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Alina Kucharska 

„One w nim brały udział nadzwyczaj żywy” 
O udziale kobiet w powstaniu wielkopolskim 

27 grudnia 1918 roku poznaniacy chwycili za broń, by z piastowskiej ziemi 
wypędzić ostatecznie Niemców zajmujących Wielkopolskę i  jej stolicę od końca 
XVIII wieku. Moment był dobry – z jednej strony koniec I wojny światowej, prze-
grana Niemiec (choć wciąż pozostawały one groźnym przeciwnikiem), a z drugiej 
oczekiwanie na kongres pokojowy, który na nowo uporządkować miał Europę. 
Sami powstańcy byli do walki dobrze przygotowani. Ci nieco starsi mieli za sobą 
nawet cztery lata frontowego doświadczenia, zdobyli umiejętność posługiwania 
się bronią i działania w grupie. Ci młodsi odznaczali się dyscypliną i karnością 
wyniesionymi z  drużyn skautowych, klubów sportowych czy innych polskich 
organizacji, potajemnie ćwiczących młodzież i  przygotowujących ją do przy-
szłej walki o  wolność. Ale na nic by się te starania zdały, gdyby nie zabezpie-
czono powstańczego zaplecza. Rwących się do walki mężczyzn w pracy na tyłach 
zastąpiły w wielu przypadkach kobiety, które również na długo przed wybuchem 
walk zyskały pewne organizacyjne doświadczenie, tworząc kobiece stowarzy-
szenia, a także wchodząc do instytucji dotychczas zarezerwowanych jedynie dla 
mężczyzn. Nie można zapominać o  I wojnie światowej, poprzedzającej wybuch 
powstania wielkopolskiego, kiedy to kobiety i dziewczęta zastąpić musiały, tu na 
miejscu, walczących gdzieś na frontach Wielkiej Wojny mężów, braci i synów. 

Pierwsze w nowej roli sprawdzić się musiały poznanianki, tu przecież 27 grud-
nia doszło do wybuchu walk. Bez wahania stawiły czoło rzuconemu przez los 
wyzwaniu. Jednak do tego, by z powodzeniem nieść pomoc, jaka w danym momen-
cie była potrzebna walczącym, podobnie jak przyszli powstańcy musiały przygo-
tować się znacznie wcześniej. A przygotowania te rozpoczynały się już w rodzin-
nym gronie, gdzie nie tylko synowie, ale także i  córki wzrastały w  patriotycznej 
atmosferze polskiego domu, w którym obecna wciąż pamięć o przeszłości, o pol-
skich powstaniach łączyła się z oczekiwaniem w przyszłości upragnionej wolności. 
Dominującą pozycję w domowym zaciszu zajmowały matki, co we wspomnieniach 
podkreślało wielu powstańców1. Na podwórku „ulubioną zabawą chłopców były 
wojny polsko-niemieckie, powstania i inscenizacje przysięgi Kościuszki. Nie było 
wprost dnia […] by chłopcy nie odśpiewali całego repertuaru piosenek powstań-
czych” – tak o jednym z wildeckich podwórek opowiada Pelagia Horak z d. Nogaj 

1 Zob. np. NN krypt. „Aniela”, Kiedy my żyjemy… (dedykacja „Kobietom – bohaterkom Powstania Wielko-
polskiego), Biblioteka Uniwersytecka (dalej: BU), rkps 5488, s. 13–14; Pisze o tym również w swych wspo-
mnieniach Zofia Krystek z d. Nogaj, Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Zarząd Okręgowy 
ZBOWiD, sygn. 376, s. 144. 
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(ur. 1904)2. Szkolną edukację, w ramach której w okresie wojny dzieci prowadzone 
były do szpitali, gdzie „z lżej rannymi kazano nam wiersze recytować i śpiewać po 
niemiecku”, a na pl. Wilhelmowskim wbijały za 10 fen., które to pieniądze szły na 
pomoc wojenną, gwoździe w  figurę „Eisenmanna”, uzupełniano o  lekcje historii 
i literatury polskiej, które odbywały się w ramach tajnego nauczania3. Prowadziło 
je powstałe w 1894 roku z inicjatywy Anieli Tułodzieckiej Towarzystwo Przyjaciół 
Wzajemnego Pouczania się oraz Opieki nad Dziećmi „Warta”, którego oficjalnym 
celem była opieka nad dziećmi poza szkolnymi murami, rzeczywiste działania jed-
nak skupiały się na tajnym nauczaniu zakazanych przez szkołę przedmiotów. Do 
Towarzystwa należała m.in. mama Haliny Maryańskiej, do której popołudniami 
przychodziło czworo, pięcioro dzieci, które „Matka moja uczyła […] czytać i pisać, 
opowiadała historię Polski i  nuciła z  nimi polskie pieśni”4. Bronisława Nogaj 
(ur. 1902) uczyła się u pani Krysiewicz mieszkającej przy ul. Ogrodowej, a jej sio-
stra, Zofia, na lekcje języka polskiego chodziła do druhny Władysławy Budaszówny 
(po wyjściu za mąż Gegojowiczowej)5. Cel pań z „Warty” był jeszcze jeden, mia-
nowicie dążyły one do „skupienia wszystkich kobiet wielkopolskich pod sztanda-
rem wytrwałej walki o dobro narodu, o podniesienie go i dźwignięcie z niedoli”6. 
Organizowały wiece przeciwko germanizacji dzieci, w których uczestniczyły setki 
pań7. Stanisław Karwowski w Historyi Wielkiego Księstwa Poznańskiego zanotował: 

Z tego rozgoryczenia i oburzenia począł się nie znany u nas ruch niewieści. 
Nie wywołała go sztuczna agitacja, lecz był to ruch najsamoistniejszy, z bólu 
narodowego i  krzywd naszych zrodzony, a  postępowaniem władz podsy-
cany, przybrał zaś w  formie wiecu wiadome, a  wielkie wrażenie sprawia-
jące kształty. Wiec był poważnym objawem uczuć Polek, gotowych bronić 
z  zapałem zagrożonego zewsząd ogniska domu polskiego […]. Widziano 
tam obok sędziwych matron młode panienki, obok pań z  arystokracji 
skromne wieśniaczki”8. 

Same panie apelowały o  zakładanie stowarzyszeń dla dziewcząt i  kobiet 
różnych profesji, które „to ogniska dadzą nam oświatę i naukę zawodową. […] 
Wstępujmy do męskich stowarzyszeń gimnastycznych i  śpiewaczych […]. 
Dziś wobec tych ustaw [chodziło o  zaostrzenie pruskich ustaw dotyczących 

2 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 86–87.
3 G. Wyder, Z  dziejów walki o  tożsamość narodową – tajne stowarzyszenie kobiet „Warta” [w:] Polacy – 
Niemcy. Pogranicze. Studia historyczne, pod red. G. Wyder, T. Nodzyńskiego, Zielona Góra 2006, s. 183; 
H. Maryańska, Wspomnienia ośmioletniej dziewczynki, BU, mps, s. 4, rkps 5507, s. 156–159; APP, Zarząd 
Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 87.
4 Tamże.
5 Tamże, sygn. 376, s. 124, 144. 
6 G. Wyder, dz. cyt., s. 188.
7 Pierwszy wiec odbył się 18 marca 1899 r. w Poznaniu. Uczestniczyło w nim ok. 600 kobiet. W maju i wrze-
śniu 1900 r. zorganizowano kolejne dwa wiece. Wiec z 24 V zgromadził ok. 2000 pań. Na początku XX w. 
nie zaprzestano zjazdów, na które przybywały także panie spoza Wielkopolski. Zob. G. Wyder, dz. cyt., 
s. 189.
8 S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Poznań 1931, t. III, s. 102. 
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ćwiczenia wywiadowcze, a  jeden z  instruktorów skautowych przeprowadzał 
ciężkie ćwiczenia polowe, twierdząc wówczas, że i baby będą musiały walczyć 
z  bronią w  ręku”13. Do organizacji tej należała od 15.  roku życia Maria Nogaj 
(po wyjściu za mąż Wojdarska). Podobnie jak bracia, Stanisław i  Franciszek, 
brała udział w długich wycieczkach organizowanych do Kobylepola, Głuszyny 
i Puszczykowa oraz w przeprowadzanych pod Poznaniem wspólnie ze skautami 
ćwiczeniach wojskowych. Do tego dochodziło jeszcze szkolenie sanitarne. Temat 
rozmów był tylko jeden – powstanie14. 

Jesienią 1917  roku powstała, powołana przez skautów, Polska Organizacja 
Wojskowa Zaboru Pruskiego (dalej: POWZP), organizacja o  ściśle wojskowym 
charakterze, na której czele stanął Wincenty Wierzejewski. W działalność POWZP 
włączył się także Żeński Hufiec Skautowy, który po otrzymaniu instrukcji doty-
czących szkolenia skautek w  zakresie przysposobienia wojskowego zorganizo-
wał kursy specjalistyczne obejmujące strzelectwo i  sanitariat prowadzone przez 
dr Janinę Żniniewicz i dr. Czesława Meissnera15. 

Do powstańczych przygotowań włączali się nie tylko młodzi ludzie, ale i całe 
rodziny – synowie, bracia i ojcowie uczestniczyli w zebraniach konspiracyjnych 
organizacji, gromadzili broń i amunicję bądź zyskiwali doświadczenie na frontach 
I wojny światowej, córki, siostry i matki zaś pomagały w ukrywaniu dezerterów 
i broni w prywatnych mieszkaniach. Jedną z takich rodzin byli Nogajowie z Dolnej 
Wildy16, którzy już w 1914 roku rozpoczęli akcję gromadzenia broni, chowając ją 
następnie w mieszkaniu, piwnicy i na strychu17. Rozalia Nogaj, matka 12 dzieci, 
udostępniła ponadto mieszkanie na „codzienne schadzki spiskowców”, konspira-
cyjne zebrania członków Klubu Sportowego Unia, założonego w 1915 roku przez 
jej syna Stanisława, w których udział brali skauci oraz „sportowcy z wszystkich 
polskich klubów sportowych, jakie wówczas istniały w  Poznaniu. Przychodzili 
również starzy koledzy naszych braci z ław szkolnych. Bracia nasi zawsze mieli coś 
z nimi tajemniczego do gadania” – zanotowała po latach jedna z Nogajówien18. 
Choć zebrania te były niedostępne dla mamy i  sióstr, one dobrze wiedziały, co 
dzieje się za zamkniętymi drzwiami pokoju, w którym spotkania te się odbywały: 
„ja z mamą podsłuchiwałyśmy ich rozmowy. Wiedzieliśmy, że mają broń i uczyli się 
nią władać”19. Spiskowcy także składali konspiracyjną przysięgę: „brat mój zabie-
rał niklowy krucyfiks i świeczniki ze świecami”20. Kobiety nie pozostawały jednak 
na uboczu powstańczych przygotowań, angażując się w prace mające zabezpieczyć 

13 H. Rymarowicz z d. Budasz, Moje wspomnienia z okresu Powstania Wielkopolskiego, s. 3.
14 M. Wojdarska z d. Nogaj, Mój udział w Powstaniu Wielkopolskim, BU, rkps 2806, s. 66. 
15 A. Nowak, Skauci poznańscy w walce o polskość i niepodległość 1911–1920, Poznań 1994, s. 60, 63. 
16 Po II wojnie światowej dotychczasową ul. Szwajcarską, przy której mieszkali, przemianowano na 
ul. M. Chwiałkowskiego (1885–1938), działacza socjalistycznego, członka Komunistycznej Partii Polski, 
radnego miasta Poznania, brata Rozalii Nogaj. 
17 Życiorys zmarłej Rozalii Nogaj z d. Chwiałkowska, BU, rkps 2806, s. 63.
18 D. Kolbuszewska, Trzynastu wspaniałych. Powstanie Wielkopolskie w  życiu i  losach powstańców i  ich 
rodzin, Poznań 2008, s. 71; APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 130.
19 M. Wojdarska z d. Nogaj, dz. cyt., s. 67.
20 Tamże, s. 69.
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zdobytą broń, którą smarowano specjalnym tłuszczem do oliwienia, a gdy tego 
zabrakło, wykorzystywano zwykły smalec. Następnie owijały ją w szmaty i sznu-
rowały. Dobrze schowana broń – nawet policji nie udało się odnaleźć skrytki – 
czekała na wybuch powstania. 

W  Klubie Sportowym Unia istniał nakaz uchylania się od służby wojsko-
wej, dlatego też w mieszkaniu Nogajów ze „zdrowych silnych żołnierzy pruskich 
fabrykowano chwilowych inwalidów, kaleków niezdolnych do służby na frontach. 
W rękę lub nogę robiliśmy zastrzyki benzyny lub nafty, wywoływaliśmy tak zwane 
»polskie choroby«”21. Jedna z  sióstr, Maria, także otrzymywała ważne zadania. 
W 1917 roku musiała „postarać się o garnki i puszki na klej, w sklepie drogeryj-
nym zakupiłam dykstryny i nagotowałam kleju. Było to na Wielkanoc 1917 r. […] 
klej i pędzle, które przygotowaliśmy (z Bronisławą Krynicką z d. Nogaj), potrzebne 
były członkom organizacji tajnej do rozlepiania ulotek na murach naszego mia-
sta”22. W poszukiwanie garnków zaangażowane zostało całe rodzeństwo, dla któ-
rego „zdobycie jakiegoś naczynia było […] tak znaczne, jak u żołnierza na froncie 
zdobycie jakiejś armaty”23. Gotowym klejem napełniono 20 garnków. Rodzeństwo 
mogło czuć satysfakcję ze swej pracy: „Na ówczesnym placu Piotra24 […] ulotki 
były właśnie zeskrobywane z  murów. Policjant męczył się, by zatrzeć ślady 
ulotki, skrobiąc małym scyzorykiem dość długo. Myśmy się cieszyli, że nasz klej 
tak dobrze lepił i taką robotę przysporzył policjantowi”25. 

Gdy spiskowcy przebywali w  mieszkaniu Nogajów, młodsze rodzeństwo 
wypatrywało policjantów, którzy poszukiwali dezerterów. Dla najmłodszych „to 
pilnowanie było zabawą, do której włączyły się inne dzieci naszych sąsiadów”26. 
Bronisława, wraz ze skautkami, śledziła policjantów w  mundurach oraz cywil-
nych urzędników policyjnych. Ich zadaniem było poznanie ich nazwisk i adre-
sów zamieszkania. Już wkrótce „tajnych urzędników, zwłaszcza tych z politycz-
nego wydziału, znałyśmy dobrze i  rozpoznawaliśmy ich również wówczas, gdy 
się maskowali, charakteryzowali na listonoszy czy […] przechodniów”27. Dzięki 
tej akcji w październiku 1917 roku, podczas polskiej manifestacji z okazji setnej 
rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, „gdy 
taki tajniak w tłumie przeciskał się, tworzono mu zaporę, wyzywano, że się prze-
ciska, przeszkadza. Niektóre starsze dziewczęta były bardzo bezczelne, zwłaszcza 
Hela i Włada Budaszówny, Kościelskie i inne. Wiedzieli dobrze, że to tajniacy się 
pchają, bezczelnie stawali im na drodze i pytali: »czy pan jest szpiclem, że się pan 
tak pcha?«”28. Zdemaskowani wycofywali się, by skryć się w tłumie. Z okazji uro-
czystości kościuszkowskich Maria wraz z mamą i innymi dziewczętami z Dolnej 

21 Tamże, s. 73.
22 Tamże, s. 70.
23 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 132.
24 Dziś pl. Wiosny Ludów. 
25 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 133.
26 Tamże.
27 M. Wojdarska z d. Nogaj, dz. cyt., s. 74.
28 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 135.
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Wildy „uszyły ogromną ilość sztandarów polskich”29. Materiał był dostarczany 
przez skautki Władysławę Budaszównę, siostry Kościelskie i  in. Później dziew-
częta roznosiły gotowe sztandary po polskich domach. Akcja dekoracji miasta 
polskimi flagami uznana została przez Helenę Budasz za największy sukces skau-
tek30. Po uroczystościach kościuszkowskich nastąpiły aresztowania. Do aresztu 
trafiły Walentyna Węcławska wraz z  synem i  Maria Nogaj, a  jej matkę Rozalię 
„włóczono po biurach policyjnych i sądowych”31. Matki oskarżano o ukrywanie 
dezerterów i utrudnianie policjantom ich ujęcia. 

Młodsze rodzeństwo Nogajów (w tym także dziewczęta) służyło jako łącz-
nicy, pomagając ukrywającemu się bratu Stanisławowi, dezerterowi, który 
trzykrotnie uciekał z  więzienia, utrzymywać kontakty z  kolegami i  przynosiło 
bratu jedzenie32. Pelagia chodziła m.in. do „brodatego wówczas Wincentego 
Wierzejewskiego, ukrywającego się w  pokoiku na poddaszu ul. Krętej 5”33. 
Władysława Budasz była kurierką między grupą Stanisława Nogaja i Wincentego 
Wierzejewskiego: 

pomimo iż Niemcy byli bardzo przezorni i  czujni, udawało mi się prze-
nosić rozkazy nawet do więzienia Grollmanna oraz do więzienia przy 
ul. Młyńskiej, gdzie odsiadywali karę nasi spiskowcy więzieni przeważnie 
za dezercję z pruskiego wojska […] pod pozorem odwiedzin kuzynów czy 
rzekomych krewnych dostawałam się do naszych spiskowców, dostarczając 
im żywność oraz książki, w których znajdowały się rozkazy misternie wkle-
jone w okładki książek34.

Rozalia Nogaj, a  także sąsiadka Nogajów z  Dolnej Wildy, Walentyna 
Węcławska, nie były jedynymi poznaniankami, które przeznaczyły mieszkanie na 
powstańcze cele. Powstańców, a także „broń, amunicję, a nawet ciężkie karabiny 
maszynowe przed i  podczas powstania” ukrywała mieszkająca przy ul. Zielonej 
Maria Śniegowska35.

Po podpisaniu zawieszenia broni na frontach I wojny światowej 11 listopada 
1918  roku aktywne działania podjęli działacze Polskiej Organizacji Wojskowej 
Zaboru Pruskiego. Zadecydowano o uruchomieniu biur werbunkowych, w któ-
rych rejestrować mieli się ochotnicy chcący wstąpić do tajnej organizacji. W biu-
rach mieszczących się w  siedzibie Głównej Kwatery Skautowej i  POWZP przy 
ul. Wielkie Garbary, przy Al. Wilhelmowskich, w  salce parafialnej na Łazarzu, 
w ogrodzie wycieczkowym przy ul. Spokojnej oraz na Głównej nowi członkowie 

29 M. Wojdarska z d. Nogaj, dz. cyt., s. 75.
30 H. Rymarowicz z d. Budasz, dz. cyt., s. 4. 
31 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 138.
32 D. Kolbuszewska, dz. cyt., s. 71. 
33 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 103.
34 O  działaniach na rzecz uwięzionych lub ukrywających się spiskowców wspominała także jej siostra,  
zob. H. Rymarowicz z d. Budasz, dz. cyt., s. 4. 
35 Kobiety w powstaniu wielkopolskim, „Dziennik Poznański” (dalej: DP) 1938, nr 296, s. 2; APP, Zarząd 
Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 108.
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sprawami lazaretów wojskowych i  prywatnych oraz składnicami sanitarnymi 
zajmowała się specjalna komisja, którą kierowali lekarze Ireneusz Wierzejewski, 
Henryk Cetkowski oraz Kazimierz Nowakowski, pod którego kierunkiem kursy 
odbywały się w kilku poznańskich szpitalach39. Zajęcia prowadzili lekarze – chirur-
dzy tam pracujący – dr Leon Mieczkowski z Zakładu Elżbietanek, dr Józef Pomorski 
z Zakładu św. Józefa, dr Franciszek Pawlicki z Zakładu Sióstr Miłosierdzia przy 
pl. Bernardyńskim, oraz dr Wierzejewski z Zakładu Ortopedycznego na Łazarzu. 
Odbyły się cztery kursy40. 

Niektóre z przyszłych sanitariuszek powstańczych szkoliły się poza rodzinnymi 
stronami, nawet poza granicami kraju, w  placówkach Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża. Jedną z nich była urodzona w 1894 roku Anna Michalska, pochodząca ze 
Środy Wielkopolskiej, wychowywana przez starszą siostrę w Niemczech. Ze względu 
na zły stan zdrowia w 1913 roku wyjechała na kurację do Egiptu. Po wydaleniu z tego 
kraju w  1915  roku przez Anglików trafiła pod opiekę Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża. W ramach tej instytucji przeszła przeszkolenie sanitarne, a po jego ukończe-
niu została wysłana do Turcji, gdzie powierzono jej prowadzenie jednego ze szpitali41. 

Kobiety nie pozostały obojętne na sprawy polityczne. Po raz pierwszy w histo-
rii Polki otrzymały czynne i  bierne prawo wyborcze, co było związane z  przy-
gotowaniami do Polskiego Sejmu Dzielnicowego, którego obrady w  Poznaniu 
odbywały się od 3 do 5 grudnia. Wśród 1399 delegatów znalazło się 129 kobiet 
(stanowiło to 9 proc. obradujących). Ta zmiana nie umknęła uwadze dziennikarzy. 
Na łamach „Kuriera Poznańskiego” zanotowano: 

Zasada demokratyczna przyznała także kobietom – obywatelkom równe 
prawa polityczne. Nie wątpimy, że wydatny udział licznych niewiast, repre-
zentujących polski świat kobiecy naszych miast, miasteczek i wiosek, doda 
obradom gorącości, uczuć i sumienności pracy, jaką odznaczają się nasze 
Polki. Szczególnie w  sprawach oświatowych, które zajmą wielką część 
obrad, głos kobiet zaważyć musi na szali42. 

Obecność nie tylko pań, ale i dziewcząt odnotowana została także w „Dzienniku 
Sejmu Dzielnicowego”: „bardzo miło jest widzieć wśród zgromadzonych liczne 
młodziutkie twarze naszych panien i panienek. Wszystko, co słyszą od starszych, 
może i musi być dla nich szkołą przyszłości”43.

Przed wybuchem walk powstańczych panie angażowały się w wiele inicjatyw. 
Przyjeżdżający do Poznania podróżni ich aktywność mogli obserwować już na 
dworcu, gdzie pełniły swoją służbę na stacji dworcowej wspomagającej Polaków – 
żołnierzy powracających z frontów wielkiej wojny oraz robotników podróżujących 
z głębi Niemiec w rodzinne strony. O funkcjonowaniu stacji dworcowych, nie tylko 

39 Sprawozdanie z Walnego Zebrania Wydziału Lekarskiego z dnia 26 listopada 1918 r. w Poznaniu, „Nowiny 
Lekarskie” 1918, nr 4, s. 85. 
40 Z zaczątków…, dz. cyt., s. 18. 
41 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 48, s. 84.
42 Polski Sejm Dzielnicowy, „Kurier Poznański” (dalej: KP) 1918, nr 277, s. 1. 
43 A. Gruszecka, Egzamin dojrzałości, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 51–52, s. 32. 
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Wierzejewska, Maria Czartoryska48. Wśród pań znalazły się nie tylko młode 
kobiety, ale także panie już nieco starsze. Jedną z nich była ponad 60-letnia Maria 
Sczaniecka, która „przychodziła wczesnym rankiem (tramwaje nie kursowały), aby 
zmywać naczynia. »Nie mogę podawać jedzenia«, mówiła z prostotą, »ręce mi drżą, 
połowę z kubka wyleję, zanim do okienka doniosę, lecz pomóc wam chcę. Będę 
zmywała naczynia«”49. Mimo trudnej sytuacji aprowizacyjnej panie postarały się 
o zorganizowanie wigilii, podczas której nie zabrakło świątecznego jedzenia: „posta-
nowiono […] na pierwsze danie podać barszcz z prawdziwych buraków, na drugie 
i ostatnie zobowiązała się każda z dyżurujących pań ofiarować wiaderko klusek”50. 
Zajęły się także wyglądem baraku, który współtworzyć miał świąteczną atmosferę. 
Został zatem przybrany „w świerkowe gałązki, w różnokolorowe papierowe łańcu-
chy, w narodowe chorągiewki; […] Krótko po południu ciągnęły w stronę baraku 
liczne postacie z wiadrami, wiaderkami, wiadereczkami. Każda z pań z triumfem 
stawiała swoje dzieło na stole i rozpoczęła się zazdrosna lustracja – kto dał lepsze, 
kto miał więcej i  z  jakiej mąki. […] Wszystkie były […] szczerym darem gorą-
cych serc polskich”51. Nie mogło zabraknąć choinki i opłatków. W tych skromnych 
warunkach była to wigilia wyjątkowa dla wszystkich, którzy w tym dniu powracali 
do swych domów. Na mężczyzn, kobiety i dzieci czekały „panie wszystkie w fartu-
chach białych Cz. Krzyża z narodową kokardą na piersiach, u niektórych błysnęły 
srebrne orzełki wyjęte z ukrycia”52. 

Trudności, z  jakimi przyszło się wówczas kobietom zmierzyć, pokonywano 
dzięki „dobrym chęciom i ofiarności społeczeństwa”53. Tak było również później, 
już po rozpoczęciu powstańczych walk. 

Po świętach Bożego Narodzenia, na wieść o  planowanej wizycie Ignacego 
Jana Paderewskiego, Polacy przystroili centrum miasta, w  tym także Bazar, 
we flagi  koalicyjne „w  środku znajdowała się flaga amerykańska, po bokach 
wisiały flagi: francuska, angielska, włoska i belgijska. Cała brama była zaś ubrana 
na biało i czerwono”54. Flagi zdobiły także kamienice wokół pl. Wilhelmowskiego, 
w tym Dom Przemysłowy, gdzie mieściła się restauracja Grandka. Portierem w tej 
kamienicy był ojciec Heleny Królik. 26 grudnia do Poznania przybył Paderewski. 
Polaków ogarnął entuzjazm. Rodzina Haliny Maryańskiej tego dnia gościła u pani 
Żupańskiej mieszkającej w domu na rogu Al. Wilhelmowskich i ul. Święty Marcin, 
nad redakcją „Kuriera Poznańskiego”. Dzieci również uległy nastrojowi chwili, 
co rusz wybiegając na balkon, by obserwować to, co działo się na ulicach: „Cały 
św. Marcin od pl. Piotra […] aż do Zamku zapełniony był tłumem ludzkim. We 
wszystkich oknach i na balkonach pełno mieszkańców Poznania. W oknach paliły 
się też gdzie niegdzie świece. Różne też były wywieszone chorągwie narodowe, 
bo z braku materiałów każdy robił według swej najlepszej wiary i możliwości… 

48 NN krypt. „Aniela”, dz. cyt., mps, s. 21. 
49 H. Grossmanówna, dz. cyt., 12.
50 Tamże.
51 Tamże.
52 Tamże.
53 Sprawozdanie z Walnego…, dz. cyt., s. 85.
54 H. Królik, Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, BU, mps, s. 3, rkps 5547.
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Rozalia Nogaj z córkami zabrała się także do darcia bielizny pościelowej na 
bandaże, w czym pomagały harcerki, „4 siostry Kościelskie Stacha, Hela, Franka 
i  Marychna”62. Gotowe materiały i  leki, które znajdowały się w  domu, skautki 
zabierały następnie na plac boju. Gdy padły pierwsze strzały, na ratunek rannym 
powstańcom ruszyła Anna Szczepaniak z d. Michalska, która pierwszej pomocy 
udzielała Franciszkowi Ratajczakowi rannemu w  pobliżu budynku Prezydium 
Policji. 27 grudnia za swoje torby sanitarne chwyciły także Helena i Władysława 
Budasz. Z domu przy ul. Półwiejskiej 32 ruszyły na poznańskie ulice, gdzie 

ludzie z karabinami spieszyli w stronę Placu Piotra, a następnie pod Bazar, skąd 
dochodziły huki strzałów. Ktoś nas skierował w stronę ulicy Świętomarcińskiej, 
gdzie miał być jakiś ranny Powstaniec. Zastaliśmy powstańca ze zranioną 
ręką […]. Opatrzyliśmy go i chcieliśmy udać się w Aleje Marcinkowskiego, 
ale w tym momencie nastąpił huragan ognia karabinowego. Wszystko ucie-
kało i  tak samo my padliśmy ofiarą tej ucieczki. Gdy się później wszystko 
uspokoiło, daremnie szukaliśmy rannych po ulicach. Nikt naszej pomocy nie 
potrzebował. […] Następnego dnia wcześnie rano wstaliśmy i znów przygo-
towani do służby sanitarnej wybraliśmy się do miasta63.

 
Dzięki podjęciu w listopadzie działań przez poznańskich lekarzy wszystko było 

„tak przygotowane, że w godzinę po wybuchu powstania mogłem rozesłać trzy 
wozy ambulansowe obsadzone polskimi sanitariuszkami, które zbierały w czasie 
walk rannych na ulicach Poznania” – zanotował po latach dr Nowakowski64. Do 
końca grudnia powstały dzięki niemu w głównych gmachach w całym mieście – 
w  Bazarze, Prezydium Policji, Seminarium Duchownym, na Wildzie i  Jeżycach 
oraz na Starym Rynku „punkty opatrunkowe”. 30 grudnia Polacy opanowali 
Główny Szpital Wojskowy, który jako jedyny w  Poznaniu przyjmował pacjen-
tów także w nocy65. W pierwszej połowie stycznia Dowództwo mianowało Annę 
Szczepaniak z  d. Michalską pierwszą siostrą Czerwonego Krzyża w  Szpitalu 
Wojskowym. Poza tym także zajmowała się szkoleniem personelu medycznego66. 
W  Składnicy Sanitarnej w  Poznaniu 12 kobiet pracowało przy produkcji leków 
i opatrunków. Stanowiły większość pracowników składnicy.

Czerwony Krzyż zajął się także organizacją wyżywienia walczących, dzięki 
temu „przez szereg pierwszych dni odżywiano kuchniami polowemi całe wojsko 
w  Poznaniu i  fortach, zanim polska prowiantura wojskowa zaczęła funkcjono-
wać”67. Już na początku walk zorganizowanych zostało kilka kuchni w centrum 
miasta – w budynku Prezydium Policji, którą kierowała Teresa Pawlicka, w Zamku, 
pod zarządem Haliny Łebińskiej, w  Bazarze opiekę nad kuchnią utrzymywaną 
przez Kazimierza Chmielewskiego, szefa aprowizacji, sprawowała pani Milewska, 

62 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 376, s. 116.
63 H. Rymarowicz z d. Budasz, dz. cyt., s. 6.
64 D. Kolbuszewska, dz. cyt., s. 112.
65 Tamże, s. 115.
66 APP, Zarząd Okręgowy ZBOWiD, sygn. 48, s. 84.
67 Z zaczątków…, dz. cyt., s. 18. 
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punkt obserwacyjny”70. 13-letnia wówczas Helena Budasz włączyła się w organi-
zację kuchni prowadzonej przez skautki w Muzeum Prowincjonalnym, przyjmu-
jąc żywność przywiezioną spoza Poznania, przeznaczoną dla walczących: 

[…] jakiś chłop ze wsi podszedł do nas i  zapytał, gdzie składować żyw-
ność dla Powstańców. Był tam biały ładny chleb, masło, ba, nawet wędliny. 
Poszliśmy do Bazaru, by tam zasięgnąć języka. Skierowano nas do Muzeum 
i tam ku naszej radości ujrzeliśmy naszych chłopców. Przy pomocy jakiegoś 
Rucińskiego i innych Powstańców zorganizowaliśmy kuchnię, gotowaliśmy 
herbatę i przydały nam się zapasy, jakie przywieziono. […] Później nadeszły 
również transporty z innych stron. Do tej naszej kuchni przyłączyło się kil-
kanaście pań i moich skautek71. 

Na dworcu, w oddziale Czerwonego Krzyża, na trzecim peronie dworca kole-
jowego pod komendą pani Mannowej, a później w Zamku, służbę aprowizacyjną 
pełniła Halina Dreyza: 

W budce kolejowej były ziemniaki i warzywa, przed budką stała kuchnia 
polowa. […] Obierałyśmy warzywa i  gotowałyśmy w  kotle gęstą zupę. 
Najtrudniejsze i najbardziej męczące było stałe mieszanie […] zupy, żeby się 
nie przypaliła. Następnie roznosiłyśmy w wiadrach zupę na różne punkty, 
głównie koło dworca. Po peronach mogłyśmy chodzić bez przeszkód, naszą 
legitymacją była płócienna opaska na rękawie z naszytym czerwonym krzy-
żem i dwoma stemplami72. 

Wkrótce Halina Dreyza została przeniesiona do centrum miasta, do Zamku, 
gdzie w tamtejszych 

piwnicach były kuchnie i ogromne piece. Gotowałyśmy tam w olbrzymich 
kotłach i  stale trzeba było mieszać, bo się przypalało. A  potem żołnierze 
grymasili i  nie chcieli jeść. […] Najbardziej męczące było przesuwanie 
kotłów na płycie kuchennej, gdyż wskakiwało się na rozpalony piec i cią-
gnęło kocioł. W  piwnicach były ustawione długie stoły i  ławy i  tam bez 
przerwy wydawano posiłki. Spieszyłyśmy na nasz punkt, jak było jeszcze 
ciemno, i  wracałyśmy do domu, kiedy już zapadał zmierzch. Zmęczone 
ogromnie, ale pełne entuzjazmu73.

Tego ostatniego nie brakowało także paniom stacjonującym w  siedzibie 
Prezydium Policji. 29 grudnia poinformowano o możliwym ataku lotniczym ze 
strony niemieckiej. Panie na ostrzeżenia jednak nie zareagowały, a „w odpowiedzi 

70 H. Dreyza-Jagodzińska, W  służbie zaopatrzenia [w:] Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i  listy 
uczestników Powstania Wielkopolskiego, pod red. L. Gomolca, B. Polaka, Warszawa 1979, s. 32.
71 H. Rymarowicz z d. Budasz, dz. cyt., s. 6. 
72 H. Dreyza-Jagodzińska, dz. cyt., s. 33.
73 Tamże. 
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na te groźby posypały się dowcipy na temat bomb, samolotów i wszelkich niebez-
pieczeństw. Żadna z pań kuchni opuścić nie chciała, a młodociane harcerki trzeba 
było zmusić nieomal przemocą, aby powróciły do domu”74.

Z głównej kuchni mieszczącej się w gmachu Prezydium Policji wyruszały kuch-
nie mobilne w kierunku posterunków powstańczych rozmieszczonych w centrum 
i na peryferiach, rozwożąc jedzenie przygotowywane w kuchniach stacjonarnych, 
które następnie przelewane było do kotłów. Taką mobilną kuchnię obsługiwał żoł-
nierz – woźnica – wraz z kobietami z Czerwonego Krzyża, co stanowiło 

ciekawy […] najbardziej widok. […] Na wysokim siedzeniu, tuż obok 
dymiącego kotła, w dobrej komitywie z żołnierzem zasiadały panie znane 
w Poznaniu, i po wyboistych brukach, na trzęsącym niemiłosiernie wózku 
w  ciągłem niebezpieczeństwie życia, objeżdżały pozycyje. Był to raj dla 
poznańskiej „wiary”. Gromady chłopaków biegły za tak osobliwym hałasu-
jącym, a przecież budzącym apetyt pojazdem. Gdy tylko kocioł na chwilę 
przystanął, otaczali go, węszyli, próbowali i wywiązywała się rzeczowa dys-
kusja: „Grochówka, grochówka!”. „Nie, »pyry«, »pyry«”75. 

Pewna Szwajcarka mieszkająca w  Poznaniu, będąca świadkiem wydarzeń 
z końca grudnia, zachowała w pamięci „panią Felicjanową Niegolewską noszącą 
własnoręcznie manierki pełne zupy dla powstańców”76.

Entuzjazm ogarniał także walczących, którzy „zgłodniali i  zziębnięci […] 
witali nadjeżdżające kuchnie okrzykami uznania i  radości”77. Porcje wydawane 
były „w tempie błyskawicznym, chociaż wielu Powstańców dawali nam kosza, nie 
chcieli jeść. Byli najedzeni zwycięstwami”78. Walczący początkowo nie zważali 
na to, jak ważną rolę odgrywają kobiety. Wkrótce jednak docenili te działania, 
bez których kontynuowanie walki nie byłoby możliwe. Znaczenie swoich czynów 
doceniały także same kobiety, o czym wspominała Izabela Drwęska: „Dla uczo-
nego czy stratega może będzie to nieważne, czyje ręce żywiły powstańców. Dla 
nas kobiet była to wówczas sprawa najważniejsza, by walczący powstaniec nie był 
głodny i by czuł, że całe społeczeństwo o niego się troszczy”79. A troska ta prze-
jawiała się nie tylko w dostarczaniu żywności, ale i innych potrzebnych podczas 
grudniowych walk rzeczy. Do pracy tej również angażowano dziewczynki. Po 
latach Jadwiga Malinowska, wówczas dziewięcioletnia dziewczynka, wspominała: 
„Jakże szczęśliwa byłam wówczas, gdy mnie, dziecko – przyjmowano do doraź-
nej pomocy przy organizowaniu paczek, zawierających ciepłą bieliznę, skarpety, 
nauszniki, a także żywność, słowem wszystkie artykuły, samorzutnie dostarczane 
Komitetowi przez społeczeństwo polskie w Poznaniu”80.

74 H. Grossmanówna, dz. cyt., s. 12.
75 Z pierwszych dni powstania, KP 1928, nr 591, s. 12.
76 Przed laty dziesięciu, KP 1928, nr 591, s. 12.
77 Z pierwszych dni…, dz. cyt., s. 12.
78 H. Rymarowicz z d. Budasz, dz. cyt., s. 6.
79 I. Drwęska [za:] NN krypt. „Aniela”, dz. cyt., s. 21. 
80 A. Barłóg, Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919, Poznań 2008, s. 75.
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później zaś zajęła się sortowaniem, rozdzielaniem korespondencji urzędowej i pry-
watnej przychodzącej od walczących i dla nich przeznaczonej, a  także sprawami 
cenzury. Łączniczkami było wiele skautek, pełniących swoją służbę w  Szpitalu 
Wojskowym i jego 11 oddziałach, inne pracowały w punktach Czerwonego Krzyża, 
aprowizacji oraz w  pralniach. Młodsze robiły opatrunki oraz zbierały książki 
i gazety dla rannych powstańców. Funkcje te pomiędzy dziewczętami rozdzielała 
drużynowa Maria Woźniak-Schmidt z drużyny im. Królowej Jadwigi83. 

Kolejnym polem działania było krawiectwo. Konieczne było wyposażenie 
powstańców, odzianych w  pruskie mundury, w  polskie oznaki: biało-czerwone 
rozetki oraz opaski. Dzięki nim walczących powstańców można było odróż-
nić od żołnierzy niemieckich. Jadzia Malinowska po latach wspominała „z  jaką 
dumą szyłyśmy i nosiliśmy kokardki biało-czerwone – znak solidarności z armią 
wyzwoleńczą”84. Odznaczenia te były w pierwszych dniach powstania rozdawane 
za darmo na ulicach. Poza tym kobiety prały mundury pozyskane od Niemców i je 
przerabiały, usuwając z nich pruskie oznaczenia, a potem przekazywały walczą-
cym. Helena Królik sama zakupiła „za […] własne oszczędności 4 mundury […]. 
Mundury wspomniane oddałam Powstańcom, którzy zakładając je, przyszywali 
opaski biało-czerwone na rękawach, dla odróżnienia od żołnierzy niemieckich”85. 
Działo się tak do czasu rozpoczęcia produkcji polskich mundurów i rogatywek. 
Masowa produkcja według odgórnie ustalonych wzorów odbywała się w szwal-
niach i  zakładach krawieckich, gdzie pracy tej poświęcały się kobiety. Oprócz 
biało-czerwonych oznaczeń i  mundurów w  domach wykonywane były również 
sztandary, które trafiały później na poznańskie kamienice lub do wojskowych 
oddziałów. Żona aptekarza Dalskiego, właściciela apteki Pod Złotym Lwem na 
Starym Rynku, Klara, w drugim dniu powstania wykonała sztandar, który następ-
nie, przekazany por. Januszowi Leszczyńskiemu, zawisł na poznańskim ratuszu86. 

Rolę kobiet tworzących zaplecze walczących powstańców podkreślał działacz 
społeczny i polityczny, redaktor „Sokoła”, członek Naczelnej Rady Ludowej, Karol 
Rzepecki. Dzięki nim „żołnierz nie znał, co to głód, miał wszystkiego w bród, szedł 
w pole odpoczęty, nakarmiony, odziany dostatnio, a ranni po lazaretach i chorzy 
szybko przychodzili do zdrowia”87. Mimo podkreślenia poświęcenia kobiet pod-
czas powstania wielkopolskiego cała uwaga autorów opisujących wydarzenia z lat 
1918/1919 skupiła się na powstańcach i powstańczych walkach. Tę dysproporcję 
dostrzeżono już w okresie międzywojennym. W 20. rocznicę wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego dziennikarz „Dziennika Poznańskiego” zapisał słowa, które 
do dziś są aktualne: „Jak dotąd mało […] pisało się i pisze o kobietach biorących 
udział w powstaniu wielkopolskim. A jednak one w nim brały udział nadzwyczaj 
żywy, a  praca ich była nie tylko pożyteczna, ale niejednokrotnie ciężka, ważna 
i niebezpieczna”88.

83 A. Nowak, dz. cyt., s. 93. 
84 A. Barłóg, dz. cyt., s. 75. 
85 H. Królik, dz. cyt.
86 A. Barłóg, dz. cyt., s. 78.
87 A. Gruszecka, dz. cyt., s. 32. 
88 Kobiety w powstaniu…, dz. cyt., s. 2. 




