba, e genera dowo-

dzcy uzna, e ich do domu odesa raczej wypada.

Nalecy do klasy trzeciej, to jest ochotnicy do suby zdolni,

pozostan razem na miejscach, a dopóki nie wyjdzie postanowienie,

w jaki sposób do wojsk dywizyi poznaskiej wcieleni by maj.

Zbory te jednak tylko w nastpujcych miejscach pozosta mog:
we Wrzeni, Ksiu, Pleszewie i Miosawiu. Kady z tych garni-.

zonów obejmowa ma nie wicej, jak 600 piechoty w jednym ba-

talionie i 120 konnych w jednym szwadronie, dopóki nie nadejdzie

chwila wcielenia tych batalionów i szwadronów do dywizyi pozna-

skiej. Siy te ywione bd dobrowolnemi ofiarami obywateli i do

rekwizycyi prawa nie maj; — dozór gówny nad nimi posiada

bdzie wyszy oficer pruski.

Wszelka bro inna, ni bro palna, bro rczna biaa i kosy,

a wic armaty, modzierze i t. d. oddane bd temu oficerowi do

dyspozycji. roda opróniona bdzie w cigu dni trzech, o czem

uwiadomieni bd genera Wilhsen i komenderujcy genera dnia

13-go wieczorem. Ochotnicy za przenios si do Miosawia.

aden wojskowy, ani landwerzysta, jako takowy, pocignity

nie bdzie do odpowiedzialnoci. Cudzoziemcom (emigrantom z za-

boru rosyjskiego) zapewnia si, i wydani nie bd.
rodki powysze nie bd przeszkadza komisyi reorganiza-

cyjnej w osadzaniu wadz, tak iby cay mechanizm rzdowy móg
wej natychmiast w obieg bez adnej zawady.

Wszelka wasno prywatna nie dobrowolnie ustpiona, zwró-

cona lub zapacona by musi.

Skoro tylko warunki te przez Polaków dopenione zostan,

ruchy wojska pruskiego wstrzymane bd.
Moment rozpoczcia tych rodków poczyna si dzisiaj 11-go

w rodzie, we Wrzeui 12-go, w Ksiu 13 go, w Pleszewie 15-go

b. m., na dokonanie za zostawia si wszdzie dni trzy.

Jarosawiec 11-go kwietnia 1848 r.

(Podp.): v. Willisen, Libelt, W.Stefaski, Garczyski -), Ana-

stazy Radoski.

*) ?(Przyp. aut.).
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Konwencya Jarosawiecka ma nastpujce
uzupenienie, które jest waciwie stypulacy zo-

bowi a ii drugiej strony, zawierajcej umow, t j.

Prusaków.
Na uczynione mi zapytanie, jak w szczegóach reorganizacya

narodowa ma by rozumiana i jakie w szczególnoci rozporzdzenia

maj j urzeczywistni, niniejsz skadam deklaracj:

1. Ze wzgldu na administracj cywiln, wszystkie gazie
administracyi, sdownictwa, ce i owiaty maj mie Polaków na

czele; a zreszt maj by obsadzone osobami w stosunku do na-

rodowoci, aby kady w swym jzyku móg by rzdzony i sdzony.

Skad rozmaitych kollegiów daby si tem lepiej przeprowadzi, gdyby

np. te pograniczne powiaty, w których ludno niemiecka albo prze-

waa, albo jest cakowicie niemiecka, w administracyi czciowo lub

zupenie oddzielone zostay, bo natenczas nietylko naczelnicy byliby

Polacy, ale i cay skad kollegiów mógby by polski.

2. Co si tyczy narodowego uzbrojenia, to i pod tym wzgl-

dem reorganizacya narodowa ma by przeprowadzona w caej swej

rozcigoci. A zatem adni rekruci poznascy nie bd mogli by
wcieleni do puków szlskich, albo jakichkolwiek niemieckich, ani na

odwrót aden rekrut niemiecki nie bdzie móg wstpowa w sze-

regi puków poznaskich. Wojsko ma mie mustr i komend w swym
jzyku ojczystym i otrzyma wasne narodowe odznaki, t. j. kokardy

i kolory. Oficerowie przy wstpowaniu do suby nie napotkaj ad-

nej przeszkody, jedynym warunkiem bdzie znajomo sztuki woj-

skowej. A zatem wojsko poznaskie stanowi bdzie we wszystkich

rodzajach broni jedn osobn narodow cao, tak e Wielkie Ks.

Poznaskie bdzie w caem znaczeniu tego sowa zupenie wyodr-

bnion i w sobie zamknit caoci.
Jarosawiec 11 kwietnia 1-848 r.

(Podp.): Genera Willisen, W. Stefaski.

3t
) Korespondencya WiMisena z ministrem spraw wewn. w kwestyi ugody

Jarosawieckiej.

(Willisen do ministra w licie z d. G kwietnia. Urywek).

„Cala sprawa daaby si z najwiksz atwoci pokojowo za-

atwi, jeeliby mi wolno byo tych ludzi ;t. j. powstaców) zorga-

nizowa, jako osobny korpus ochotników poznaskich pod dowódz-

twem wyszego oficera pruskiego. Uwaabym to za najlepszy od-

pyw zych ywioów, których tu niebrak, — byby to rodek naj-
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lepszy, bo nie przynoszcy adnego uszczerbku, a te. korzy, e
bez boju rozwizaby ca kwesty. Có znaczy jakich tam 1,000

Polaków zorganizowanych w osobny korpus , z czerwono-biaemi

kokardami, zwizany przysig na wierno królowi — wielkiemu

ksiciu poznaskiemu, otoczony mas naszego wiernego wojska. —
— — Musz zatem usilnie prosi o upowanienie zorganizowania

oddziau wojska (polskiego = poznaskiego) pod powyszymi wa-

runkami. Nie bd si z tern zreszt spieszy. — — Powtarzam,

e z upowanienia tego skorzystam tylko wtedy, jeelibym nie mia
adnego innego sposobu zaatwienia sprawy pokojowo". — —

Minister Auerswald pisze do Willisena w od-

powiedzi na list powyszy (w licie z dnia 8 kwietnia):

— — „Na propozycy Pask, aby cz tych
l u d z i (t. j. p o w s t a c ó w) p o z o s t a a, jako z o r g a n i z o

wane wojsko w formie przez Pana podanej, nie
mog si zgodzi i prosz J. W. Pana usilnie, aby
sposobu tego pod adnym warunkiem nie uywa".

Po zawarciu ugody Jarosawieckiej doniós Willisen ministrowi

o tem, e obozy si rozchodz, o zawartej jednake umowie co do

utrzymania siy zbrojnej nic nie doniós, nadmieni tylko, e kilku

oddziaom pozwoli na czas jaki pozosta pod broni, bez prawa

rozkwaterowywania si i pod warunkiem, e bd si ywiy na

wasny koszt. „Wskutek trudnych do pokrycia wydatków drobne te

oddziay rozejd si same" — —
Tekst umowy, której genera „zapomnia doczy poprze

dnio", przesany zosta ministrowi nazajutrz, wraz z nastpujcymi
komentarzami Willisena co do gwarautowanych Polakom oddziaów:

„Kierowaem si zasad, e pokojowe zaatwienie sprawy wymaga
pewnych ofiar i dalej, e caemu ruchowi temu lepiej znale od-

pyw, ni skierowa go w przepa".
Podczas gdy w listach pisanych do Berlina zapewnia Willi-

sen, e nim kilka dni minie oddziay si rozejd dla braku rod-

ków utrzymania, Polaków uspokaja sowami: „Otó macie wojsko,

macie gwaraucy, której dalicie!"
Bardzo by moe, e w dalszych perypetyach sprawy Willisen

znalaz by sposób sprowadzenia do jednego mianownika tych ró-

norodnych sposobów pojmowania ugody, gdyby byo mu danem ste

rowa biegiem wypadków dalej — i to zmniejsza jego win. Fak-

tem jest jednak, e on jeden posiada niejako klucz sytuacji, który
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po jego wyjedzie tylko mieczem zastpi si dao. Minister, zbity

z tropu komentarzami Willisena u ugodzie, w takiej j formie za-

twierdzi (listem z d. 1-1 kwietnia): „Pospieszam zawiadomi Pana,'

e ugodzie Jarosawieckiej udziela si niniejszem zatwierdzenia. Nad
mieniam jednakowo, e co do sformowania poznaskiej dywizyi

(której zawizkiem miay by wanie 4 kadry, przyp. aut.), rezer-

wuj sobie decyzy ju z tego wzgldu, e nie jest do ja-

snem, czy przez to rozumie Pan cos wicej, ni zwyke przyczenie
do landwery, ponad co J. N. M. król nic nie akceptuje'-.

32
) Instrukcya Mierosawskiego, dotyczca konwencyi Jarosawieckiej*).

Do wszystkich zwierzchników obozowych.

Miosaw, d. 1 I-go* kwietnia 1848 r.

Dzi o godzinie siódmej zrana w rodzie penomocnicy
Komitetu Narodowego znieli Wydzia Wojenny, a nato-

miast postanowili Sztab Gówny, którego szefem mianowali niej

podpisanego.

Mierosawski zachowuje w Sztabie Gów y.m

dawnych czonków Wydziau, a pierwszym adjutantem-

mianuje Bronisawa Dbrowskiego.
2' godzinie 9 ej zrana zjecha do Jarosawca, o wier mili

od Stuojf, genera Willisen z ostatecznem wezwaniem do rozpu-

szczenia obozów i massa wojska pruskiego do ataku gotowego. De-

legowani Komitetu Narodowego: Libelt i Stefaski, przy wiade-
ctwie delegatów obozu Sredzkiego, Wrzesiskiego i Pleszewskiego,

po dugich debatach podpisali ukad, skutkiem którego Willisen

uzna cztery nasze obozy pod Wrzeni, Pleszewem, Ksiem i Mi-

osawiem, ten ostatni, jako zastpi majcy obó^ redzki, który

po trzech dniach ma by ewakuowany.

Cztery te obozy obejmowa maj kady po jednym batalio

nie piechoty i po jednym szwadronie jazdy; bataliou z 600, a szwa-

dron z 120 ochotników maja. by zoone.
Nasz bdzie rzecz podwoi, a nawet potroi t si, luznjc

co tydzie owe 3,000 ludzi przez 3,000 innych, byle nie wicej

wystpowao na raz w czterech oznaczonych obozach jak taka ilo
zbrojnych. Staraniem przeto czterech komendantów obozowych musi

by: 1° dobór doskonay 720 ludzi, koni i sprztu z kadego i

•) Podana u Mierosawskiego.
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cnego obozu; 2° dobranie sobie drugiej zmiany, a o ile si da

i trzeciej, w podobneje sile, a które rozlokowane po okolicy, za-

trudnione pozornie po wsiach i dworach, co kady lub drugi ty-

dzie luzowa bd pierwsz w ognisku obozowem. Tym sposobem

moemy" nieograniczenie pomnoy nasze siy, nie przekraczajc do

tykalnie warunków ukadu zawartego midzy Komitetem Narodo-

wym a Willisenem.

Kady z czterech wymienionych obozów ma wysa na

dzie lGt-y kwietnia do Winnogóry po dwócli penomocników, ce-

lem urzdzenia hierarchii tymczasowej, iby odj Prusakom wszelki

pretekst mieszania si do naszej organizacyi. Trzeba, aeby ci pe-

nomocnicy przybyli do Winnogóry z gotow list kandydatów oficer

skich i z ich rozkadem ju umówionym w gronie korpusu ofice-

rów, iby komisyi stanowczej oszczdzi sporów i maeaniny. Do-
tychczasowe oddziay podchorych dostarcz podoficerów, i w dniach

oznaczonych odbywa bd zbiorow szko podoficersk i oficersk.

Mimo bezpieczestwa, niby zarczonego umow dzisiejsz, obozy

maj si mie na najwikszej bacznoci i pilnowa si jak w czasie

wojennym. Ludwik Mierosawski.

33
) Odezwa komitetu narodowego z d. 16 kwietnia, dotyczca wynagrodze-

nia w postaci trzech mórg roli.

(cz odezwy).

— — Co komitet narodowy wam przyrzek, bracia, Polska,

ojczyzna nasza, skoro bdzie wolna i niepodlega, dotrzyma; tym-

czasem, e skutkiem ostatnich patryotycznych wysile cz ludno-

ci wiejskiej i miejskiej zawiesia zarobkow prac, i przez to zo-

staje w chwilowej potrzebie, Komitet Narodowy tej potrzebie za-

radzi postanowi.

Natychmiast przez dobrowolne skadki zebrane zostan po-

trzebne fundusze czci w zbou czci w pienidzach. Fundusze

te i zasoby w zbou rozdzielone bd na powiaty i oddane bd
pod dyspozycy komitetów powiatowych.

Komitety te rozpoznaj naprzód, czyli zgaszajcy si o po

moc by zaciguiony do obozu i jest jej godzien.

Po takiem przekonaniu si komitetu powiatowego wyznacz
dopiero zgaszajcemu si stosown pomoc w zbou lub gotowinie.

Zwaywszy dalej, e po rozpuszczeniu pospolitego ruszenia

i niezdatnych do suby wojskowej, reszta ochotników wstpowa
bdzie czci do batalionów i szwadronów formujcych si, cz-
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ci do batalionów dywizyi poznaskiej, zwaywszy do tego, e woj-

sko to z ochotników zoone, dawao i cigle daje dowody mioci
ojczyzny, komitet stosuje do nich wycznie przyrzeczenia co do na-

dania' gruntu na wasno i stanowi powtóre:

Wszyscy ochotnicy, których spis podadz komendanci oddzia-

ów, 7 wyraeniem miejsca zamieszkania, nabyli kady prawo do

trze >rg roli klasy redniej, gruntu magdeburskiego na wasno,
lub .;ie do tej wartoci w pienidzach.

liewa nadanie tych wasnoci w obecnych okolicznociach

odby si tylko moe drog dobrowolnych ofiar i wymaga zaa-

twienia przeszkód hipotecznych, ustauowion bdzie koinisya, która

obmyli sposób, w jaki si to nadanie uskuteczni moe, oraz czas,

w którym si uskuteczni.

Tym czasem kady z ochotników zapisany do puków, otrzyma

od tej komisyi dowód na pimie uzyskanego prawa do wasnoci
trzech mórg ziemi. — —

Pozna 14 kwietnia 1S48 r. Libelt, Moraczewski,

X. Janiszewski, Jarochowski, M. Mielyski, X. Prusinowski.

34
) Ogoszenie.

Gdy warunki konwencyi Jarosawieckiej na wszystkich pun-

ktach, gdzie w swym czasie zostay ogoszone, najsumienniej i z wiel-

kiem nateniem przywódzców zostay wykonane, gdy zatem zgro-

madzenia zbrojne oprócz tych, na które konweneya zezwala, a które

zostaj pod mymi rozkazami, takowych chtnie dopeniajc, nigdzie

wicej si nie znajduj, przeto dugo upragniony pokój prowincyi

za zupenie przywrócony uwaa mona. Skadajc niniejszem me
najszczersze i serdeczne dziki wszystkim tym, którzy w ten lub

ów sposób przyoyli si do osignicia zamierzonego celu przez

najroztropniejsze wstrzymywanie siy zbrojnej i najwiksze umiar-

kowanie, — dziea jeszcze przed paru dniami za niepodobne uzna

nego — daj zarazem to zapewnienie, e teraz bezzwocznie reorgani-

zacya narodowa w myl J. K. Moci si rozpocznie i e w tym

wzgldzie nawet ju pierwsze kroki wykonane zostay, a to przez

zaprowadzenie komisarzy, którzy jako stali deputowani powiatowi

obok landratów ustanowieni zostali. Komisarze ci jak z jednej strony

wspiera bd landratów przy przywróceniu i utwierdzeniu po-

rzdku, tak z drugiej strony maj obowizek czuwa nad dobrem

mieszkaców.

Przecie spodziewam si w czasie jaknajkrótszym wystpi
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jeszcze z innymi rodkami, które poka, z jak gorliwoci i szcze-

roci i rzd o tern myli, aby dane obietnice si sprawdziy.

Boguszyn, pod Ksiem d. 19 kwietnia 1848 r.

Willisen.

35
) Lista imienna oficerów wojska polskiego z r. 1848.

(Niekompletua — zestawiona podug wszystkich drukowanych i nie-

wydanych dokumentów):

Sztab gówny:
Inspektor 4-ch obozów: Ludwik Mierosawski

Szef sztabu

Inynier sztabu

Oficerowie

Intendent generalny

7) r>

Pomocnik intendenta.

Kasyer generalny

.

Obóz M
Dowódzca .

Adjutant dowódzcy
Komendant uanów
Oficerowie

n r>

Komendant piechoty

Oficerowie „

n r>

Komendant strzelców

Oficerowie

. St. Poniski

. Szubert

. Czaruomski, major

. Antoni Przeniewski, kapitan

. L. Oborski, pukownik
. Aleksander Guttry 1 ,. .

o • » ta i i
• } adiutanci

. Bronisaw Dbrowski
J

J

. Al. Brudzewski

. Józef Gsiorowski

. Fiszer

. uczycki

. Ruszczewski.

i l o s a w s k i

. Brzeaski, pukownik

. Stoss
;
podporucznik •

. Pomorski

. Modliski

. Teofil Mniewski

. Juljan Zabocki

. Kodowski

. J. Lipski

. Koszutski

. Ludwik Sokolnicki

. Wiktor Szodrski

. J. Grabski

. Lange, kapitan

. Niesioowski

. Dembiski

. Snowacki
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l/uceiow le

71

71

n

5U L

P

Ti

71 71

r, n

Komendant artyleryi

Komendant placu .

Puk poznaskiej

Dowódzca pu

ba

Oficer sztabu

Adjutant bata

Patnik . .

Intendent

Dowódzca 1-

2-

3-

Oficerowie .

ku
talie

lioc

ej

iej

iej

mu

IU .

komp.

n

71

Tl

•

Tl
•

n
"

n
•

71
•

71
•

71
•

71
.

71
. •

71
•

71
•

71
•

77
•

71
•

Obóz N

Dowódzca . . .

Szef sztabu .

Oficerowie sztabu .

71 71

71 71

Królikowski

Stachecki

Lossow

Brownsford

Ciszewski

Fabiankowski

. . St. Wclewski

. . .. Antoni Grabski.

piechoty liniowej:

Jabkowski, pukownik

Wroniecki, major

Dobrogoyski, major

Sokolnicki, podpór.

Lekszycki, „

Brix, „

urkowski, kapitan

Roszkowski, „

Kolski, rt

Sawiski, porucznik

Miaskowski „

Konstanty Ros n

Koszutski „

E. Trmpczyski n

Kleparski podpór

Alfons Kostkowski

Józef Kont

Jau Tuszewski

Lewandowski

Stanisaw Kostkowski

Lubome.sk i

Witold Kostkowski

Przepakowski

A. Szyszy owicz

71

71

71

71

71

71

71

77

77

owo miejski'

Józef Bona w. Garezyski

W lad. Kosiski

Berlier

Apolinary Kurnatowski

Somczewski
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Oficerowie sztabu .

Komendant kawaleryi

Oficerowie

(18 oficerów)

Oficerowie piechoty

(13 oficerów)

piechoty

strzelców .

(18 oficerów)

strzelców .

Oficer artyleryi .

Kapelan obozowy

Subicki, major

Adolf Malczewski

Konst. Biliski

Andrzej Iowiecki

Edmund Krynkowski

Walenty Iowiecki

Stanisaw Iowiecki

ukasz Ciesielski.

Hartwig

Krzysztofowicz

Kwiatkowski

Drozdowski

Wargocki, kapitan

Golinowski

Karczewski

Idzi Szuman
Karol Brzozowski

Domagalski

Gabryelski

Bajerski

X. Brzeziski.

Dowódzca

Komendant konnic}

Oficerowie

Obóz Ksiski:

Budziszewski, puk. (do 22-go).

Floryan Dbrowski, major

Leon Smitkowski

L. Terlecki

Józef Czapski

Leonard Róbicki

Fr. ychliski
Jezierski

Sokolnicki

Wawrzyniec agodzki
Wooszyski
Seweryn Jakiewicz, porucznik

Antoni Kamiski, major

Walenty Jarociski

Piotr Falcki

piechoty
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komendant placu .

71 71

Inynier obozowy .

Kapelan obozowy .

Stanisaw Mycielski

Dziaranowski, major

Hipolit Cukrowicz

X. Koszutski.

Obóz piesze w sk i.

Dowódzca ... Biaoskórski

Komendant uanów Major Kirkor

Oficerowie
71

Piotr Zakrzewski

7) 71
S. Taczanowski

71 Ti
Wojciech Lipski

Komendant piechoty Andrzej Prdzyski, major

Oficerowie
71

. Andrzej Piliski

7) n Winnicki

r> 71
Krzysztofor

n 7)
C. Wysoczyski

7) 71
Murzynowski, major

7) 7)
Franc. Parczewski

7) 7)
Wyganowski

7) 7)
Bociszewski

Komendant strzelców

.

Kuszel, pukownik
Oficerowie

71
. ukomski

7) 71
•Siltowski.

Szkoa podchorych
(legia akademicka).

Dowódzca piechoty . Henryk Szumau
Dowódzca jazdy . . Ad. Koczorowski

„ artyleryi . Edm. Taczanowski.
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40
) Komitet narodowy centralny do puk. Brzezaskiego.

Komitet narodowy po przedstawieniu stanu rzeczy przez oby-

wateli Libelta i Stefaskiego, którzy wysiani byli do obozów i po

porozumieniu si z dowódzcami obozów, przystpili do zawarcia

konwencyi w Jarosawcu z d. 11-go kwietnia r. b., stanowi co nastpuje:

Postanowienie naszych penomocników wystawione przed za-

warciem konwencyi na przypadek boju,' moc którego na naczel-

nego wodza powoanym mia by jenera Kruszewski, a w jego

niebytnoci wydawa mia rozkazy szef sztabu Ludwik Mierosawski,

znosi si niniejszem, gdy konwencya zostaa zawart.

Poniewa ze strony rzdu wyznaczony zosta pukownik
Brandt do inspekcyi nad kadrami naszemi w Miosawiu, Wrzeni,
Xiu i Pleszewie, z naszej strony na ten sam cel wyznaczamy na

inspektora Ludwika Mierosawskiego, który si z pukownikiem
Brandtem znosi bdzie i przez którego rozkazy do kadrów po-

mienionych wychodzi bd.
Wzywamy wszystkich oficerów niszych i wyszych stopni,

którzy w sprawie naszej w tych ostatnich tygodniach tyle dali po-

wicenia, aby kadrów naszych nie opuszczali, ale utrzymywali

w nich ducha wojskowego i wiczyli w mustrze onierza.

Niewiadomo, co jeszcze wypa m^e, czy konwencya za-

man przez wojska pruskie nie bdzie, .1 óre si gwatów dopu-

szczaj. Trzeba nam by gotowymi. A jeeli na drodze pokoju

sformuj si z kadrów bataliony i szwadron}' i bd mogy by
przyczone do dywizyi Poznaskiej, staraniem bdzie komitetu,

aby oficerowie w kadrach bdcy w swoich stopniach do tej dy-

wizyi wstpowali.

Pozdrowienie i braterstwo:

Jarochowski, X. Prusinowski, Szuman.

Pozna d. 13-go kwietnia 1848 r.

41
) Protoku posiedzenia delegatów obozowych z d. 20 kwietnia 1848 r.

Dziao si w Winnej Górze d. 20/4 48 na zebraniu deputo-

wanych z obozów pod Miosawiem, Pleszewem, Ksiem i Nowem

-

jVIiastem. .
,

Stosownie do rozkazu Jeneralnego Inspektora obozów Ob.

3Iierosawskiego zjechali si:

A. z obozu pod Miosawiem:
Ob. Pukownik Brzeaski,
Ob. Puk. Oborski,
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B. z obozu pod Pleszewem:

Ob. Czapski,

Ob. Zakrzewski Piotr.

C. z obozu pod Ksiem:
Ob. Srnitkowski Leon,

Ob. Guttry Alex.

1). z obozu pod Nowem -Miastem:

Ob. Kurnatowski Apol.

Ob. Szuman Idzi,

Ob. Kosiski Wadysaw,
a e podug rozkazu dwóch tylko z kadego obozu moe by de-

putowanych, przeto deput. z obozu pod Miosawiem uoyli mi-
dzy sob, i wszyscy 3 bd obecni naradom, ale tylko dwaj pier-

wsi gos bd mieli przy wotowaniu.

Co do hierarchii szwadronu ustanowiono, i bdzie

1, szef szwadronu

2, dwóch kapitanów

2, ditto poruczników

2, ditto podporuczników

1, adjutant szwadronu.

Co do hierarchii batalionu bdzie:

1, szef batalionu

1, major

4, czterech kapitanów dowódzców kompanii

4, ditto poruczników,

8, omiu podporuczników

1, adjutant batalionu.

Co do podoficerów i kaprali:

W kompanii bdzie podoficer i kaprali wraz z sierantem

taszym i furyerem 26, z których 16 kaprali, tych ostatnich tylko

kaprali wybiera mog onierze, a kapitanowie po wybrakowaniu

Podoficerów niezdatnych dobior sobie potrzebn ilo tyche z wy-

branych przez kompani kaprali, co jednak obowizujcem bezwa-

runkowo nie jest. NB. Da 24 onierzy — 1 sierant, 2 kaprali, 1

trbacz, 2 doboszy na kompani. U strzelców na pluton — 1 trbacz.

Na batalion 1 tambor maitre.

Obok hierarchii liniowej kady batalion mie bd/.ie oficera

nbiorczego i oficera patnika. Obowizkiem oficera abiorczego jest

zatrudnia' si ywnoci i ubiorem dla szwadronu lub batalionu.

Patnik wypacaniem odu i utrzymywaniem rachunkowoci trudni

sir bdzie.

Ml| PUWUtftUI. I»
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W szwadronie bdzie IG podoficerów, wachmistrz szwadro-

nowy i furier. Tudzie oficer ubiorczy i patnik. — l Sztabs- tr-

bacz i 8 (omiu) trbaczy.

W cigu pracy ustanowion zostaa komisya examinacyjna zo-

ona z prezydujcego puku Ob. Oborskiego

i z czonków Ob. Subickiego

Ob. Czarnomskiego

Ob. Apol. Kurnatowskiego

Ob. Kosiskiego Wad.
Komisya powysza ogóln tylko odebraa instrukcy i pozo-

stawiono rozwadze jej czonków stanowienia we wszystkich razach

szczegóowych, a zarazem sposób odbywania egzaminów.

Co do oficerów ustanowiono i postanowiono, i tylko oficerzy,

którzy suyli w wojsku Polakiem przed rokiem 30 i robili kam-

panie 31 roku nie podlegaj examinowi komisyi. Co do oficerów

zdatnych, którzy w obecnej formacyi nie mogli by umieszczeni,

postanowiono, i ci którzy przebywszy examin przed komisya exa-

minacyjn, odbior od niej szczególne polecenia, uwaani bd, jako

agregowani, a nie mogcy si z wasnych funduszów utrzyma,

od przepisany pobiera maj.
Najpotrzebniejsz rzecz jest umundurowa-

nie si oficerów, a e wielu jest bez funduszów
naley dla przyspieszenia rzeczy z kasy gównej ich ekwipowa. —
Oficer kady potrzebuje 1 surdut mundurowy, 1 par spodni,

1 paszcz z szarego sukna z konierzem granato-
wym, amarantow wypustk, z peleryn jak rka
dug i czapk. Dla uatwienia rzeczy naley obrachowa ile

bdzie potrzeba sukna na mundur, spodnie, i paszcz i kademu ofi-

cerowi da z komory potrzebn ilo sukna.

Szefowie batalionów i szwadronów daj wiadectwa oficerom

potrzebujcym umundurowania; ci z odebranem wiadectwem zga-

szaj si do sztabu dla potwierdzenia tego wiadectwa, stamtd na

komor dla odebrania sukna, które oddadz swoim ubiorczym, aby

w warsztatach krawieckich kazali robi mundury.

Koszt wyoony na ekwipowanie oficerów nie bdzie potr-

cony z odu dla tego, e od dla oficerów bdzie tak szczupy,

i tylko nieodbite zastpi bdzie móg potrzeby.

od powinien si paci na 5 dni praenumerando.

Oficerowie od podporucznika a do kapitana bra bd po

12 zp. na 5 dni i zwyczajn racy chleba bez ywnoci.
Sztabs-oficerowie bra bd po 20 zp. na 5 dni i racy
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chleba bez ywnoci. Agregowani zdatni, którym komisya examina-

cyjna poruczy jakie przeznaczenie, a potrzebujcy odu oficerowie

bra bd ten sam od jak w linii.

Podoficerowie bra bd po 5 zp. na 5 dni, i zwyczajn
ywno, za któr im si potrci po 9 gr. p. na dzie, a wic go-

tówk dostau na 5 dni 3 1

/ 2
zp.

Starszy sierant i wachmistrz bra bd przy zwyczajnej y-
wnoci 8^2 Z *P- na ^ dni.

Kaprale w piechocie przy ywnoci l
1
/* zp na 5 dni.

onierze przy ywnoci po 1 zp. na 5 dni.

Fura dla wszystkich oficerów kawaleryi na trzy konie i y-
wno i od na jednego czowieka jucznego.

Dla adjutanta batalionów fura na 2 konie, ywno i od
na jednego sucego.

Co do oznak oficerskich na obydwóch ramionach nosi
bd: podporucznik po j e d n e m, porucznik po dwa,
kapitan po trzy sznurki srebrne.

Major jeden, podpukownik dwa, pukownik po trzy sznurki zote.

Tak sam oznak w ksztacie szewronów nosi bd na le-

wej stronie czapki. Oprócz tego przy kawaleryi oficerowie, a do

kapitana wcznie, mie bd przy spodniach jeden lampas zamiast

wypustki, sztabs-oficerowie caej armii po dwa lampasy amarautowe

z wypustk w rodku.

Oznaki podoficerów i kaprali. — Sierant starszy i wach-

mistrz szwadronowy na lewej rce poczwszy od mankiety mun-

duru ku górze, szewron podwójny z wskiej tamy szychowej. Pod-

oficer szewron amarantowy na lewem rku midzy okciem i ramie-

niem ku doowi.

Kapral — szewron amarantowy w tern miejscu jak podoficer.

Czapki dla piechoty maj by jasno-niebicskie czworogrania-

ste z wypustk amarantow z daszki

Oficerowie sztabów obozowych nosi bd na lewem ramie-

niu naramiennik biay z czerwonem z franzl srebrn na klamr

zapinan.

Oficerowie sztabu gównego taki sam naramiennik z franzl zot.

Na kady batalion i kady szwadron powinien by jeden fur-

gon czterokonny i dwóch onierzy.

Sztaby obozowe po jednem furgonie jak wyej.

Oprócz tego adnych powózek w marszu mie* nie wolno.

adownico dla uanów czarne na 10 do 12 adunków z pa-

IV*
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sami biaymi skórzanymi. Pas szeroki na 2 cale; adownica duga
5 cali wysoka 2 1

/* szeroka l
!

/ 2
cala; wszystko liczone z deklem.

Czynno komisyi ukoczona tymczasowo o ile si dao w tej

chwili, co do obozów Miosawskiego, Nowomiejskiego i Ksiskiego;

z obozu pleszewskiego nie doszy kompletne listy oficerów a do

tej chwili, dla tego te czynno komisyi co do tego obozu chwi-

lowo zawieszon by musiaa. W kocu dodaje si, i w kadym
obozie powinien by na pogotowiu oficer, który na kade zawoa-

nie stawi si ma w gównej kwaterze dla odebrania rozkazów dla

swojego obozu.

Brzeaski, L. Oborski (za obóz Miosawski).

Idzi Szuman, A. Kurnatowski (za obóz Nowo-miejski).

Leon Smitkowski, Guttry (za obóz Ksiski)

Józef Czapski (za obóz Pleszewski).

Inspektor siy zbrojnej L. Mierosawski.

42
) Protoku posiedzenia komisyi gospodarczej.

Dziao si w Miosawiu dnia 22 kwietnia 1848.

Komisya gospodarcza wysaa czonków teje komisyi niej

podpisanych, kocem dojcia najgwatowniejszych potrzeb, tak co

do ubioru, jako te co do ywnoci.
Tam przybywszy znaleli Brudzewskiego z nominacy od

naczelnie dowodzcego intendentem jeneralnym wezwali wic tako-

wego z mocy polecenia komitetu centralnego do wzicia udziau

w naradzie i dalszem rozporzdzeniu. Wskutek tego zadecydowali-

my, iby onierz kadego obozu odebra, co nastpuje:

A. 1. odu dziennego po jednym srebrnym groszu.

2. Racy i w naturze:

a) chleba funtów 2, b) kaszy lub grochu pó kwarty, c) so-

niny pó funta lub pó funta misa i 2 uty soniny, d) na 30
ludzi jedn kwart soli,

e) pó . wiertela kartofli na 10 ludzi, lub w zastpstwie pó
kwarty kaszy lub grochu na czowieka,

f) w dniach postnych pó ledzia na osob.

3. Co do wódki, jeeli takowa bdzie, na osob pó kwaterek.

Gdyby ywnoci nie starczyo, paci si bdzie 2 1
/., sgr. 6 fe.

za takow i 2 funty chleba.

JB. Co do gwatownych potrzeb decyduje komisya podpisana,

i w tym momencie tylko o dwóch nagych potrzebach chce i moe
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zarzdzi i to tylko tyra, którzy, tego koniecznie i nagle potrze-

buj, to jest dostawianiem koszul, fóitów i spodni póciennych, z wy-

pustk dla piechoty, z dodatkiem,, i komisya gospodarcza za

pierwszy bierze sobie obowizek, po rozrachowaniu i cigniciu
funduszów sprawienie paszczów szarych dla caej piechoty i cza-

pek podug modelu.

W obozie Miosawskim znalaza komisya potrzeby konieczne,

jak nastpuje: butów par 100, skór i t. d.

C. Co do pooenia kassówoci czonkowie nastpujce robi
rozporzdzenie:

I. Ustanawiaj kass ogólu dla wszystkich czterech kadrów

przy sztabie gównym i mianuj wspólnie z dowódze i z gów-
nym inspektorem obywatela Ruszczewskiego.

II. Kady obóz wybierze sobie na patnika obozowego czonka
obozu odpowiedzialnego w przytomnoci komitetu podpisanego. W obo-

zie Miosawskim zosta obranym patnik obozu Obywatel Julian

Brix, który na dowód przyjcia prutoku ten podpisuje.

Z). Co do urzdzenia ywnoci stanowi komisya wraz z in-

tendentem i w porozumieniu si z wadzami wojskowemi w kadym
obozie si znajdujcymi, co nastpuje:

1. Niej podpisani obieraj do kadego obozu intendenta

obozowego, któremu udziel si instrukcye z pozwoleniem przybra-

nia sobie osób do pomocy.

2. Intendant jeneralny zada odebranych przez komisye In-

tendentów obozowych raportu szczególnego zapasów magazynowych
teraniejszych i takowe natychmiast zakomunikuje komisyi

darczej w Poznaniu pod numerem 17 na Wrocawskiej ulicy pod

adresem Franciszka Koszuckiego.

3. Na intendenta obozowego w Miosawiu obiera si Oby-

watel Gsiorowski Józef i na dowód przyjcia protok ul ten wraz

z komptrentam i i dowódzcami podpisuje.

") KOMITET NARODOWY CENTRALNY
do Ob. Garczyskiecjo, Dowódzcy obozu pod Nowem-Miastem.

Na doniesienie z dnia wczorajszego odpowiadamy Sz. Oby-

watelowi, i ;i nadto dzielimy opini je.ro wzgldem ohydnego po-

stpowania wojska pruskiego. Wszake wadze najwysze pruskie, do

których si udawalimy o wstrzymanie tych upi*/}, samo przy-

znay, e w wojsku wszelka karno i porzdek ustay; ale ponie-

wa od nich danego skutku otrzyma nie moglimy, wysiana zo-
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staa Depuiacya do Berlina, której zadaniem wyjedna natychmia-

stowe odwoanie komendantów gównych Steinaeckera i Colomba. —
Powrotu Deputacyi w tych dniach si spodziewamy. Zreszt ad-

nego przypadku do wiedzy naszej doszego, nie zamilczelimy, ale

owszem reklamacye do wszystkich wadz, jak i do pism publiczuych

zanielimy —
Pozna, d. 22 Kwietnia 1848.

Pozdrowienie i Braterstwo.

(Podp.): Jarochowski, M. Mielyski
r
Palacz Jan, J. Essmann,

Moraczewski, W. Stefaski.

44
) Rozkaz gabinetowy z d. 26 kwietnia 1848 r.

„Rozkazem moim z d. 24 z. m. uczyniem narodow reor-

ganizacy W. Ks. Poznaskiego zawis od przywrócenia spokoju

w kraju. Poniewa warunek ten w gównych zarysach dopeniony,

nie chc zatem, abw dla nieprawnego w niektórych miejscach wy-

stpowania maej liczby uwiedzionych cierpie mia ogó i w mo-

cnem przekonaniu, e odtd wszelkie zakócenia, porzdku publicz-

nego ustan, a moi wierni poddani polskiej narodowoci za now
to uznaj rkojmi mej królewskiej przychylnoci, postanowiem na

wniosek ministerstwa ju teraz nakaza rozpoczcie narodowej re-

organizacyi W. Ks. Poznaskie^ . Wyjtemi bd od tej reorgani-

zacyi: okrg dawnego dystryktu Nadnoteckiego z wyczeniem cz-

ci powiatu Inowrocawskiego, dalej powiaty Midzychodzki, Mi-
dzyrzecki, Babimojski, Wschowski, Szamotulski, Bukowski, zacho-

dnia cz powiatów Obornickiego i Poznaskiego wraz z miastem

Poznaniem i fortec, poudniowa cz powiatów Krobskiego i Kro-

toszyskiego, nareszcie miasto Kpno^- — — —

45
) Rozkazy sztabu gównego,

dotyczce obozów na wypadek ataku Prusaków. — (Porówn. Mie-

rosawskiego Powst. Pozn.).

Witaszyce o godziuie 3-iej rano, 18 kwietnia 1848 r.

Posyam ci, Szanowny Pukowniku zatwierdzenie przez je-

neraa Willisena rozkazu, jaki wydaem wszystkim dowódzcom, aeby
ze swoich stanowisk, zagwarantowanych umow 11 kwietnia, nie

ustpowali.
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To do pukownika Brandta, aby was nie zaczepia. Dotrwa
na miejscu, nigdy nie ustpowa, a wszystko pójdzie dobrze.

Szef sztabu i Inspektor jeneralny

Ludwik Mierosawski.

II.

Wojsko polskie. Sztab gówny.
Do obywatela Floryana Dbrowskiego.

Attak wymierzony na Raszków, nakazuje ci, obywateli, jak-

najwiksz czujno. Jeeliby by attakowany od strony remu
lub Dolska, nie opucisz Ksia bez walnego boju, a zmuszony do.

odwrotu, powoli go wykonywa bdziesz ku Nowemu Miastu, zaso-

niony odwodem Garczyskiego.

Gdyby w zamiarze stanowczej rozprawy nieprzyjaciel, pomi-

jajc Ksi, gówne swoje siy zwróci odrazu na Nowe Miasto,

zwrócisz si na jego lewy bok i bdziesz si stara uderzy na
podczas jego przeprawy przez bagna Obrzy, majc siy Nowomiej-
skie (Garczyskiego) w rezerwie i gotowe do popierania ciebie.

Potrzeba zapewni seubie zawczasu pospolite ruszenie na tyach ko-

lumn, które ci attakowa bd. W tym celu rozelesz bez zwoki
ua okoliczne powiaty ludzi pewnych i wzito miejscow maj-
cych, których obowizkiem bdzie trzyma lud w pogotowiu do

wystpienia zbrojno na wszystkich tyach nieprzyjaciela nas atta-

kujcego.

Miosaw 21 kwietnia 1848 r. rano.

Inspektor siy zbrojnej narodowej

Ludwik Mierosawski.

III.

Wojsko polskie. Sztab gówuy.
Do obywatela Floryana Dbrowskiego.

Na sze godzin przed raportem twoim *), obywatelu, daem
rozkaz obywatelowi Garczyskiemu, aeby ci nadesa w poi i C kil-

kadziesit strzelców i trzy dziaka Bajerskiego dla wzmocnienia

twojej zaogi; teraz posyam mu powtórzenia tego rozkazu z za-

strzeeniem dla was obydwóch, abycie si rozczy nie dali, ile

e na przypadek stanowczego attaku ze strony Prusaków obóz

Ksiski ma si uwaa za przedni stra, a obóz Nowo miejski za

Don izcym, e wojsko pruskie zblia sio w zamiarze napadu
ua K
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rezerw jednej > i tej samej siy. Pamitajcie na to obydwa, e
z dwóch si atakowanych, wpierw attakowana ma moc i prawo

rozkazywania drugiej.

Przylij mi natychmiast cisy rapport co do si pruskich,

które ci naciskaj, z wymienieniem ich iloci i rozkadu.

Miosaw, 27 kwietnia 1848 r.

Inspektor siy zbrojnej narodowej

L. Mierosawski.

46
) Wyjtki z listu ministra spraw wewntrznych i ministra wojny — do

komenderujcego generaa Colomba

(dnia 28 kwietnia. —
)

(Podug „Denkschrift. — Aus den Akten des kngl. preuss. Ministe-

riums des Innern u
)

(orygina).

„Es sind unsere bis dahin ertheilten Instruktionen Yollkommen

missverstandlich aufgefast worden, wenn daraus die Ansicht eutste-

hen konnte, ais kiime es der Regierung Sr. Majestat darauf an, durch

fortgesetztes Temporisiren einen Zustand der Ungewissheit zu er-

halten, welcher naturnothwendig nur nachtheilig wirken konnte; es

ist rielmehr die unzweifelhafte Absicht jeder Zeit gewesen, jeder

ungesetzhchen Ausschreitung fest und energisch entgegen zu treten,

nur wenn bei einem solchen Yerfahren allerdings jederzeit die mo-

glichste Milde und Nachsicht empfohlen ist, so liegt dem,- ausser all-

gemeinen menschlichen Kucksichten, die unleugbare Yerpflichtung

zum Grunde, gegen die irregeleiteten Unterthanen . Sr. Majestat vor

Anwendung des iiussersten Mittels kein anderes unversucht zu

lassen~. — — -

„Aus den bisherigen Berichten ergiebt sich nicht, ob und wel-

chem Officier die gedacite Oberaufsicht tibertragen oder weshalb

dieselbe unterblieben ist, es ergibt sich nicht, ob die Kadres stiirker

sind, ais sie diirfen, nicht, ob sie in irgend einer Art auf gewalt-

sarae Weise ihre Yerpilegung bewerkstelligt haben. Es scheint noth-

wendig, dass die3 alles schleunigst festgestellt werde. Ergiebt sich,

dass die Bedinguugen von den Kadres verletzt sind, so ist dies den

Fuhrern derselben bemerklich zu machen, denselben zu erotFnen,

das3 hiernach an der Uebereinkunft nicht laager festgeialten wer-

den kann, dass sie binnen einer zu bestimenden Frist sich entwarT-

nen und auflosen miissen; es sind alsdann alle Preussischen Unter-

thanen in ihre Heimath zu weisen, etwanige Fremde aber an ge-
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eigaeten Orten unbewaflaet zu sammeln und niclit minder ni

Aufsicht ais unter Schutz und Yerpflegung zu stellen, bis von hier

ans entscliieden ist
;
wohin ihre Rfickreise geleitet werden soli-.

„Nach diesen, wenn gleich allgerneinen, doch bestimmten

Grundsiitzen ersuchen wir den Henra kommandirenden General, im

Ver.uehmen mit dem Herm Ober-Prasidenten ohne Yerzug zu rer-

fahren, und daraus entnehmen zu wollen, in welcber Art die Absicht

der Regierung Sr. Majestat, ebenso ernstlich, ais schonend, zu ver-

fahren, aufzufassen ist. Sollten die Kadres es darauf ankommen ba-

sen, dass mit Gewalt gegen sie eingeschritten werde, so muss Ierz-

teres allerdings geschehen, jedoch nieht ohne deutliche rarherige

Verwamungtt
. — — —

Dziwna rzecz doprawdy, dlaczego na dokument powyszy,
zarówno jak i na raporty Willisena o ugodzie jarosawieckiej, pi-

sane do ministeryum, nie zwróci uwagi nikt z tych, co pisali o wy-
padkach 48 r. — a przecie dokumenty te s kluczem do zrozu-

mienia biegu wypadków. Colomb w sprzecznoci z ministeryum nie

pozostawa, gdy kaza atakowa obóz w Ksiu, a Wiliisen ugou
jarosawieck w tern mniemaniu zawierajc, e obozy si same ro-

zej< .. inaczej przedstawia jej -znaczenie wobec Berlina, a inaczej

wobcC Polaków w Poznaniu.

Ostatni manifest komitetu narodowego.
Kiedy gos wolnoci przechodzc i oywiajc ludy Eu

odbi si i o nasze granice, Polacy Wielkiego Ksistwa Pozn
skiego sdzili, e i dla nich chwila wolnoci i niepodlegoci na

sza. Silniej jak Francya i Niemcy czu i woa musieli, e Pol

zmartwychwstaje. Wolnych ludów sympatye podniosy gorcy Po-

laków zapal do najwyszego stopnia. Wród takiego zapau naro-

dowego obrano komitet Narodowy. Wielka zasada braterstwa lu-

dów daa mu ycie, na tej zasadzie mia spraw polsk kierowa.

Ze stanowiska braterstwa i okazanych ju sympatyi ludów,

a mianowicie Niemców i tych nawet, którzy poród nas zamiesz-

kuj nie móg Komitet Narodowy chcie i nie chcia wojny z Xi

Cami o Polska, ale chcia ich przymierza i przyjani. — — —

Gdy ostatnia nadzieja zgasa, aby sia prawdy i sprawiedli-

woci zdoaa co naprzeciw potsvarzom, gwatom i przemocy, Ko-
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mitet narodowy przekona si, e jeeli zdrady w obliczu wspóro-

daków i historyi popeni nie chce, duej w ukady z rzdem
wchodzi nie moe, bo nic od tego rzdu dla sprawy Polski uzy-

ska nie zdoa.

Komitet narodowy nie chcia rozlewu krwi i poty widzia

podobiestwo, e go jest w stanie powstrzyma — dzi ju tego

podobiestwa nie widzi.

Komitet Narodowy rozwizuje si w nadziei, e przyrzecze-

nia ludowi dane dotrzymane zostan, ile e komisya do tego wy-

znaczona dziaa nie przestanie.

Protestujc jak najuro czyciej w obliczu caej Europy prze-

ciw wszelkim dotychczasowym gwatom, skada niniejszem mandat,

który mu by od ludu poruczony do prowadzenia sprawy naszej

drog sprawiedliwoci, nie za gwatu. Przemoc skruszya peno-
mocnictwo nasze. — —

Pozna 30 kwietnia 184 8.

Komitet Narodowy Centralny : Gustaw Potworowski , Cho-

sowski, X. Prusinowski, Maciej Mielyski, Jan Palacz, Jarochowski,

Szuman, X. Janiszewski. ^

Odpis z ksigi komunikantów parafii Wierzchuciskiej.

Dla wiecznej pamici spisane dnia 19 Maja 1848.

„Powiat Wyrzyski, graniczcy z tutejsz parafi jest cay uzbro-

jony, za nacyonalno polska jest bezbronn, uzbraja si nie

wolno. Lud polski w tutejszej parafii jest bez wszelkiej broni. Wszy-

scy spogldaj na uzbrojonych ssiadów i nic dobrego sobie std
nie obiecuj. Krótko po Wielkiejnocy, nie wiom dla jakiej przy-

czyny, najechali w nocy chopi z Drzewianowa dwór Supowski
i nic zego nie zrobiwszy odeli. To dao przyczyn do wikszego

niedowierzania i mruczenia. Dnia 10-go Maja znowu w nocy naje-

chali chopi uzbrojeni ze Skóraczewa na czele andarma, take nie

wiem dla jakiej przyczyny, dwór we Wwelnie (chcieli dzierawc
pojma). Gdy pojawili si na podwórzu, kto usysza to, dolecia

do dzwona i zacz dzwoni na gwat. Lud wszystek powsta w naj-

wikszym strachu i stan pod broni, skadajc si z widów, ry-

dlów i co kady mia i napastnicy z niczem odjechali. Prdkoci
byskawicy rozesza si ta wie i w parafii tutejszej. Od godziny

4 -ej do 6-ej wszystko stano pod broni z kosów wyprostowa-

nych i na drgach oprawionych z widów i rydlów. Jedni pospie-
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szaj czemprdzej na pomoc do Wwelna, drudzy bro jeszcze

z kosów przysposabiaj, a kobiety chodz, wrzeszcz spoem z dzie-

mi i pacz. Powszechny wrzask i trzask panuje, a wosy na

gowie stawaj, ale nadchodzi pewna wiadomo, e owi napast-

nicy nic nie zrobiwszy odeli. Wskutek tego wic wszystko si

zaspokaja i kady zda do swej pracy.

Tego samego dnia okoo godziny 5-ej po poudniu powstaje

drugi raz wrzawa. Wrzeszcz co garda maj: Niemcy ju w u-
kowcu wszystko wyrnli. O Boe! jaki to haas, jaki to wrzask

si robi! Bij w dzwon na gwat. Kobiety z dziemi uciekaj

a mczyni z kosami, widami, rydlami pospieszaj ku ukowcu,
potem do Mirucina, a nareszcie do Wwelna. Wszystkie wsie w pa-

rafii tutajszej jako te i w Mkowarskiej zgoa caa tutejsza oko-

lica a pod Tuchol jest na nogach. Zaraz od rana ta rzecz z nie-

wypowiedzian prdkoci szerzya si coraz dalej, bo konno, jak

tylko ko móg wybiedz, dawano zna ode wsi do wsi. Tego dru

giego powstania byo przyczyn: dowiedziawszy si panowie urzd

nicy, e lud tutajszy pierwszych napastników odstraszy, zesali

kalwakat zoon z wojska, z chopów uzbrojonych i z ydów
mroteckich do Supowy, z Supowy do ukowca, z Lukowea do

Mirucina, a z Mirucina do Wwelna. Ci urzdnicy byli z powiatu

Wyrzyskiego.

Ta kalwakata strzelaa w ukowcu, Mirucinie i w Wwelnie,

jednego czowieka zabia, a kilku porania i bro, jaka. kto mia

odbieraa. Dowiedziawszy si lud tutajszy z tera przesdzeniem, e
ludzi katolików Polaków w pie wycinaj, szli im na pomoc i oraz

na odpór swej wasnej mierci. Szczcie, e ta kalwakata z W -
welna odesza, nim si jeszcze wiele 'ludzi zgromadzio, boby krew

bya niezawodnie pyna.
W cku Wielkiera by yd na karczmie. Przy tym rozru-

chu wiele mu gorzaki bezpatnie wypito. O rannem powstaniu wo-

jennern dowiedziawszy si Koronowo miasto, mylc, e lud na ta-

kowe uderzy, pozrzucali mosty, powysyali co mogli do boru i sta-

nli pod broni, wygldajc rycho si kosynierzy tutajsi do nich

zbli. Panowie niemieccy po folwarkach pouciekali ze strachu, kady
gdzie móg. W nastpnych dniach zjecha komisarz obwodowy

p. Stadion z Koronowa i poodbiera ludziom kosy.

Gdy wspornniona kalwakata cignhi z Mirucina do Wwelna,

zapóni si towarzysz jeden, uzbrojony we tlint i paasz. Dobie-

gli go kosynierzy tutajsi, rozbroili i nieboraczek bez maa ycia

nie utraci. Ju mu do garda kos zamierzali, nawrzeszczawszy na
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niego: szelmo, Niemcze, eb ci zetniemy!'— i pucili go bezbronnego

i tak dodrapa si co swoich.

Wieczysty dzierawca za w Popielewie Teobald Herrmann,

ujrzawszy ludzi std z kosami, widiami i rydlami ku Miruci-

nowi idcych, gdy ju poprzednio on z dziemi w stron Kamie-

nia wywióz, rzuci klucze od wszystkiego na ziemi i powiedzia:

macie tu i jedzcie co chcecie, a sam z maym pieskiem i czapk
w rku, czajc si w ycie, ucieka ku Rylinowi i Wiskitnu. Lu-

dzie uzbrojeni w kosy widzc go uciekajcego wrzeszczeli za nim:

a wej go! a on co móg drapa. Jego wani ludzie, skadajcy si
do poowy z Niemców, majc klucze od wszystkiego, gdy pan je-

gomo uciek, rozgocili si bez zwoki, nie idc nawet z drugimi

do Mirucina i Wwelna, w jego domu gorzak smacznie pili i kie-

basy, chleb i t d. z dobrym apetytem jedli; wzili nawet kieba-

sów do domu swego, a e im rce dray, wic jeden z nich ka

wa kiebasy przed domem swoim zgwbi, który to kawa jeden

z tutajszych ludzi wracajcych z Wwelna znalaz. Jegomo wróci

dopiero dnia 4-go po ucieczce, a zastawszy spiarni troch wy-

prónion, gniewa si, ale jednak ludziom darowa to, co zjedli.

Wrócia take i ona z dziemi. To porwanie si do kosów, wi-

dów i t. d., o którem wyej wspomniaem, prdkoci byskawicy

przeszo do Pomeranii i doszo a do Koobrzega. Jak jeden pro-

testancki kaznodzieja w pisemku „Sion" nadmieni, to w Pomera-

nii protestanckie kunie dzie i noc kosy prostoway i wsie cae

na haso oto tam i tam zrewoltowane Polaki Niemców wyrzynaj,

wychodziy ze swymi bakaarzami i kaznodziejami, uzbrojone w kosy

do owej wsi, gdzie si rze, jak mówiono, dziaa na pomoc. Konno
od wsi do wsi, tak jak u nas, dawali sobie zna, a co wicej na-

wet urzdnicy tego gupstwa si chwycili i swych podwadnych burzyli.

Gdy nasze Ksistwo wojsko regularne, mianowicie zajada land-

wera z Pomeraków i lzaków zoona, jakby powód zalaa, w wielu

miejscach rabowano. Dostao si tego i niektórym ksiom. Bili

okrutnie i kosy odbierali. Zebrao si kilka mdli Niemców z Za-

kornowia i z Koronowa, na których czele sta aptekarz z Koro-

nowa Orland zowicy si i poszli do Lumina, stamtd do Mko-
warska, kilkoro ludzi okrutnie zbili. Z Lumina wzili kilku gospo-

darzy, midzy nimi i waciciela folwarku pana Plóppe ze sob da

Koronowa i wsadzili icli na noc do browaru. Nastpnego dnia wy-

puszczono ich. Przyszli take onierze w miesicu Czerwcu do Kr-
piewa zapewnie zawoani przez dziedzica Krpiewa, von Wittken

zowicego si, i katolickich gospodarzy Filipa Góreckiego i Mar-
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cina Jag niemiosiernie skatowali." Ci gospodarze byli zupenie

Wyjtek z pamitnika . p. ukomskiego *), oficera obozu pleszewsk^-go.

„W Sulmierzycach, w powiecie Odolauowskim, tu przy gra-

nicy lskiej, w wito Zwiastowania X. P. M., d. 25 marca 48 r.

po nieszporach, ulic od Ostrowa zajechay dwie bryczki na rynek

przed ratusz. W bryczkach siedziao kilku panów, ozdobionych ko

kardami o narodowych polskich kolorach. Panami tymi byli: dzie-

dzic Lewkowa p. Wojciech Lipski, major wojsk Napoleoskich p. Mu-

rzynowski, kapitan Franciszek Parczewski i kapitan Wyganowski.
Wyprosiwszy u burmistrza miejski bben i dobosza, kazali zwoa
mieszkaców miasta. Po chwili rozleg si ochrypy gos bbna,
zwoujc ciekawych na rynek. Od paru dni obiegajcemi najroz-

raaitszemi wieciami rozciekawiona publiczno zdaa ze wszyst-

kich stron gromadnie, aby si o nowych wieciach dowiedzie.

P. Lipski oznajmi, co si ostatnimi dniami stao w Berlinie,

o uwolnieniu naszych winiów stanu, o braterstwie ludu berli-

skiego i Niemców z Polakami, o zawizaniu si komitetu narodo-

wego w Poznaniu i o odezwach tego komitetu. Prócz tego oznaj

mi, e za zezwoleniem rzdu ma si zbiera i wiczy wojsko pol

skie, by razem z Niemcami wywalczy niepodlego dla kraju. Na-

stpnie przedstawi dowódzców wojskowych p. majora Murzynów-
skiego i dwóch kapitanów Parczewskiego i Wyganowskiego i we-

zwa ochotników, którzy gotowi siy i ycie powici w walce za

Ojczyzn, by wystpili na front i dali si zapisa do szeregów woj-

ska polskiego.

Po niedugim namyle stano do szeregu trzech naucz;

miejscowych**), a za tych przykadem jeszcze kuo 50-ciu mo-
dych i starszych mieszkaców miasta i bliszej okolicy i zapisaui

do utworzy si majcego oddziau ochotników.

Nazajutrz i dni nastpne zwoono bro, to jest kosy, ju
oprawne i nieoprawne i z lasów drzewce do kos, brzozowe, osi-

kowe i dbowe, a we wszystkich kuniach od wczesnego rana do

pónej nocy brzmiay kowada od prostowanych i oprawianych na

*) Pamitnik znajduje sio w posiadaniu rodziny, która powierzya mi
go w celu o ii. Wyjdzit niebawem z druku. (Pnyp. aut.).

**) ukomski, Matczynski i Pedzinski
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drzewce kos. Ochotników codziennie z rónych stron, a najwicej

z poza Prosny przybywao, tak, e do koca marca ju oddzia

ten mia okoo 300 ochotników, wiczcych si w obrotach wojsko-

wych i robieniem broni, na przylegych kach pomidzy miastem

a przedmieciem Boniem. Prawie codziennie czytano artykuy wo-

jenne; jak onierz w subie i po za sub zachowa si powi-

nien, dlatego te ochotnicy w szeregu jak i w miecie i na kwa-

terze wzorowo si zachowywali, nie dajc powodu do skargi. Po-

mimo to róni mieszkacy ydzi i Niemcy, którzy na sam widok

kosy ze strachu ochon nie mogli, sali do Krotoszyna rozpaczliwe

wieci. Dla tego w pierwszych dniach kwietnia, podczas mustry

przed poudniem dano nam zna, e wojsko pruskie nadciga od

Krotoszyna przez Bonie. Zebrani w szeregi dwóch kompanii po-

maszerowalimy do miasta i ustawilimy si na poudniowej stronie

rynku. Niebawem nadcigny dwie kompanie piechoty i szwadron

jazdy pruskiej pod dowództwem pukownika Bonina i zajy wscho-

dni i poudniow stron rynku, a konnica, jakby w rezerwie, usta-

wia si w tylnej ulicy przy stodoach od strony wsi Chwaliszewa.

Nasi dowódzcy, salutujc po wojskowemu, podbiegli do pukownika
Bonina jakby z raportem. Na to pukownik Bonin nadjecha przed

front naszych szeregów i odezwa si po niemiecku w nastpujce
sowa:

„Es -weut mich, dass ikr iu so kurzer Zeit
auf den Ruf des Yaterlandes euch so zahlreich
versammelt habt. Ubt euch nur fleissig zu t ii eh t i gen
Soldaten, wir werden v e r e i n t gegen den óstlichen
Feind ziehen! (Cieszy mnie, e na wezwanie Ojczyzny w tak

krótkim czasie tak licznie si zgromadzilicie, wiczcie si tylko pil-

nie na dzielnych onierzy, a wspólnie pójdziemy przeciw wscho-

dniemu nieprzyjacielowi!)

Po tem przemówieniu zawróci pukownik Bonin przed front

swego wojska i zakomenderowa zestawienie karabinów w kozy,

a jedzie kaza zsi z koni. Nasi za dowódzcy zakomendero-

wali rozstpienie si szeregów o 5 kroków i pooenie kos i strzelb

na ziemi. Na ten widok, jakby na komend, otworzyy si drzwi

domów Sulmierzyc i wszystko dyo z butelkami wódki i piwa,

koszami skib chleba i buek z masem lub szmalcem, z kiszkami,

kiebasami lub gotowanera, albo pieczonem misem do onierzy pru-

skich, by serdecznie uraczy przybyych goci. Nasi komendanci

za zaprosili oficerów pruskich do hotelu Kaszyskiego na przek-

sk. Oba wojska pomieszay si do powitania lub pogawdy jakby
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zjednoczeni towarzysze i spokojnie i zgodnie ze sob przestaway
przez duszy czas, dopóki komendanci nie wyszli z hotelu i nie

powoali swych wojsk do szeregu. Ustawiwszy si w swych przed-

tem ' zajtych liniach, rozpoczo wojsko pruskie odwrót t sam
drog, egnajc si z nami okrzykami: „hura!" Xa co my take
gromko odpowiadalimy „hura!^ dopóki ich z oczu nie stracilimy,

to jest dopóki z rynku nie zeszli w ulic ku Boniu, by powróci
do Krotoszyna.

Te odwiedziny wojska pruskiego i przemówienie i zachta
pukownika Boniua podniosy nas jeszcze wicej na duchu i za-

grzay do ulegego i gorliwego speniania komendy naszych prze-

oonych.
Ju 6-go kwietnia wymaszerowa oddzia nasz przez Raszków

i Pleszew do Marszewa i tu, pomnaany codziennie przez nowo
przybywajcych ochotników, wiczy si po caych dniach w obro-

tach wojskowych. W czasie tym dochodziy nas guche wieci o to-

czcych si ukadach pomidzy naszym komitetem narodowym i pru-

skim jeneraem Willisenem, a uoono i postanowiono, aby z woj-

ska polskiego zatrzyma tylko kadry, to jest mae oddziay w pe-

wno oznaczonych miejscowociach, a reszt ochotników rozpuci
do domów, uzasadniajc to tem, e teraz jeszcze wojny z Moska-

lami rozpoczyna nie mona, bo ani pruskie ani polskie wojsko

nie do do wojny jest przygotowane. To postanowienie nie la*

twem byo przeprowadzi, bo wiarusy, którzy si powicili walczy
za ojczyzn, nie chcieHi opuci szeregów, posdzajc panów w ko-

mitecie o zdrad sprawy narodowej. Potrzeba byo dugich przed-

kadów, aby przynajmniej tych ochotników, którzy mieli ju ony,
lub którzy potrzebni byli do prowadzenia gospodarstwa lub innego

ustalonego zawodu, do chwilowego opuszczenia szeregów jakby za

urlopem, z przyrzeczeniem, e ich si niezadugo znów powoa, jak

tylko bdziemy mieli wyruszy po za kordon granicznyu .



List dra Henryka Szumana

z powodu napisania niniejszego .,Powstania Poznaskiego w 1343 iv

Szanowny Fanie!

Chc?
t
c przyczyni si do utrwalenia cisoci historycznej omó-

wionej w ksice Faskiej wypadków, podaje poniej uwagi *), które

mi si nasuny przy czytaniu przesanej mi odbitki.

Uwagi te nietyle s sprostowaniami, ile uzupenieniami; po-

daj je w tym porzdku, w jakim nasuny mi si przy czytaniu

^Powstania poznaskiego".

Ad sr. JO s.
Do pomylnego rozwoju i regulacyi stosunków wociaskich,

w moc ustawy z r. 1823 przyczynia si gównie okoliczno, e
czynnoci ustanowionej w tym celu komisyi generalnej kierowa

m, dokadnie z miejscowemi stosunkami obeznany i wzitemu na

si zadaniu ca dusz oddany. By nim Pantaleon Szuman, podów-

czas radca regencyjny w Poznaniu, który wielk cz tak zwa-

nych separacyi osobicie przeprowadzi, tak ku zadowoleniu stron

interesowanych, jak i rzdu, który mu nietylko nie szczdzi pe-

*) Dr. Henryk Szumac, pose do sejmu pruskiego i autor „Lunych
kartel: z wspomnie ycia wasnego (rok 1848)u by askaw owiadczy mi
gotowo przejrzenia niniejszej ksiki, przed wypuszczeniem jej w wiat,

i zaopatrzenia mojej pracy swemi cennemi uwagami o zdarzeniach, na

które on wasnemi patrzy oczyma i w których po wikszej czci sam
bra czynny udzia. Poniewa — wobec wydrukowania ju znacznej czci
arkuszy — z uwag tych nie mogem skorzysta w tekcie, podaj je wic
tutaj osobno jako pewnego rodzaju uzupenienie, skadajc równoczenie
Szanownemu ich Autorowi najszczersze dziki za podjt prac.

(Przyp. autora).
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nego uznania, ale i zdania jego niejednokrotnie zasiga. Mimo tego

i on niebawem dozna nastpstw zmiany systemu administracyjnego.

Za ujciem rzdów przez Flottwella, gdy si wzbrania podda si
rozkazowi, przenoszcemu go do obwodu Lignickiego, nietylko po-

zbawiony zosta urzdu, ale pod pozorem knowa zbrodni stanu,

uwiziony, przez cztery lata trzymany w ledztwie przedwstpnem,
dla braku dowodów zosta uwolniony, jak wtenczas nazywano —
ab instantia — z równoczesnem wzbronieniem mu pobytu w W.
X. P., Prusach Zachodnich i na lsku. — Amnestya, z wstpie-

niem na tron króla Fryderyka Wilhelma IV wydana, schorzaemu
i znkanemu otworzya wrota do powrotu do kraju.

Ad str. 23.

Wspomnieni tutaj mowie nie spiskowali w ciseni tego

sowa znaczeniu. ledztwo, najskrupulatniej i na twardej jak na owe
czasy procedurze inkwizycyjnej przeprowadzone, nie dao jednak

podstawy do wyroku potpiajcego. Czynno ich ograniczaa si
na tern, e czasu powstania samego uatwiali modziey, do powsta-

nia spieszcej, przedostanie si do niego i t. p., a e za jego stu-

mieniem znów dawali rk pomocn wychodcom do Francyi i An-

glii i wogóle starali si o podniesienie smutnym wynikiem wojny

powstaczej i przeladowaniami we wszystkich zaborach przygn-
bionego ducha. ledztwu policyjnemu i sdowemu nie udao si na-

wet wytropi jakiegokolwiek zwizku organicznego pomidzy uw r
-

zionymi wzajemnie, albo z zagranicznemi koami rewolucyjnemi.

Wadzom chodzio o pozory dla usprawiedliwienia przeladowcza

rodków politycznych, które si gradem sypay na ludno polska,

nietylko w zaborze rosyjskim, ale i austryaokim i pruskim. Cze-

piano si wic czegobd, drczono w ledztwie przedwstpne:n

przez lata cae wizionych i w cisem odosobnieniu trzymanych

podsdnych, aeby jednych, ile by mogo zamanych na duchu (ksidz

Wieruszewski zapad na pomiszanie zmysów) wypuci, a innych,

jak mego stryja Paut. Szamana, skaza rozporzdzeniem policyjnem

na wygnanie, zabraniajc mu zamieszkania nietylko w Poznaskiem, ale

i w Prusach Zachodnich i na lsku, wogóle wszdzie tam, gdzie

si w wikszej liczbie znajdowaa ludno polska.

Ad str. 27.

Gównym czynnikiem, który wpyn na rozbudzenie ducha

narodowego w W. Ks. Poznaskiem, byy echa powstania listopa-

dowego. Kuch ówczesny dokadnie pamitam, przebywaem sam ton

proces, uczszczajc od r. 1832—1841 do gimnazjum Maryi Ma-

gdaleny w Poznaniu. Obudzenie ducha narodowego znamionowa

AKIE POZHAiKI V
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w kraju budzcy si ruch literacki, dziea poetów znakomitych, jak

Mickiewicza, Sowackiego, Krasiskiego, Garczyskiego, Malczew-

skiego, powieci Czajkowskiego i inne, które poprostu poykalimy

i których uczylimy si. niemal na pami; dalej przyczyniy si

do tego i zatargi religijno-polityczne z rzdem (jak sprawa Goa-

niecka), spór o maestwa mieszane, w skutku którego arcybiskupa

X. Dunina osadzono w fortecy Koobrzegu; — zatargi te w odru-

chach swoich dotary do wszystkich warstw spoeczestwa, a do

caej masy stanu wociaskiego sigajc, a pobudzajc do samo-

wiedzy narodowej.

Wpyw emigracyi zato siga gównie w sfer polityki. To-

warzystwo demokratyczne i jego emisaryusze obudzili chtk i wy-

tworzyli metod spiskowania, którego owocem by nieszczliwy spi-

sek 1846 roku.

Ad sir. 102.

Gen. Colomb, starszy towarzysz broni Willisena z r. 1814/15,

szwagier Bluchera, odznaczy si w wojnie przeciw Napoleonowi

wielokrotnie, jako dzielny oficer kawaleryi. W roku 1843 miano-

wany zosta dowódzc V korpusu. W pocztkach ruchów pozna-

skich 48 r. nietyle on, ile raczej komendant fortecy i miasta Po-

znania genera-porucznik v. Steiniicker uchodzi za gównego prze-

ciwnika Polaków. Sam nawet miaem sposobno zauwaenia takiej

rónicy w usposobieniu obu generaów w paru konferencyach, ja-

kie z powodu zaj ulicznych z odactwem, zanoszc zaalenia do

najwyszej komendy, z nimi odbyem. Zagorzali Niemcy gono na-

wet na powolno gen. Colomba sarkali, zanoszc skargi swoje (jak

niemiecki prezes regencyi bydgoskiej baron Schleinitz) do minister-

stwa wojny i stanu w Berlinie.

Ad "str. 104.

Utworzenie legii akademickiej *) odbyo si nie na placu Ale-

ksandra, ale w podwórzu gmachu policyjnego na Molkenmarkt, a o tera,

aeby ta legia miaa tworzy gwardy winiów i Mierosawskiego,

nigdy mowy nie byo.

Wersya, e na placu Aleksandra andarmi rozdawali bro
studentom polskim ze sowami: „Idcie broni ojczyzny przed wscho-

dnim wrogiem" — nie zgadza si z rzeczywistym przebiegiem wy-

padków.

*) Opisane przez dra H. Szumana szczegóowo w jego „Wspomnie-

niach". (Trzyp. aut).
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\Ad str. 114.

Inicyatorami i gównymi promotorami ruchu przeciwnego re-

organizacyi i wprost przeladowczego wobec Polaków byli: prezes

rejencyi bydgoskiej, baron Scbleinitz, zia jego; landrat Juncker

w Czarnkowie; za tymi poszli inni, jak sdzia, czy dyrektor sdu
Gessner w Szubinie, landrat Bauer w Krotoszynie, adwokat Ohle-

mann w Szamotuach, a w szczególnoci waciciel dóbr Grocholina

pod Kcynia. v. Tresckow i szwagier jego Liittichau (z Królestwa).

Zorganizowali oni t. zw. „freikury- (freicorps) braci nadnoteckich,

z którymi napadali, katowali i zabijali spokojnych mieszkaców.
W Berlinie popiera prd antypolski Schleiuitza i towarzyszów radca

w minist. spraw wewn. v. Puttkamer, póniejszy prezes policyi

w Berlinie-), wreszcie naczelny prezes poznaski.

Ad str. 1:21.

Obywatel p. Ignacy Lipski, waciciel majtnoci Ludomy
w pow. Obornickim, znany hodowca owiec cienkowosistych, wy-

myli jakie dziaa acuchowe, które wedug jego zapewnie mia-

dy miay cae bataliony wojsk nieprzyjacielskich — niestety

krótko czasu staa na zawadzie, e fantastycznego swego pomy-
su nie móg nawet podda chociaby próbie praktycznej.

Ad str. 110.

Legia akademicka berliska wedug pomysu Mierosaw-

skiego miaa by przeobraona na szko podchorych. Kiedy

po ogoszeniu stanu oblenia dla miasta Poznania wydalono

j stamtd, rozdzielono na trzy oddziay, wedug broni, w której

jej ochotnicy suy chcieli. Jazd pod dowództwem Ad. Koczorow-

skiego wyprawiono do obozu Garczyskiego (we Wrzeni); pie-

chot mnie polecono odprowadzi do Builziszewskiego (w Ksiu),
artylery za odprowadzi Edm. Taczanowski do Biaioskórakiego

(w Raszkowie), gdzie oddzia ten, noszcy jeszcze nazw szkoy pod-

chorych, w kilka dni póniej przez wojska pruskie w niewol zo-

sta wzity i do Kistrzyna odprowadzony (porównaj moje n Wspo-

mnienia z r. 18±S~).

Ad str. 147.

Komitet centralny narodowy, jak ju o tern wyej wspo-

mniano nawiasem, nie by ciaem o cisej organiz;\cyi. Mo-

no dowolnej i nieograniczonej kooptaoyi sprawia, ,o liczba

czonków jego rosa i e prawie be,/, ceremonii wciskali si tam lu-

*) A nastpnie przydzielony do spniw polskich, v. M inteufleL

(l'>:>jl>. cud.).

v
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dzie zupenie samowolnie, e rozporzdzenia jego nosiy coraz to

inne nazwiska, a uchway zapaday bez ograniczenia kompletu obe-

cnych. Zasiadali tam wic obok mów powanych, umiarkowanych

i przeciwników wszelkich ruchów rewolucyjnych, jak M. hr. Miel-

yski, XX. Janiszewski, Prusinowski, Potworo wski i t. d. — spi-

skowcy, dopiero co z Moabitu wypuszczeni: np. Stefaski, Somczew-
ski (emigrant), Jarochowski, Libelt, Palacz, Niegolewski, jak i mo-
dzie gorca: Rysz. Berwiski, J. Chosowski, Krauthofer i inni.

czya co prawda wszystkich jedna myl narodowa i ch jaknajko-

rzystniejszego wyzyskania rozporzdzenia reorganizacyjnego, ale nie-

mniej przeto rozbiegay si usposobienia polityczne czonków komi-

tetu, jak i drogi postpowania. Tern wicej te przy lunym ska-

dzie komitetu o stanowczo obmylanym trybie postpowania i je-

dnolitem, a energicznem postpowaniu w pewnym wytknitym z góry

kierunku, mowy by nie mogo.
Ad sir. 241.

Opis ostatnich operacyi wojennych Mierosawskiego, moe dla

tego, e z wasnych jego czerpany opowiada, nieco jest optymi-

styczny.

Ustpowanie gen. Hirschfelda przed powstacami, nie byo
spowodowane jego porak, ale rozmyln taktyk dobrze wyrozu-

mian. Ruchawka polska bez artyleryi i z nieliczn a bardzo lich

broni paln rczn, moga si stawa niebezpieczn tylko przy

rcznem spotkaniu na kosy, jako gówn i najliczniejsz bro po-

wstaców. Tego unika gen. Hirschfeld, cofajc si przed natarciem

kosynierów, a prac ich z daleka z dzia kulami, kartaczami i szrap-

nelami. — Jeeli Mieros. pisze, e mia plan przernicia si przez

linie pruskie ku Rogowu, by tam zasilony miejscow ruchawka pro-

wadzi partyzantk wród okolicznych moczarów i lasów, to si

chyba wiadomie udzi, albo nie chcia widzie prawdy; wszelkie

bowiem przygotowania byy ju zniszczone wówczas przez „freiku-

rów a
i ruchome kolumny wojska po okolicy plondrujce.

Chocia tylko w pocztkach ruchów r. 1848 znajdowaem si

czciowo obok Mierosawskiego w Berlinie, Poznaniu i Miosawiu,

to z tego na co sam patrzyem, a co póniej poznawaem z opo-

wiada ustnych i pimiennych, Mieros. nigdy nie mia wytkni-

tego planu postpowania. Organizatorem nie by te adnym.
Rzuca si do wadzy i komendy, ale w nieszczciu rad si od

wszelkiej uchyla odpowiedzialnoci. Bezadna bitwa pod Miosa-
wiem, jedyne z wikszych spotka zwycistwem zakoczone, bynaj-

mniej nie zawdzicza pomylnego obrotu jego zdolnociom wojsko-



- 69 -

wym. A jeszcze wikszy brak stanowczej decyzyi okaza w osta-

tnich, bezadnych i upokarzajcych operacyach.

Zdaje si, e sam przewidywa i by nawet przekonany, e
prowadzenie dalszej walki z lich i topniejca coraz wicej zbiera-

nin, przeciw naciskajcemu go zewszd nieprzyjacielowi, daremnym
byoby krwi przelewem, nawet bez moralnej przeciwwagi, a jednak

nie móg si zdoby na jasne wypowiedzenie przekonania swego

i postawienia alternatywy, albo poddania si przemagajcej sile,

albo pooenia ycia w walce do ostatecznoci.

Jeeli kiedy dawniej, za czasów swego spiskowania udzi si
móg i zapewne udzi fantastycznemi nadziejami niefortunnej roboty

swojej, to w dawnych ród ruchu poznaskiego z r. 18-18 warun-

kach, zrazu bardzo pomylne rokujcego nadzieje, móg si prze-

kona, na jak wtych podstawach polegay dawniejsze roboty.

Ponna to zapewne i zawodna ch obliczania, a przepowia-

dania, coby si byo stao, gdyby pewne rzeczywiste nie byy za-

szy wydarzenia, wszake blisko ley w kadym razie przypu-

szczenie, e gdyby spisek Mieros. i jego nastpstwa w r. 1816
nie by sprowadzi na kraj cay niepowetowanych strat ma-

teryalnych i moralnych. . gdyby siy straszuem przeladowaniem

nie byy zostay z wic! r~*"*-
i zamane, — nawanica polityczna,

jaka w dwa lata potem nawiedzia Europ, atwo moga bya prze-

kroczy granice i caemu ruchowi rewolucyjnemu w Europie inny

nada ksztat i kierunek.

Oborniki d. 25 lipca 1900 r.

Dr. Henryk Szuman.

KONIEC.





Sprostowanie
omyek, nieuwzglclnionyeh w korekcie.

Str. wiersz Jest: Powinno by:

3 [3-ci od dou): Fryderyka III Fryderyka Wilhelma III

9 ( 13-ty od góry): Wilhelma IV Fryderyka "Wilhelma III

23 ( 10-ty od góry): Wieruszowski Wieruszewski
-w

60 ( lG-ty od dou): 13 marca 3-go marca

74 5-ty od góry): Karola Libelta Karola Libelta i Mierosaw-

skiego

100 [7-my od góry): Saumana Naumaua

118 ( 6-ty od góry): Lautenburg Lidzbark (Lautenburg)

124 ('2-gi od góry): Mierosawia Miosawia

133 .' 9-ty od góry): Biaogórskiego Biaoskórskiego

1GG | o-ty od dou'j: Lanka Lauka

906 ( G-ty od dou): dywizya dymisja

205 |
i

1 5-ty od góry): Waniewicz Wolniewicz

224 ( lo-ty od dou): obroca remu obroca Ksia

242 ( 12-ty od dou): szóstego kwietnia .
szóstego maja

244 '1 I-ty od góry): ósmego kwietnia ósmego mnja
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fiJSoszy was zapewne wiadomoci, e po caym wie-
cie we wszystkich krajach zaczto nic przemyliwa
ju tylko ale pracowa zaraz nad tern, aby wszyscy

ludzie równi pomidzy sob. i rónicy sic tylko tem,

o ile odznaczaj si prac, yciem uczciwcm i po-

wiceniem si za kraj, wzajemnie sobie podawali

recc. W tej myli dziaajc i my, jako wybrana z ra-

mienia ludu wadza owiadczamy, e wszelkie, jakie

dotd istniay pomidzy nami rónice stanów znosimy

Da zawsze. Nie ma ju szlachty, nie ma chopa, ale

wolni obywatele, pomidzy sob bracia i równi, bomy
wszyscy dziemi jednej matki Polski, któr z nieszcz-

cia w ydwign pierwsz teraz nasz i najwitsz
powinnoci. Nic wadmy si pomidzy sob, nie su-

chajmy podszeptów ludzi, którzy siej pomidzy nami

niezgody i kótnie, którzyby nas chcieli powani, aby

tern atwiej byo im trzyma nas w niewoli i w lepem

dla siebie posuszestwie, ale z wszelk ufnoci i

wiar zabierzmy si do dziea. Przytem pamitajmy

na to, aby nic targa si na cudz wasno, nie ra-

bowa ani niszczy niepotrzebnie, w uczciwy spo-

sób nabytego mienia, bo niegodnmby byo, aby wy-

bijajcy si na wolno Polak mia si dopuszcza

gwatów i robi sobie przez to nieprzyjaciómi tych,

których przez przyjacielskie postpowanie bdzie mo-

na pozyska dla siebie.

Pozna, dnia 24. Marca ISIS.

Komitet Httrottowij.

Am4lr»rJ«*r»Ui. ». #-r«..../.^.A<. *t»m%e tr*c*Ai.

CeJo«l«i>; N. k*".»*r

Odezwa komitetu narodowego w Poznaniu z dnia 2t Marea ISIS.
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JL odlug pewnych doniesie uywaj
sie w teraniejszem krytycznym cza-

sie kosy jako bronie.

Zakazuje si przeto noszenie ko-

sów gdy takowe do zakazanych bro-

ni nale.

Take te i handel kosami tern-

czasowo a do 1. Maja r. b, niniey-

szem sie zakazuje.

Pozna, dnia 27. Marca 1848.

Naczelny Prc/.ts Wielkiego Xicstw* Poznaskiego*

JKcurmann.

Zakaz Heurmana W sprawie handlu kos.
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pozwttluNO buwieai *ofcin lar»ac •;•; aa pranny
pr/"!'k. ly farty ! beroj kr.ijww* i iaiiu^ce

prawnie Wfadzc laczeptac » nawet wvdbia.

Clij Kr.il. »i!y WCZySCy Ni''ra<-y Pi.|.,kom

»WC prtJaj;IC dtoilie I i' h \jrj.;,r',.\ i n,

dziel.-|, Dbolewad lem wicej naley m'! lai
mi knr\ iiii.ln^ini n.ipa-ci ir.i.

|). i \>':i- wii;c Vla.ricieli i Posiadarze

rrnatuw, J" \\ i~. kt.'ir7.\ przrz nieporzdek,
cawidmenie i domowa] wojn ns.jwi^k$za p.>-

j.ia
jl
moecie utrat, adaje -ii; Reeencya War

szr«i> Króla W p^fui-m BimfrBtt £> \V.x-zyi-h

dobrych oczuc i kwicurowoci. wzaarania «

cziii^ci. tli-.-. i Królowi 7.a i_\ch wy
nyrli dobrodziejstw jeateacie winni, wzywajc
\N.i-. aebycie jej w atrzymauiu /

porzadka: i saokojooaci i w obroaie nionanj-

tzalnoci osób i wasnoci swej dodali pomocy.
Zastanówcie nic .librze nailtein. jak wie-

L' pod i icym Kt i/'t-ta krajowym aa ^ ,

zmieiiff> sii; korzy, porr.ni. ji;ie ii*to, ie wiar

avtcielaau i widaemi talicie si lud/oti i e
wolaoaci, kt.in- r.i-z Najaskawszy Krul

Ludowi nadal, ^\.».-l^^^ wl
aie odziaem, zwrócie na to nu ..

o igw alceo •• ^-i'. ef

cyi krajowej wywoa wojn«; 'l"in..wi * z in.

zniweczenie Waszych posiadoci i zburzenie-

Waszego dobrego bytu, e nawet po przezwy-
cieniu wszystkich Ijcb okropnojici o«\ch
Waazym ojcom pamitnych W .» •

i . gdzie iezi.en:'.:-/ Waazjc*:

p- - ; .i!!i--i i plndów, bezpatne liweraaki aata-

raliriw, aatawj podwód, rekwizycje i inkwa-
teninki, nadzwyczajna pml.iiki i akadki p>>-

wszechaem byry wyezaiem, pod których uri-

ikiem Wy i W >-• jczyliicia przodki i cia-
ry, kdire i leri^ ju it lrou\ harsyciel aaa>>

kojnoci wypisana Malay.
I

|
W i-. i!i» broni pod p-inrem, niby

araaciwku Roaay To je~i kamliwe awaua-

BM, która i l wazetkiej zh>«.i r -.

- l\»edajcie nic przeto Bdzi i

i /...'u Doi r.i. kebycie aami wla.«uJ|

nic zatarli pomylno! Zosta rera*

u du prawirych Wadz, n.i-t.-

puie aiezachwiauj «r wiernoci ki Wzazema
k M i iij. u i Dobroczycy.

I*ok«>j I Zfroila hIitIi li^il/lf Ula-
s/y ni ogólnym hiislcui.

•j IgOaSCI, dnu 3'J. Mvr. » l>l-.

Krul. Praska Regeacfa.

IrmJ t«i limoiiiao ?v4>ra.'«i< Ul l\.«'il(.

Proklamacya regencyi bydgoskiej.
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Tego autora:

Entstehung des Grossgrundbesitzes im XV und XVI Jahrhund

in Polen (drugie wydanie rozprawy doktorskiej uniw.

w Berlinie). — Pozna 1899.

„Ocknienie" — dramat, nagrodzony na konkursie dram. —
Lwów 1900.
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