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AKCJA LEGIONOW A WE WROCLA WIU W 1914 ROKU 

Z dzialalnosciq Naczelnego Komitetu Narodowego - politycznej re
prezentacji partii i ugrupowan opowiadajqcych si� za tzw. austro-pol
skim rozwiqzanierri sprawy polskiej - oraz podporzqdkowanymi mu 
Legionami zwiqzany jest malo znany epizod wroclawski. Rzuca on nie 
tylko charakterystyczne swiatlo na charakter orientacji proaustriackiej, 
ale stanowi takze interesujqcy fragment dziej6w Polonii wroclawskiej. 

J edna z aktywnych ekspozytur zagranicznych N aczelnego Komitetu 
Narodowego znajdowala si� w Berlinie (kierowal niq W. Feldman, 
a jej wsp.6},pracownikiem byl przez pewien okres czasu W. Korfanty). 
Plac6wka berlinska, nastawiona gl6wnie na prowadzenie akcji pmpagan
dowej w spo�eczenstwie niemieckim, posiadala jednak ogranicZ'Ony zakres 
dzialania. Brak jej bylo niezb�nych kontakt6w z kolami polskimi 
w Wielkopolsce i na Slq·sku oraz ze skupiskami Polak6w w Dreznie, 
Lipsku i innych miastach Niemiec. Dla dzialaczy N aczelnego Komitetu 
Narodowego nie bylio tajemnicq, ze spoleczenstwo polskie zaboru pru
slkiego nastawione jest antyiniemiecko i niech�tnie patrzy na iproaustriac
kie i proniemieckie orientacj1e i poczynania Komitetu i Legion6w. Prze
lamanie tych nastroj6w, pozyskanie wplyw6w wsr6d ludnosci polsldej 
zaboru pruskiego, .stawalo si� sprawq pierwszorz�dnej wagi. J ednakze 
znalezienie punkt6w zaczepi1enia dla zainicjowania akcji politycznej 
i propagandowej, pozyskanie odpowiednich dla jej prowadzenia ludzi, 
okazalo si� w praktyce niezmiernie trudne. Dopiero na poczqtku listo
pada 1914 r. pochodzqcy z Poznania Wiktor Stachowiak przekonal wladze 
N ac:zJelnego Komitetu N arodowego o mozliwosci podj�cia efektywnej 
dzialalnosci w zaborze pruskim. Z Krakowa Stachowiak wyjechal 
7 XI 1914 r. juz jako przedstawiciel Naczelnego Komitetu Narodowego 
na zab6r pruski. Dla koordynowania calej dzialalnosci postanowiono 
powolac do zycia specjalnq Organizacj� Pomocy Legionom z centralq 
w Poznaniu oraz terenowymi komisariatami we wszystkich wi�kszych 
miastach. Centrala poznanska miala w szczeg6lnosci „rozdawac prac�" 
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na caly za.b6r pruski, ,,naturaln�e wszystko za zezwoleniem wladz nie
mieckich" 1. 

W. Stachowiak rozpoczynal dzialalnosc na rzecz Naczelnego Komitetu
N arodöwego i Legion6w w nader niesprzyjajqcych warunkach. Poczc1t
kowe wahania wladz pru:skich w Sf>rawie Legion6w, a nawet pewne 
przejawy sympatii i -zainteresowania 2 ustqpily miejsca zdecydowanej 
niech�ci.3. W Wielkopolsce i na Slqsku przybrala ona wr�cz dernonistra
cyjnie ·wrogie formy

'. 
Opr6cz przyczyn natury bardziej og6lnej (niech�c 

do angazowania si� w sprawy polskie przed zakonczeniem wojny, roz
czarowanie do Legion6w, ktorie nie spelnily pokladanych w nich na
dziei i nie wywolaly powstania na tyfach wojsk rosy}skich, a jako sila 
bojowa nie przedstawialy powazniejszej wartosci 4) odgrywaly w tym 
wypadku waznq rol� 1akze przyczyny natury szczeg61:hej. Byly nimi 
przede wszystkim l�k przed konsekwencjami uprawianej prnez Legiony 
frazeologii niepodleglosciowej i ro21budzeniem aktywnosd politycznej 
ludnos·ci po1'skiej, a taJkze olbawa, aby mundur legionist6w - z'olnierzy 
polskich ·z orzelkahii na ·czapkach - nie spot�gowal nast-roj6w antynie
mieckkh w zaborze pruskim. 

D zialalnosc polityczno-organizacyjnq rozpoczql Stachowiak we Wroc
lawiu, dokqd przylbyl 8 XI 1914 r. Nie bylo dzielem przypadku, ze wlas
nie tu powstal i dz1alal faktycznie jedyny w zaborze pruskim komisariat 

1 Tadeusz Kaminskd. 90 Naczelne•go Komitetu Narodowego, 26 XI 1914 . (Woje
w6dzkie Archiwum Panstwowe w. Krakowie, Naczelny Komitet Narndowy, 42 -
dalej WAPIKr, NKN -. k. 111). 

2 Szerzej pisze o tym H. L e m k e, Deutschland und die polnischen Legionen

im Herbst 1914 (Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der vol!ksidemokrati'schen 
Länder Europas, t. III, Berlin 1959). 

13 10 XI 1914 r. Krieg1.5miniJSrterium .piiSalo do Kancelarii Rzeszy, Urz�du Sipraw 
Wewn�trznych Rzeszy i Pruskiego Ministerstwa Spraw We,wn�itrznych: ,,Aus 

. wicht1gen allgemeinen politischen Gesichtspunkten ist es nicht erwünscht, die 
Bestrebungen der Führer der polnischen Legion irgendwie amtlich zur unter
stützen oder diese selbst den deutschen Kriegszwecken, in welcher Form dies 
auch immer sei, nutzbar zu machen ... Deutschland und insbesonder,e Preussen haben 
keineriei Interesse daran, skh um der jetzt in Betracht kommenden, sehr geringfü-

. gigen und zweifelhaften polnischen Dienste willen, für sipäter innerpolitische 
Schwierigkeiten selbst zu schaffen, die si·ch aus der dann notwendigen Zurüc�
weisung obenerwähnt,er Ansprüche ergebe� müssen" (Deutsches Zentralarchiv -
Merseburg, Reip. 77, Tit. 863 A, nr 7, k. 207). 

4 Tak np. niemiecka prasa w Poznaniu - z wyjqtkiem „Posener Neuesten Nach
richten"· - o Le,gionach i J,egtonistach „nur schlechtes berkhtet ... Ma,n soll sie in 
militärischen Kred.sen nur als Thea.iterso\Lda,ten bezeichnen, die stets ausreisen sobald 
Russen in die Nähe kommen. Danach .scheint die garnze Legions1ge1schichte lediglich 
eine wertlose Farce" (Raport Ostmarkenvereinu z grudnia 1'914 r. Deutsches Zen
tralarchiv � Merseiburg, Re,p. 195, nr 336). 

9 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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terenowy Organizacji Pomocy Legionom. We Wroclawiu, lezc1cym na 
waznym skrzyzawaniu dr6g mi�dzy Niemcami, Kongres6wkq, Wielko
polskq i G6rnym Slqskiem, istniala w tym okresie liczna i dobrze zor
ganizowana Polonia. W momencie wybuchu wojny Polacy wroclawscy 
po�iadali szereg organizacji, wsr6d kt6rych najpowazniejsze miejsce zaj
mowaly Towarzystwo Gimnastyczne „Sok6l", Towarzystwo Przemyslow
cow Polskich, Towarzystwo Hand1owe. Polskie, Towarzystwo Polsko
Katolkkie, Towarzystwo Pol,ek. Na urriwersytecie studiowala spora grupa 
Polak6w z Kongres6wki, Wielkopolski i G6rnego Slqska, wsr6d kt6rych 
ozywionc1 dzialalnosc prowadzily tajne kom6rki zwüizanego z Ligq Na
rodowq „Zetu" 5

• Wszystko to pozwalalo Stachowiakowi i jego mocodaw
com przypuszczac, ze rwlasnie przez Wroclaw. ib�zie mozna nawiqzac 
trwale stosunki z Wielkopolskq oraz Dreznem i Lipskiem. P,ewnq rol� 
odegraly zapewne rachuby na pomoc materialnq Polonii wroclawskiej, 
liczq-cej w swych szeregach wielu zamoznych kupc6w, rzemieslnik6w, 
przedstawicieli wolnych zawod6w, a nawet fabrykant6w. 

P.o przyjezdzie do Wroclawia Stachowiak nawiqza natychmiast kon
takt z hrabiq Kayserlingiem1 oficerem komendy garnizonu. Kayserling, 
po zapoznaniu si� z charakterem misji i pelnomocnictwami delegata Na
czelnego Komitetu Narodowego, ,,pozwolil 'Z wielikq uprzejmosciq na za
lozenie filii Organizacji Pomocy Legionom we Wroclawiu" 6

• Kierowni""'. 
kiem komisariatu wroclawskiego mianowal Stachowiak Tadeusza. Ka
minski,ego, pochodzqcego z zasluzonej dla polskosci Wroclawia rodziny, 
czlonka „Sokola" od 1909 r. Stachowiak mial nadziej�, ze wlasnie za 
posrednictwem mlodego Kaminskiego, czlowieka nader wyksztalconego, 
oczytanego i post�powego, ale nieco „bojazliwego w dzialaniu'.', b�dzie 
mozna trafic „do calego Wroch�wia" 7• N adzieje te wzmacnial fakt, ze 
matka Kaminskiego, J anina, byla ruchliwq i wieloe poprularnq dzialaczkq 
polonijnq. Sqdzic nalezy, ze mianowanie Tadeusza Kaminskiego nie zo
stalo uzgodnione z kierownictwem jego macierzystej organizacji - To
warzystwa Gimnastycznego „Sok6l" - kt6ra w tym okresie nie ukrywala 
jawnie antyn�emieckiej i antypruskrej postawy. 

' W dost�pnej nam dokumeniacji nie zachowaly ,si� slady pierwszych 
.Poczynan komisariatu wroclawskiego Organizacji P.omocy· Legionom, ich.
charakteru i wynik6w. Echa ich docieraly widocznie do centrali, skoro 
juz 12 XJI 1914 r. ·zjawila si� we Wroclawiu specja1lina misja Naiczelnego 

5 Por. F. S z y m ä. c z e k, Stowarzyszenia akademickie polskiej mlodziezy g6rno

slqskiej we Wroclawiu 1863-1918, W.roclaw 1963. 
6 Raiport Wincenitego Gorzyckiego, 26 XI 19J4 r. (WAPKr, NKrN, 36, k. 96). 
7 Notatka S. Siedleckiego - adresy i nazwiska na Wielkopolsk�, 30 XI 1914 r. 

(WAPKr, NKN, 42, k. 116). 
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Komitetu Narodowego na czele z Jerzym Zulawskim. Przedmiotem jego 
rozm6w z Kaminskim byla przede wszystkim sprawa wydawania „gazetki 
wojskowej", na eo „od komisarza wroclawskiego subwencj� uprosic 
chcial". Nie wiemy, o jakq to „gazetk�" dokladnie szlo. Mozemy jedynie 
-przypuszczac, ze Zularwski mial zrumiar wydawac specjalne pismo legio
nowe dla zaboru pruskiego. Pertraktacje w tej kwestii z Kaminskim, 
a nie Stachorwiakiem wskazujq, ze miejscem jej wydarwania mial byc 
Wrodaw. Sprawa nie zostala je�nak sfinalizowana, gdyz przekraczala 
nie tylko· kompetencje, ale najprawdopodobniej i mozliwosci finansowe 
komisariatu wroclawskiego. 

Przed wyjazdem z Wroclawia Jerzy Zulawski udal si� do wladz woj
skowych, aby si� ,,przedstawic i za�azem meldowac". Tu sprawa przy
brala zgola nieoczekiwany dla niiego i jego misji obr6t, gdyz wladze 
wojsk,owe oswiadczyly mu kategorycznie, ze „musi natychmiast Wroclaw 
opuscic z calym towarzystwem". Kilka godzin p6zniej pod eskortc1: od
stawiono Zula,wskiego i jego towarzyszy (Zygmunt Kisielewsiki, Rze
peoka-Moszczenska, Jodkowa) do granicy niemiecko-austriaiokiej. Przed 
przymusowym wyjazdem z Wroclawia Zulawski zapewnial Kaminskiego 
o szyibkim powrocie ze Sjpecjalnymi i nalezycie respeiktowanymi iprzez
wladze · niemieckie pelnoinocnictwami oraz polecil mu przygotowac ze
branie Polonii, na kt6rym pragnql jq najprawdopodobniej zapoznac z ce
lami Naczelnego Komitetu Narodowego i Legion6w. Zulawski do Wrocla
wia juz nie wr6cil, a zapowiedziane zebranie Polonii trzeba bylo odwo
lac. Dopiero p opewmym czasie komenda igarnizanu wyjasnila Stacho
wiakowi_, ze misja Zulawskiego musiala opuscic Wroclaw, poniewaz wla
dzom wojskowym „cale kolo w towarzystrwie lkilku. nrewiast... si� nie
podobalo" 8• Bylo to wyjasnienie calkowicie wykr�tne. Przyczyny post�
powania wladz wojskowych we Wroclawiu mialy charakter polityczny,
o czym wikr6tce mial si� przekonac kolejiny wyslannik N aczelnego Ko
mitetu Narodowego.

W drugiej polowie listopada 1914 r. Departament Wojskowy Naczel
nego Komitetu Narodowego delegowal do zaboru pruskiego Winoentego 
Gorzyckiego, mlodego, liczqcego 21 lat oficera Legion6w i hlstoryka. 
Podstawowym celem jego misji bylo zorient9wanie si� w stosunku wladz 
niemiieckich i niemieckiej opinii publicznej do sprawy pol1skiej, N aczel
nego Komitetu N arodowego ·i Legion6w oraz zbadanie nast'roj6w wsr6d 
ludnosci po1skiej, poznanie opinii „terenu walki niemiecko-.po1Skiej", 
a ta!kze pozyskanie ludzi, odpowied,nich do prowadzenia ak,cji propagan-

.a Spriawozdanie z kr6tkiego :pobytu ob. Zulawskiego z towarzyszarni we Wroc

lawiu. W. Stachowiak do Naczelnego Komitetu Narodowego, 27 XI 1914 r. 

(W APKr, NKN, 42). 
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dowej i organizacyjnej. 17 XI 1914 r. w mundurze oficera Legion6w 
i przy szabli przekroczyl on granic� austriacko-niemieckq. Podczas po
bytu w zaborze pruskim bawil on we Wroclawiu trzykrotnie - po raz 
ostatni 24 liistopada, a ponadto byl w Poznaniu, Dreznie i Lipsku. Po 
zakonczeniu pawierzonej mu misji sporzqdzil 26 XI 1914 r. (w Jablon
k,owie) obszerny raport, w kt6rym sprawom wroclawskim p9swi�cil 
szczeg6lnie wiele m�ejsca. 

Po przybyciu do Wroclawia Gorzycki zamierzal zainicjowac w miejs
cowej prasie niemieckiej akcj� propagandowq na rzecz Legion6w. W tym 
celu nawiq•zal kontakt z redakcjq wplywowego dziennika „Breslauer 
General Anzeiger" znanego zresztq z wielu antypolskich wystqpien, wy
mierzonych -gl6wnie w organizacje pol1Skie we Wroclawiu. Gorzycki za
b�egal w szczeg6lnosci o opublikowanie w „Anzeigerze" komunikatu 
o powsfaniu, dzialalnosci i zadaniach komisariatu wroclawskiego Orga
nizacji P,omocy Legionom oraz artykulu Tadeusza Kaminskiego o bitwie
stoczonej przez Legiony pod D�blinem. Dla wyslannilka Naczelnego Ko
mitetu Narodowego mial to byc wst�p do dyskusji majqcej wyja' ·c
zasadnicze stanowisko redakcji w sprnwie polski1ej. R�akcja materialy
przyj�la, ale wbrew nadziejom i oczekiwaniom nie zamiescila ich. Re
dakcja ograniczyla si� do wyjasnien, ze komunikatu nie przepuscila
cenzura, a artykul o bitwie d�blinskiej „n�e zainteresowalby wcale pu
blicznosci". Tak wi�c m�sja w „Breslauer General Anzeiger" zakonczyla
si� komp�etnytm fia1skiem. Zamiast spodziewanej dyskusji i deklaracji re
dakcji spotkaly Gorzyckiego malo tajona niech�c i oboj�tnosc. ,,Owo
nieprzychylne dosyc stanowisko »Br. Anzeigra« schodzila si� w zupel
nosci - pod wzgl�dem czasu - ze zmianq ustosunkowania wladz nie
mieckich wobec legionist6w przebywajqcych w Niemczech" 9• Niepowo
dzeniem zakonczyly si� interwencje u cenzora wojskowego, kt6ry sta
nowczo odm6wil zgody na umieszczenie komunikatu, powolujqc si� na
stanowi·sko swych wladz zwierzchnieh .. Ten sam los spatkal zabiegi Go
rzyckiego w ,sprawie werbunku do Legion6w 10. 

Malo pocieszajqoe byly takze jego wnioski o nastrojach spoleczen�twa 
niemieckiego. Wywody w tej sprnwie oparte zostaly na materiale przy
padkowym i nieoo tendencyjnie interpretowanym. Tak wi�c relacjonowal, 
�e ·w jednym z lokali wroclawskich przystqpil do niego jakis oficer nie-

9 Rapor.t Wincentego Gorzyokiego, 26 XI 1914 (W.AIPKr, NKN, 36).
-10 Wü1zalo si� to ze sprawq inzyniera Czaplick.iego z zaoboru rosyjskiego, inter

nowanego po wybuchu wojny we Wrodawiu i przez 7 tygodni iprzetrzymywanego 
w wi�ieniu. Z wi�zienia Czaiplicki pbml prosby o ,przyj�cie do Legion6w. Na inter
wencj� Naczelnego Komitetu Narodowego zwolniono go, ale nie pozwolono mu 
oipuscic Prus. Interwencje Gorzyckiego u hrabiego Kayserlinga nie daly wynik6w 
(Raport Wincentego Gorzyckiego, 26 XI 1914 r., WAPKr, NKN, 36). 
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miecki i oswiadczyl, ze „walczy w woj1sku niemiedkim przeciw Rosji 
bardzo ch�tnie, gdyz walczy dla Polak6w, kt6rych lubi i szanuje". Po 
chwili „uslyiszelismy z bocznego pokoju tony z Dymami pozar6w" i Boze

cos Polsk<: grane n a p am i � c przez wspomnianego oficera". Ten, dosc 
wqtpliwej natury przyklad, podbudowany maro konkr1etnymi i zdawko
wymi deklaracjami redaktor6w kilku pism nj.emieckich w Saksonii, po
sluzyl jaiko podstawa do sformulowania opinii, iz „og6lnie i przeci�tnie 
stosunek Niemc6w do spr.[awy] polskiej i Legion6w przychylny. Nie 
m6rwimy tu IQ'czywis'Cie o rwladzach woj1skowo�p0I,icyjnych, o kt6rych wy
stqpieniach nieprzyjaznych_ - zachodzqcych »u g6ry« - przieci�tny og6l 
nie wie". 

Podcza1s swego pobytu w zaborze pruskim Gorzycki na kazdym kroku 
spotykal si� z przejawami antyniemieckiej postawy ludnosci polskiej i jej 

• niech�ci do koncepcji polityicznej N aczelnego Komitietu N arodowego i Le
gion6w. Zres,ztq jego kontakty z kolami polskimi byly <lose ograniczone.
We Wroclawiu udalo mu si� nawiqzac trwalszy kontakt jedynie z Towa
rzystwem Polek, kierowanym przez J anin� 'Kaminskq, matk� komisarza
wroclawskiego Orgainii�acji Pomocy Le,gionom. Tyiliko dzi�ki jej pomocy '
22 �I 1914 r. wziql on 1udzial w zebraniu Towarzystwa. Po wst�pnej i ka
meralnej dyskusji poproszono go o „gl�bsze przedstawienie stosunk6w
i hi!storii Legion6w". Jako szczeg6lnie znpJ:nienny odnotowal on glos ko
biety, kt6ra z troskq. pytala go „eo si� z nami stanie na wypadek 'Zlwy
ci�stwa Rosji" i radzila „r6wni1ez odczekac, a p6zniej dopiero walczyc".
Czlo�kinie Towarzystwa wypytywaly delegata N aczelnego Komitetu Na
·rodowego o stosunki. w Legionach i przyrzekly mu udziel�c pomocy ko
misariatowi wrodawskiemu Organizacji Pomocy Legionom. J eszcze tego
samego dnia zaproszono go :ha posiedzienie Towarzystwa Polsko-Katolic- ·
kiego, w k16rym wzi�lo udzial okofo 70 os6b 11• Po jego przem6wieniu
,,rozwin�la si� obszerna i dosc ostra dyskusja z »Z!wischenrufami«". Dy
skutanci zarzucali Legionom austrofilstwo, a Austrii dwulicowosc w spra
wie polskiej -oraz celowe wysylanie legiionist6w „do Kr6lestwa", aby
w ten spos6b pozbyc si� niiewygodnego elementu. ,,Zresztq Austria jest
pod kuratelq Prus i z niq razem tworzy najwü;kszego wroga sprawy pol
skiej. Gdyby Kr6lestwo przylqczono do Austrii i dano mu autonomi�, to
zapanowalaby tarn n�dza podobna jak w Galicji". Nie wiemy, do jakich
argument6w uciekl si� Gorzyoki, aby przekonac ·swych wroclawskich
oponent6w o slusznosd idei i koncepcji politycznej Legion6w. Pisal
w swym raporcie kr6tko: ,,Odpowiedzialfm zbiorowo na ·wszystkie za
rzuty, starajqc si� sptostowac i wyja:sflic szereg fakt6w". W minimalnym

11 Towarzystwo Polsko-Katolickie powstalo w 1890 r. i przed wyblichem wojny

liczylo okolo 80 czlonk6w. Politycznie zwiccizane z narodowc1 demokracjq. 
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tyl:ko stopniu mo'gly zr6wnowazyc poniesiomi przezen porazk� politycznq 

og6lnikowe obietnice pomocy dla komisariatu wroclawskiego Organizacji 

Pomocy Legionom oraz wykupienie przez uczestnik6w zebrania prasy 
legionowej. W istocie rzeczy byl to raczej przejaw zainteresowania sy

tuacjq politycznq w Galicji, a nie wyraz przekonania o slusznosci lanso

wamej prz,ez Legiony idei .niepodleglej Polski, odbudowanej przez jej 
wr.og6w. 

Doswiadczenia wroclawskie potwierdzaly tylko wczesniejsze spostrze
zenia Gorzyckiego z Drezna, Lipska i Poznania. Juz w Dreznie usly,szal 
on wiele nieprzyjemnych i j1ednoznacznych uwag pod adresem Niemc6w, 

ich politylki polskiej, a takze i Legion6w. Miejscowi Polacy informowali 

go, ze Niemcy na kazdym kroku manifestujq antypolski nacjonalizm i je

dinoznaczne zamiaTy wobec Kr61estwa: ,,Kalisch ist deutsch", ,,Tschen

stochau ist deutsch" itd. W Poznaniu „na ulicach umyslnie odwracano 

si� od na:s. Slychac bylo nieraz dociniki". Opini� Polak6w w Prusach 
o Legionach charakteryzowal Gorzydki nast�pujqco: Legiony �aiprzedaly

si� Austrii. Rosja pokona Niemc6w i Austri� ... Na razie Legiony p o m a
g a j q P r  u s a k o m". 0 niepopularnosci Legion6w w zaborz,e pruskim

swiadczyl wymownie fakt, ze przedstarwkie1om N aczelnego Komitetu Na

rodoweg,o udalo s� pozyS1kac do wsp6lpracy za,ledwie par� os6b. W Dreznie

wsp6lpracownikiem Organizacji Pomocy Legionom zostal Ludwik Kur

pierz, urz�nik pocztowy 12, w Lipsku j,edynie mloda Zofia Galiirska,
a w Poznaniu Apolitnary Kloskow:ski 13• 

24 XI 1914 r. Gorzycki w tow.arzystwie Stachowiaka i S. Siedleckiego 

zjawil si� w siedzi:bie wladz wojskowych we Wroclawiu. TU: aresztowano 

ich i osadzono w areszcie oficerskim. Po kilku godzinach zatrzymani do

wiedzieli si�, ze Gorzycki zostanie odtransportowany do granicy prusko

-austriackiej. Niie zwazajqc na jego protesty, wladze pruskie uczynily to 
jeszcze tego 1samego dnia. ,,W Poznaniu i Wroclawiu okazalo si� wybitnie, 

iz pod wzgl�dem stosunku wladz pruskich do Legion6w nastqpila zmia
na na niekorzysc pozornej czy tez prawdziwej poprzedniej sytnpatii" '14

. 

12 W Dreznie udalo si� takze po1zys1kac do ws1p6lpracy J. Horna, urz�dnika ipo
liicji, ,,prawie socjalist�", wlasciciela fabryiki papieros6w Komendzinskiego oraz 
radc� dr. Szablewskiego, ,,czlowieka bardzo ustosunkowanego w rzqdowych sferach 
niemieckkh" (Notatka S: Siedleckiego - aidresy i nazwiska na Wielkopolsk�, 
30 XI 19'14 r., WAPKr, NKN, 42, k. 116). 

1,3 J'w. 

14 Raport Wincentego Gorzyckiego, 26, XI 1914 r. (WAPKr, NKN, 36). Juz w cza
sie' po:bytu Gorzyckie.go w Poznaniu miejscowa pol[cja oswiadczyla mu, ze moze .go 
tolerowac jedynie 3-4 dni. 20 XI 19<14 :;-. dow6dca VI kor,pusu we Wroclawiu info.r
mowal nadiprezydenta prowincji g6rnoslqsikiej, ze na podstawie roz1kazu dow6dcy 
wojsk niemieckich na wschodzie (Oberostu) ,,ist keinerlei Agitation der »Polnischen 
Jungschützen« oder der »Polni,schen Legion« zu dulden. Es ist schon als Agitation 
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Niepawodzenie misji Gorzycki1ego pociqgn�lo za sobq faktyczne przer
wanie dzialalnosd komisariatu wroclawskiego Organizacji Pomocy Le
gionom, ,,w kt6rym juz prace rozpocz�to i z kt6rego juz pewne (na razie 
male) zyski si� mialo" 15. Wladze niemieckie oswiadczyly kategorycznie 
Kaminskiemu, ze nie chcq miec rdc do czynienia z Legionami. W rapor
cie do Naczelnego Komitetu Narodowego zalil si� on na brak z nim trwa
lych kontakit6w, ,,a nawet, gdy jakies niewiadome nam zajscie calq prac� 
wstrzymalo, iszanowny NKN jako najwyzsza wladza nas nie ostrzegl" 16• 

1 xn 1914 r. komi:sariat wznowil dzialalnosc, ,,lecz teraz juz n i e  j a w
n i e" 17

• Ograniczala si� ona obecnie do sprzedazy gazet i wydawnictw 
N aczelnego Komitetu N arodowego i Polskiej O�ganizacji N arodowej, zbie
rania dar6w „pienii�znych i w natuirze" oraz agi1tacji ustnej - ,,to zma:czy 
przemowy w poufnych koJ:ach towarzyskich, udzielanie wszelkiej inf.or
macji w sprawie Legion6w i naszej organizacji". Nie udalo si� jednak 
Kaminskiemu nawiqzac bezposredniej lq:cznosci z Krakowem, chociaz 
systematycznie wysylal on raporty o 1swej dzialalnosd do Katowic, gdzie 
miescila si� centrala przekaznikowa dla korespond.encji kom6rek Organi
zacji P.omocy Legionom w zahorze pruskim z wladzami N aczelnego Ko
mitetu N arodowego. Policja pruska wylapywala bowiem systematycznie 
kurieir6w i lkonfiskowala im !lmrespondencj�. Kaminski dowiedzial si� 
o tym przypadkowo i natychmia:st poinfo.rmowal Biniszklewicza, przy
w6dc� Pol1skiej Partii Socjalistycznej w zaborze pruskim, a zarazem
wsp6lpracownika Naczelnego Komitetu Narodowego 18

• Jego interwencje
zakonczyly si� calkowitym niepowodzeniem: ,,zakazano mu w komendzie
placu wszelkq akcj� z Legionami jako »landesverräterisch«" 19. 17 XII
1914 r. Kamiii.ski wyslal prawdopodobnie sw6j ostatni raport do Krako
wa, kt6ry tym razem dotarl do rqk adresata. Na tym tez urywajq si�
wszelkie slady istnienia i dzialalnosci komisariaitu wroclawskiego Orga
nizacji Pomocy Legionom oraz akcji propag.andowej i organizacyjnej we
Wroclawiu na rZlecz koncepcji 1p·0Iitycznych·Nacze1nego Komitetu Narodo
wego i Legion6w.

anzusehen, wenn diese Leute sich öffentlich in Uniform zeigen". Jezeli pojawia. 
si� na terenie prowincji nalezy odstawic ich najikr6tsza. droga, do granky austriac.: 

kiej (Deutsches Zentralarchiv - Merseburg, Rep. 77, Tit. 863 A, nr 7, k. 221). 
15 Tadeus:z Kaminsiki do Naczelnego Komitetu Narodowego, 26 XI 1914 r.

(W:APKr, NKN, 42). 
16 Jw. 
17 Raiport z dziala,lnosci Organizacji Pomocy Legionom, Wroclaw, 17 XII 1914 r. 

(WAPKr, NKN, 42).' 
18 Por. F. F i g o w a, Napieraiski i Korfanty wobec Niemiec i sprawy poiskiej

w poczqtkach pierwszej wojny swiiatowej (Zaranie Sla,skie, nr 2, 1960, s. 207). 
19 Ra.port z dzialalnosci Üt"ganiz1acji Pomocy Legij.onom, Wroclaw, 17 XII 1914 r. 

(W APKr, NKN, 42). 



136 M. Orzechowski 

DIE AKTION DER LEGIONÄRE IN WROCLA W IM JAHRE 1914 

Mitte Augusit 1914 wurde in Krakow da1s Nationale Hauptkomitee (NaczeLny 
Komitet Narodowy) al1s ,politische Vertretunig der Parteien und Gruppen gegründet, 
die sich für die sog. ösiterreichisch-ipolnische Lösung der Polenfrage ausgesprochen 
hatten. 

Unter der politischen Leitung dieses Komitees sind die Legionen ?rganisiert 
worden, die an der Seite der österreichiischen und deutschen Truppen gegen Russ
land kä,�ften. Das Komitee wirkte auch in dem von Preussen annektierten Teil 
Polens, indem es unter der einheimischen polnischen Bevölkerung di,e Legionen 
propa1gierte. Zu diessem Zweck berief es eine besondere Organisation zur Unter
stützung der Legionen (Organizacja Pomo'Cy Legionom) mit dem Sitz iin Poznaii.. 
Die einzige tätige Niederlassung der Organisation ist in Wrodaw entstanden. Die 
kurze Zeit ihres Bestehens tbis Dezember 1914) erwies, dass die polnische Bevöl-

. kerung im preussischbesetzten Teil Polens sich entschieden gegen die Konzeptio-: 
nen eines von seinen Feinden geschaffenen „unabhängigen" Polens wandt,e. Eine 
unwilli1ge und feindselige Stellung zu der Aktion der Legionen haiben auch die 
pressischen Behörden eingenommen, da sie befürchteten, die Unabhängigkeits -
phras,eologie der Legionen könnte die antideutschen Stimmungen unter den Polen 
erregen. 




