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JERZY PIETRZAK (WROCŁAW) 

O NARODZINACH POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 

ZABORU PRUSKIEGO 

Żadna bodaj z wielkopolskich organizacji niepodległościowych nie 
budziła tylu sporów, i to nie tylko wśr,ód historyków, co .Polska Organi
zacja Wojskowa Zaboru Pr.uskiego (POW ZP). Chodziło o jej 1genezę, po
wiązania i rolę, jaką odegrała w przygotowaniach do powstania wielko
polskiego. Nie wyjaśniła tych spornych spraw sumienna książka Karola 
Kandziory 1. 

Kilka lat temu zmarł na obczyźnie twórca POW ZP - ppłk Wincenty 
Wierzejewski 2

• Choć namawiano go usi1nie, aby skreślił wspomnienia -
ostatnio zabiegał o to zwłaszcza red. Paweł Hęciak - jednak nie dokonał 
tego dzieła. Niemniej w jego spuściźnie pośmiertnej odkryto trochę nota
tek dotyczących początków wielkopolskiego skautingu i POW ZP. Ksero
kopię tych notatek otrzymałem dzięki uprzejmości mgra Edmunda Tun
daka. Rzucają one ciekawe światło. na pewne sporne ;problemy. Wartość 
ich jest tym cenniejsza, że W. Wierzejewski był człowiekiem - jak 
zgodnie twierdzą jego znajomi - bardzo skromnym i bez amibicji pod
kireślania swych zasług. Stąd notatki noszą znamię dużego obiektywizmu. 
Żałować należy tylko, że skreślone zostały w podeszłym wieku i na ob
czyźnie, a więc bez szerszych możliwości konfrontacji zawodnej przecież 
pamięci 3

. 

Na ,ogół przyjęto po ustaleniach K. Kandziory, że POW ZP powstała 
w lutym 1918 r.; sam Kandziora opowiadając się za tą datą nie ukrywał, 
iż sprawa jest niejasna i nie brak przekazów przesuwających datę na
rodzin tej organizacji na koniec 1917 r. Z badaczy powojennych Ignacy 

1 K. K a � d z i o r a, Działalność POW w Poznaniu, W·arszawa 1939. 
2 Zmarł 8 IX 1972 r. w Leeds. O W. Wierzejewskim zob. A. S z y m ańs k i, 

Wspomnienie o ppłk. Wierzejewskim (Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, 17 X 
1970); E. Tu n d a  k, Ostatnia rozmowa z Wincentym Wierzejewskim (Przegląd Za
chodni, Londyn 1973, nr 1-2). 

3 Słowa wdzięczności winien jestem nie tylko mgrowi E. Tundakowi za przeka
zanie mi kserokopii, ale także gen. Ka2'1imierzowi Glabiszowi za pomoc w zgroma
dzeniu materiałów dotyczących W. Wierzejewskiego i córce twórcy POW ZP Stefanii 
Wierzejewskiej za liczne informacje i pomoc w odczytaniu notatek. 
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Pawłowski i Stan:iJSław Kubiak podkreślali dyskusyjność daty początków 
POW ZP. Pierwszy z wymienionych historyków - podobnie jak Lech 
Trzeciakowski - przyjął jednak datę podaną pr.zez Kandziorę, a S. Ku
biak ograniczył się tylko do stwierdzenia, że formalnie ,organizacja po
wstała w 1918 r. 4 

Wypada jednak wrócić do najwcześniejszych relacji, które zapoczątko
wały spór o datę narodzin. I tak Stanisław Sęp-Adamski lansował jako 
datę powstania POW ZP koniec 1917 r. Z kolei Karol Rzepecki :przesuwał 
ją aż na lato 1918 r. Inni zaś, jak Stanisław Saroszewski, Józef Ratajczak, 
A. Gorze'lańczyk i Mieczysław Zbieg-Kucharnki, twierdzili, że zabiegi
w sprawie utwOTzenia POW ZP miały miejsce w końcu 1917 r. lub na
począ1!ku 1918 T., ale zaprzysiężenie pierwszej peowiackiej dziesiątki od- . 
·było się w lutym 1918 r. Taką tezę przyjął K. Kandziora. Z nie znanych
nam przyczyn autor ten nie zdołał uzyskać autorytatywnej wypowiedzi
W. Wierzejewskiego w tej mierze, choć w swej książce powoływał się
na pewne relacje twórcy POW ZP. Całkowicie zaś problem naTodzin tej
organizacji pominął Mieczysław Paluch w swym szkicu o działalności
peowiackiej w Poznaniu 5

. Ostatecznie sprawa daty powstania POW ZP
jest kwestią pewnej konwencji, ibo sprowadza się do problemu: jaki mo
ment uznać za datę .narodzin. O wiele ważniejsze są okdliczności, w ja
kich organizacja powstała, zwłaszcza wyjaśnienie, o ile stało się to z in
spiracji POW w Kongresówce.

P.rzeważnie wszyl5cy wymienieni autorzy nie ukrywali, że isiniały
pewne kontakty między W. Wierzejewskim a J;'OW w Kongre'Sówce, ale 
ich wpływ na powstani€ peowiackiej organizacji w Wielkopolsce był roz
maicie oceniany. K. Rzepecki twierdził np., że W. Wierzejewski utworzył 
ją po swej wizycie w Warszawie, skąd przywiózł „odpowiednie wskazów
ki", a pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się w Poznaniu w „ZielJ.o
nej Kawiarni" przy ul. Wrocławskiej 4 III 1918 r. S. Kubiak nie wahał 
się nazwać poznańskiej organizacji „ekspozyturą" piłsudczykowskiej 
POW 6

• 

4 I. P a  wł o w s  k i, Wysiłek zbrojny Polaków w powstaniu wielkopolskim

(Z postępowych trad ycji oręża polskiego 11917-1939. Praca zbiorowa, Wars zawa 

1966 , s. 184-185); S. Kubi ak, W przededniu wybuchu powstania (Powstanie wiel

kopo lskie 1918-191,9. Praca zbiorowa pod red. Z. Grota, Poznań 1968 , s. 138); 

L. Tr z e c i  a k o w s  k i, Wielkie Księstwo Poznańskie w ostatnich latach panowania

pruskiego (Pows tanie wielkopolskie ... , s .. 65).
5 S. Sę p - Ad am s ki, POW ZP a powstanie wielkopol.Skie (15-ta rocznica po

wstania wielkopo lskiego, Poznań 1933 , s. 8); t e  n że, � dziejów konspiracji w by

łym zaborze pruskim (Wielkopo lska w pracy zbrojnej i obywatelskiej, 1937 , nr 2 ,  
s .  9); K. Rz epeck i, Oswobodzenie Poznania 27 XII 1918-5 I 1919, Poznań 11923 , 

s. 29; Ka n d z i o r  a, op. cit., s. 60-61; M. P a  1 u c h, Polska Org,anizacja Wojskowa

w Poznaniu (Polska Or ganizacja Wojskowa. Szkice i ws pomnienia, pod red. J. Sta
chiewicza i W. Lipińskiego, Wars zawa 1930).

6 Rz ep eck i, op. cit., s. 29; Kub i ak, op. cit., s. 138.
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Na ogół nie kwestionowano faktu powiązań POW ZP ze skautingiem, 
ale spierano się o stopień dziedzictwa skautowego. I. Pawłowski, nie dość 
dokładnie referując prace S. Sępa-Adamskiego, niemal owo dziedzictwo 
v.rykluczył, gdyż podawał, jakoby POW ZP powstała w wyniku połącze
nia Tową,rzystwa Samokształcącej się Młodzieży z Organizacją Wojskową 
Zenona Kosidowskiego. Ta ostatnia zaś miała powstać na przełomie 1916 
i 1917 r. w Poznaniu i jakoby należeli do niej m. in. Roman Wilkano
wicz, Mieczysław Andrzejewski, Jan Kalinowski i... W. Wierzejewski! 7 

Jak wyglądają owe sporne problemy genezy POW ZP w oświetleniu 
jej twórcy? ,,Co do Karola Kandziory - pisze W. Wierzejewski - który 
krótko do POW należał i żadnym wybitnym działaczem konspiracyjnym 
nie był, data, któTą on podaje· jako początek POW: luty 1918, powstała 
prawdopodobnie z wywiadów poczynionych przez niego podczas pisania 
historii POW, które otrzymał od członków POW, którzy w tym czasie zo
stali zaprzysiężeni do POW" s. Zaprzecza także faktom podanym przez 
K. Rzepeckiego: ,,Nie zgadza się, abym przywiózł jakiekolwiek wska
zówki z Warszawy celem zorganizowania POW. Stało się to wyłącznie
z własnej mej inicjatywy. Żadne spotkanie celem założenia POW w »Zie
lonej Kawiarni« nie ,odbyło się". W innym miejscu dodaje, że Rzepecki
zaprosił go na poufne zebranie, na którym rozważano ewentualne zorga
nizowanie tajnej organizacji wojskowej. ,,Ponieważ nie miałem zaufania
do jego konspiracyjnych przygotowań, przeto do takiego współdziałania
nie doszło" 9. 

Pdlemizuje także W. Wierzejewski 'Z wywodami, jakoby POW ZP 
powstała ze zjednoczenia Towarzystwa Samokształcącej 1Się Młodzieży

z Wojskową Organizacją Z. Kosidowskiego. Przeczy przede wszystkim, 
aby wówczas istniała takowa organizacja wojskowa. W każdym razie do
mniemanych członków owej organizacji sam zaprzysięgał do POW ZP 
wiosną (R. Wilkanowicza) lub latem 1918 r. (J. Kalinowskiego, M. An
drzejewskiego). Fakty te potwierdza nie tylko książka K. Kandziory, ale 
ta'kże w pewnej mierze S. Sęp-Adamski, który pisze tylko, iż u genezy 
POW ZP istniała chęć skoordynowania prac różnych grup bojowych 
istniejących wówczas w Poznaniu, ale nie twierdzi, że zaraz nastąpiło 
ich zjednoczenie 10. 

Skąd więc należy wywodzić ideę założenia organizacji peowiackiej 
w Poznaniu? W. Wierzejewski widzi ją przede wszystkim w wielkopol
skim skautingu. Nie ukrywa, że istniała łączność z organizacjami nie
podległościowymi w· Galicji i pielęgnowano w skautowych szeregach myśl 
walki o wolność w duchu idei Związku Walki Czynnej, ale z chwilą 

1 Pa wł o w ski, op. cit., s. •184-185. 

s Nota tki W. Wierzejewskiego. 
9 Tamże. 
10 Tamże; K a n d z  i or a, op. cit., s. 71; S. S ę p - A d a m s k i, POW ZP a pow

stanie wieLkopolskie ... , s. 8. 
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wybuchu wojny akcja legionowa wśród wielkopolskich skautów nie zna
lazła poparcia. Akcja ta bowiem opierała się na współdziałaniu z pań
stwami centralnymi, gdy tymczasem Wielkopolska nastawiona była na 
walkę z Niemcami. Prowadzono więc pracę niepodległościową samodziel
nie. Dopiero po .kryzysie przysięgowym (lipiec 1917 ,r.) otwarły się moż
liwości nawiązania współpracy. Genezę POW ZP W. Wierzejewski wiąże 
z wydaniem przez władze pruskie zakazu działa1ności skautingu w Po
znańskiem w 1915 r. ,,Odtąd rozpoczęła się· intensywna praca konspira
cyjna w sta1rszych szeregach harcerstwa. Rzucono młodym hasło, by szli 
na wyszkolenie do wojska •pruskiego, lecz by na front ·nie wyruszali, lecz 
dezerterowali. Okazało się zatem konieczne zorganizowanie pomocy dla 
tych dezerterów w formie dostarczania im potrzebnych dokumentów 
wojskowych itd. I tak powstała POW ZP jesienią 1917 [°." 11 

Podobnie kreśli genezę peowiackiej organizacji w Wielkopolsce jeden 
z twórców poznańskiego skautingu - Henryk Śniegocki. Pisze on: ,,Kie
dy wyczuliśmy z Wincentym Wierzejewskim coraz większe zainteresowa
nie się naszą pracą i szpiegowanie nas ze strony policji zaborczej, nie 
chcąc narażać całej organizacji skautowej, która jeszcze wtedy praco;wała 
półjawnie, postanowiliśmy oddzielić prace czysto wojskowe od działal
ności skautowej. Podzieliliśmy zakres czynności między siebie. Ja, jako 
komendant skautów, nadal z Główną Kwaterą na Rzeszę Niemi-ecką 
kontynuowałem i rozwijałem roboty skautowe. Wincenty Wierzejewski 
zajmował się ściśle konspiracyjną robotą wojskową wśród najstarszych 
skautów, którzy w różny sposób opuścili wojsko lub z niego zdezerte
rowali" 12. 

Między relacjami W. Wierzejewskiego i H. Śniegockiego jest jednak 
sprzeczność co do daty ;powstania POW ZP. Pierwszy twierdzi, że zało
żył ją jesienią 1917 r., natomiast Śniegocki pisze: ,,w roku 1918 nadszedł 
czas na dalszy etap pracy, mianowicie tworzenie specjalnej kadry wy
szkolonych organizatorów i dowódców, która by stanowiła bazę do dal
szej rozbudowy w odpowiednim czasie naszej działalności w szerokim za
kresie. Po dłuższych rozważaniach i naradzie ze mną Wincenty Wierze
jewski dla tej nowej organizacji przyjął nazwę Polska Organizacja 
Wojskowa Zaboru Pruskiego oraz system dziesiątkowy. Dnia 15 lutego 
1918 roku w Muzeum przy ul. Mielżyńskiego złożyli przysięgę peowia<*ą 
skauci" 13. 

Zwykło się uważać za datę narodzin POW ZP moment zarzysiężenia 

pierwszej dziesiątki. Relacja H. Śniegockiego w tej mierze pokrywa się 
z tym, co ustalił K. Kandziora, ale i ta'k sprawa nie jest jasna. Henryk 

11 Notatki W. Wierzejewsktiego. 
12 H. ś n i ego ck i, Wspomnienia harcmistrza, oprac. E. Serwański, Poznań

1971, s. 46. 
is Tamże, s. 47. 
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Dembiński bowiem, który miał być w owej ,pierwszej dziesiątce, stanow
czo stwierdza, że przysięgę składał jesienią (zdaje się w końcu paździer
nika) 1917 r. 14 

Niestety ani W. Wierzejewski, ani H. Śniegocki nie podali bliższych 
szczegółów zawiązania POW ZP. Z tego jednak, co napisali, wynika, że 
prace wojskowe w łonie wielkopolskiego skautingu uległy ożywieniu nie 
tylko po wydaniu wspomnianego zakazu przez pruską policję, ale też 
po ·kryzysie przysięgowym, a więc gdy powstała szansa na rozwinięcie 
szerszych prac niepodległościowych. Śniegocki nie ukrywał, że W. Wie
rzejewski zawsze myślał o nawiązaniu kontaktów z organizacjami nie
podległościowymi z innych za1borów 1s.

Wyłania się więc pytanie, kiedy W. Wierzejewski uznał, że nadeszła 
chwHa „złączenia naszych dążeń z ogólnymi Polskiej Organizacji Woj� 
skowej"? Wydaje się, iż szczególniejszą rolę odegrał tutaj H. Dembiński, 
poznański skaut, dezerter z armii pruskiej, ukrywający się od kwietnia 
1917 r. w Kongresówce. Poprzez znanego działacza skautowego, ks. Jana 
Mauersbergera, dostał się on wspólnie z innym poznańskim skautem 
dezerterem Józefem Dunst-Dembińskim do warszawskiej komórki POW. 
Jesienią 1917 r. H. Dembiński wrócił do Poznania i nie tylko poinformo
wał W. Wierzejewskiego .o działalności POW, ale zaproponował w jej 
imieniu współpracę 16. Niebawem W. Wie.rzejewski przystąpił do two
rzenia POW ZP, a wiosną 1918 r. sam pojechał do Warszawy, gdzie ucze
stniczył w zebraniu Komendy Naczelnej POW i nawiązał osobisty kon
takt ,z Adamem Kocem 11. 

Tak więc można mówić o tylko pewnym wpływie wiadomości prze
kazanych przez H. Dembińskiego na powstanie POW ZP. Idea walki 
zbrojnej o niepodległość tkwiła bowiem w wielkopolskim skautingu 
i w tym kierunku prowadzono prace przede wszystkim pod :kierunkiem 
W. Wierzejewskiego (niekiedy określa się je mianem Organizacji Bojo
wej). Wieści z Warszawy tylko zachęciły do nadania tym pracom nowej
organizacyjnej postaci i wzmogły nadzieje na upragnione zjednoczenie
wysiłków niepodległościowych. Z taką myślą obrano nazwę nowej orga
nizacji.

Choć obie organizacje nawiązały współpracę, to jednak do ich zjedno
czenia nie doszło. Zadecydowały o tym �óżne warunki działania i różnice

ideowe. POW ZP zachowała skautowy charakter i stroniła od polityki. 
Poznańskim konspiratorom nie odpowiadało także oblicze lewicowe POW. 
Stąd dla podkreślenia odrębności dodano do nazwy POW słowa: Zaboru 
Pruskiego 18. 

14 Informacja ustna H. Dembińskiego. 
1s ś n i e g o c k i, op. cit., s. 48. 
16 Informacja ustna H. Dembińskiego. 
l7 Notatki W. Wierzejewskiego. 
is Tamże; informacja ustna H. Dembińskiego. 

14 - Sobótka 1976, z. 2 
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UBER DIE GRUNDUNG DER POLNISCHEN MILITXRISCHEN ORGANISATION 

IN DEM VON PREUSSEN ANNEKTIERTEN TEIL POLENS 

Seit Jahren bestehen Meinungsunterschiede i.iber die Genese, die Verbindungen 

sowie die Rolle der Polnischen Militarischen Organisation im ipreussisch annektier

ten Teil Polens (POW ZP) bei den Vorbereitungen zum Aufstand in Grosspolen. Der 

Artikel entstand in der Hauptsache anhand bisher unbekannter Notizen des Be

gri.inders dieser Organisation, des vor kurzem verstorbenen Oberstleutnants Win

centy Wierzejewski. Aus den Notizen geht hervor, dass ·die Organisation Polska 

Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego aus dem grosspolnischen Skauting hervor

gegangen ist und dass man sie im Herbst ·1917 zu grilnden begann. Es wurde zwar 

eine Zusammenarbeit mit Piłsudskis POW im Konigreich angekni.ipft, jedoch zu 

einer Vereinigung beider Organisationen ist es wegen unterschiedlicher Arbeitsbe

dingungen sowie ideo1ogischer Differenzen nicht gekommen. 




