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Był wieczór. Miasto pokryte grubą warstwą śniegu. Od wschodu wiał mroźny wiatr. 
Na  pogodnym  niebie  migotały  roziskrzone  gwiazdy.  Na  krotoszyńskich  ulicach  gazowe 
lampy rzucały snopy światła,  zaś w oknach wiejskich chat żółciły się płomyki naftowych 
lamp. Wokoło panowała cisza, przerywana jedynie warkotem pobliskiego młyna parowego i 
dźwiękami muzyki, dochodzącymi z sali, mieszczącej się w budynku położonym w środku 
wioski.

Nagle, od strony Ostrowa, ukazał się na torze pociąg, który, w miarę zbliżania się ku 
miastu, zwalniał biegu, aż wreszcie zatrzymał się przed szosą, wiodącą do Koźmina. Pociąg 
ten  był  nieoświetlony,  a  do  lokomotywy były  przyczepione  tylko  dwa  wagony.  W ciszy 
doleciały  mnie  stłumione  głosy  i  równocześnie  zauważyłem  ciemne  sylwetki  kilkunastu 
postaci, wysuwających się z wagonów i znikających w rowach, biegnących obok toru. Po 
zniknięciu ostatniej sylwetki, pociąg ruszył z powrotem, odjeżdżając w kierunku Warszawy.

Tajemniczy przybysze rozdzielili się na dwie grupy, które poczęły cicho posuwać się 
w  rowach.  Gdy  zrównały  się  z  gminą  Krotoszyn-Stary,  jeden  z  ludzi  oddzielił  się  od 
pozostałych i, kierując się słuchem, pospieszył na miejsce wioskowej zabawy. Stanąwszy w 
drzwiach sali, krzyknął, by muzykanci natychmiast przestali grać, a tańczący bawić się, gdyż, 
nie czas na zabawy, “kiedy Polacy Krotoszyn zdobywają". Wtedy dopiero zrozumiałem, że 
ludzie, którzy przyjechali tajemniczym pociągiem, byli powstańcami.

Gdy  ludzie  opuścili  salę  taneczną,  powstaniec  powrócił  do  swoich,  prowadząc 
towarzyszy do mostu, pod którym przejeżdża wąskotorowa kolejka Lewa grupa rozdzieliła się 
na  dwie  części,  z  których  jedna  zajęła  parów  kolejki,  druga  zaś  nadal  skradała  się  w 
poprzednim kierunku.  Po krótkiej  chwili,  od prawej  grupy odłączyło się  kilkunastu ludzi, 
pozostając przy torze Krotoszyn-Gniezno. Wszystko odbywało się z największą ostrożnością.

Nagle  huknął  strzał  !...  To  komendant  grupy,  posuwającej  się  rowem  kolejki  ku 
dworcowi, strzelił z browningu do kolejarza – Niemca, który mimo trzykrotnego rozkazu: 
“Stój!" nie usłuchał wołania. Niemiec, ugodzony w bok, padł na ziemię; dwaj inni kolejarze, 
Polacy, odnieśli go do bliskiego domku.
Prawie  jednocześnie  usłyszano  turkot  pociągu  osobowego,  jadącego  od  Koźmina.  Gdy 
dostatecznie zbliżył  się do grupy powstańców, zaczajonych przy torze, dowódca tej grupy 
przeraźliwie gwizdnął, a nieświadomy maszynista gwałtownie zatrzymał lokomotywę! Wśród 
nocy rozległy się donośne słowa:  “Krotoszyn jest  w rękach Polaków !  Jeśli  w wagonach 
znajdują  się  Niemcy,  niech  natychmiast  przejdą  do  wagonu  wyznaczonego  !".  Rozkaz 
powtórzono  po  niemiecku  i  usłyszałem  kroki  pasażerów,  zmieniających  miejsca.  Kilku 
uzbrojonych w karabiny powstańców wsiadło wraz z Niemcami do wagonu i pociąg wolno 
ruszył  z  miejsca.  Gdy  wyjeżdżał  na  stację,  rozdarło  powietrze  kilkanaście  strzałów  i 
równocześnie dał się słyszeć gromki okrzyk: “Hurrraaa!" –  To nasi zdobyli dworzec!

Pozostawiwszy posterunki na uzyskanych placówkach, powstańcy ruszyli na zdobycie 
najbliższych  koszar  Hallera  (Neuer  Kaserne).  I  tu  posłużyło  im  szczęście:  Mała  załoga 
niemiecka, niespodziewanie otoczona przez Polaków, poddała się. Tej samej nocy dostały się 
w polskie ręce poczta, magistrat i starostwo. Jedynie leżące na południowej stronie miasta 
koszary Kościuszki (Steimets Kaserne), nie zostały zdobyte, bowiem w czas zaalarmowana 
załoga przygotowała się do obrony. Nasi jednak nie zrezygnowali.  Koszary otoczono kor-
donem powstańców, tamując dowóz żywności.  Morzeni głodem Niemcy zmuszeni byli po 
kilku dniach poddać się.

Nazajutrz po zdobyciu koszar Hallera, młodzi patrioci powywracali drogowskazy z 
niemieckimi napisami,  zniszczyli  pomniki,  a  tablicę z  wizerunkami niemieckich władców 
potrzaskali. W tym samym dniu powstańcy dokonali rewizji, rekwirując wszelką broń, jaką 



tylko znaleźli u Niemców i podejrzanych o renegację “Wasser-Polaków".
Wielka radość zapanowała wśród mieszkańców Krotoszyna po oswobodzeniu miasta. 

Domy Polaków ozdobione narodowymi chorągwiami, młodzież przypinała sobie do czapek 
dwubarwne  kokardki  i  orzełki,  a  w  wypełniających  ulice  tłumach  zapanował  nastrój 
odświętny, choć gorący. W kościołach odprawiano dziękczynne “ Te Deum".

Po wzięciu Krotoszyna, powstańcy wyruszyli na zdobycie miasta Zduny, położonego 
o 7 km na południe.  I  tam dopisało im szczęście:  Zduny zostały zdobyte bez  większych 
utarczek.

Niestety!  Oszołomieni  powodzeniem,  Polacy  zlekceważyli  niebezpieczeństwo, 
grożące im ze strony nieprzyjaciół ... Do Zdun wpadli niemieccy żołdacy, którzy pochwycili 
nieliczne  straże  i  zajęli  miasto,  a  salę,  gdzie  podejmowano  powstańców,  otoczyli.  Kilku 
Polaków zdołało zbiec, reszta zaś dostała się w ręce rozwydrzonego żołdactwa, które z nimi 
obeszło się po barbarzyńsku.

Grozą  przejmował  widok  kilku  powstańców,  między  innymi  Majchrzaka  i 
Sowińskiego,  schwytanych  na  posterunku  i  stawiających  zacięty  opór.  Pojmanych  bito 
kolbami tak długo, aż ofiary zmiażdżone oddały Bogu ducha. Okropny i straszliwy był to 
obraz  ...  Głowy zalane  krwią,  twarze  opuchnięte zsiniałe,  oczy  wysadzone  z  orbit,  usta 
wykrzywione  strasznym  grymasem  bólu  ...  Jedyna  charakterystyka  “rycerskości" 
germańskich wandali, którzy, jako zwycięzcy, że zwyciężonymi obeszli się w sposób dziki, 
nieludzki i ohydny !
"Cześć Wam, Bohaterowie Zdunowscy! Przelaliście krew za świętą sprawę, składając ofiarę 
życia na ołtarzu Ojczyzny ! Pamięć o Was nie zaginęła, przeciwnie,, żyje wśród nas i żyć 
będzie !

Niemcy,  odebrawszy  na  powrót  Zduny,  w  pamiętną  noc  u  na  12  lutego  1919  r., 
poczęli,  wśród nieustającego ryku armat,  zbliżać się ku Krotoszynowi.  Działa  skierowane 
były na dworzec  i  most  żelazny,  po  którym biegnie  tor  kolejowy Krotoszyn-Zduny.  Huk 
armatni raz po raz wstrząsał ziemią, pociski z przeraźliwym świstem pędziły w powietrzu, 
jednak,  zamiast  na  dworzec  i  most,  padały  na  cmentarz  niemiecki,  ryjąc  wśród  grobów 
głębokie bruzdy.
Wrogowie posługiwali się również pociągiem pancernym, z wnętrza, którego razili naszych 
strzałami karabinów maszynowych, przy ciągłym posuwaniu się ku Krotoszynowi. Pancerka 
niezawodnie  wpadłaby  w  ręce  Polaków,  gdyż  w  odległości  3  km od  miasta  szyny  były 
rozkręcone, lecz pewna Niemka, pełniąca służbę kolejarza przy jednej z budek dróżniczych, 
zdradziła  to  swym  ziomkom.  Oczywiście,  pancerka  natychmiast  zwróciła  w  kierunku 
Wrocławia.
Niemcy jednak posuwali się nadal. Na szczęście, ofensywa wrogów została powstrzymana 
przez powstańców, których szeregi zostały zasilone przez licznych ochotników. Wspólnymi 
siłami nasi stawili najeźdźcom skuteczny opór, odpychając ich aż do samych Zdun.

Tymczasem w mieście,  na wiadomość o zbliżaniu się  Niemców, zapanował  wielki 
popłoch.  Wielu  mieszczan  w  przerażeniu  ładowało  pospiesznie  swój  dobytek  na  wozy, 
przygotowując  się  do  ucieczki  i  czekając,  rychło-li  dzwon  kościoła  farnego  zajęczy  na 
trwogę.

Nazajutrz o świcie można było widzieć gromady chłopów z okolicznych wsi, jadących 
na wozach zaprzężonych w cztery konie. Wspaniały to był widok: każdy z włościan krzepko 
dzierżył w rękach kosę, na “sztorc" osadzoną ! Miny mieli wesołe, a pałające ogniem oczy 
wyraźnie mówiły: “Nie damy ziemi, skąd nasz ród!" Mimo woli nasuwał się widzowi obraz 
kościuszkowskich kosynierów.

Rynek krotoszyński zapełniał się po brzegi tłumami ludzi, opatrzonych najrozmaitszą 
bronią, a w farnym kościele setki wiernych zanosiły do Stwórcy korną modlitwę: “Ojczyznę 
wolną racz zachować, Panie!..."
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