Główna

w pierwszych latach XX wieku przeżywała dynamiczny rozwój. Na terenie owej podpoznańskiej
wsi oraz w jej najbliższej okolicy powstawały wówczas liczne zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze i sklepy. Inwestowano też w infrastrukturę
oraz budownictwo mieszkaniowe. Nastąpił wtedy również wzrost liczby ludności, wśród której przeważali robotnicy.
Główna, chociaż pod pruskim zaborem, zachowała swoją polskość. Wieś ta
była też miejscowowścią istotną pod względem strategicznym, gdyż zlokalizowano tutaj zakłady amunicji, Fort IV „Hake”, dworzec kolejowy, baraki wojskowe, strzelnice oraz siedzibę komisarza Greulicha. Po wybuchu Powstania
Wielkopolskiego doszło do szybkiego i sprawnego zajęcia przez siły polskie
wszystkich powyższych, newralgicznych punktów.
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Wstęp
Niniejsza publikacja ukazuje się w szczególnym czasie, przepełnionym uroczystościami związanymi zarówno z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i upamiętnieniem równo wieku od chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
które dało wolność Poznańskiemu.
Celem przyświecającym autorom tej książki było przywołanie pamięci o ludziach i wydarzeniach składających się na dzieje
pewnej ówczesnej wsi o nazwie Główna, będącej obecnie częścią
Grodu Przemysła. Historia owej miejscowości oraz udziału jej
mieszkańców w Powstaniu Wielkopolskim nie jest powszechnie
znana, co zaowocowało m.in. bezrefleksyjnym zburzeniem, już
w XXI wieku, kamienicy przy ul. Nadolnik 9, w której mieściła się
siedziba główieńskiej Straży Ludowej. Od kilkunastu lat zatarciu
ulega też architektoniczny i społeczny charakter Głównej, osaczanej zewsząd przez nowoczesne budownictwo, wdzierające się często na miejsce dotychczasowej zabudowy. Być może zatem niniejsze wydawnictwo ocali od zapomnienia, odchodzący na naszych
oczach do przeszłości, klimat tego rejonu Poznania, a także przywróci utraconą świadomość dotyczącą losów Głównej i jej mieszkańców u progu polskiej niepodległości.
Szczególne podziękowania należą się Panom Marcinowi Dymczykowi, Stanisławowi Kostce Szymańskiemu oraz Markowi Wojtasikowi.
Bez ich pomocy wydanie tej książki byłoby niemożliwe.
Z życzeniami przyjemnej lektury,
Adam Bucholz i Andrzej Bucholz
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Główna na początku XX wieku
W ostatnich latach przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości Główna była wciąż podpoznańską gminą wiejską. Została ona
włączona do miasta dopiero 1 stycznia 1925 r., chociaż pierwszy
plan inkorporacji pojawił się już 26 lat wcześniej1.
W początkach XX wieku Główna swoim wyglądem zaczynała
jednak coraz mniej przypominać wieś, a bardziej upodabniała się
do małego, uprzemysłowionego miasteczka. To właśnie wtedy
rozpoczęło się nadawanie miejskiego charakteru centrum osady.
W marcu 1909 r. rada gminy postanowiła wykupić od oberżysty

1
Gminę Główna wcielono do Poznania wraz z Dębcem, Komandorią,
Ratajami, Małą Starołęką, obszarem dworskim Naramowice i Winiarami. Z tej
okazji poznański magistrat wydał następującą odezwę do mieszkańców powyższych miejscowości, podpisaną przez wiceprezydenta Mikołaja Kiedacza: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 (Dz. Ust. nr. 112, poz. 996)
przyłączono od dnia 1 stycznia 1925 Wasze gminy do miasta Poznania. Wiele
z tych gmin stanowiło w dawnych czasach własność miasta, niektóre, jak Komandorja, były jego najdawniejszą składową częścią. Dębiec założono na gruntach
miejskich. Powraca więc do wspólnego pnia to, co z tego pnia wyszło. Obejmując
władzę samorządową w Waszych gminach, a nowych dzielnicach naszego miasta,
zapewniamy, że z równą troskliwością jak o dotychczasowe dzielnice Poznania,
będziemy się troszczyli i o rozwój Waszych dzielnic, że będziemy się starali złączyć Was ściśle ze śródmieściem, jak złączono niegdyś także samoistne gminy
Łazarz, Jeżyce, Wildę, Górczyn, że w miarę środków finansowych będziemy
się starali o udoskonalenie komunikacji, podniesienie szkolnictwa, o zaspokojenie potrzeb ubogich, a dobrobyt Wasz materjalny i kulturalny zawsze będzie
nam leżał na sercu. Zaznaczamy, że w myśl art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 5 ustawy
z dnia 11 sierpnia 1923 (Dz. Ust. nr. 94, poz. 747) o tymczasowym uregulowaniu
finansów komunalnych, grunty Wasze przez 10 lat nie mogą być obciążone samoistnymi podatkami gruntowemi, a przez lat pięć wolno je obciążać podatkiem
budynkowym tylko do tej wysokości, do której mogłyby być obciążone, gdyby
przyłączenie nie nastąpiło. Witając Was jako naszych nowych współobywateli
mamy nadzieję, że wraz z nami i całem obywatelstwem naszego miasta będziecie
pracowali dla dobra i chwały miasta Poznania. Patrz: Z. Zaleski, Rozszerzenie
granic Poznania, „Kronika Miasta Poznania” (dalej: KMP), nr 1 z 31 stycznia
1925, s. 5-6.
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Kazimierza Schulza, za 30 tys. marek, plac o powierzchni 3 tys.
731 m2, na którym wkrótce urządzono dzisiejszy Rynek Wschodni.
Do transakcji doszło, chociaż właściciel gruntu żądał sumy wyższej o 5 tys. Warto dodać, iż pierwszy projekt rynku na tym terenie został sporządzony w 1900 r., zatem już wtedy planowano ową
inwestycję. Przy najważniejszych ulicach we wsi zaczęto również
stawiać trzykondygnacyjne kamienice o w miarę jednolitym zdobnictwie2. Proces tworzenia tego typu zabudowy został oficjalnie
umożliwiony dopiero po zniesieniu zakazu wznoszenia wysokich
budynków, co nastąpiło 17 grudnia 1904 r. Ograniczenie to wynikało ze względów militarnych, gdyż Główna znajdowała się między II i III rejonem fortyfikacyjnym, a dodatkowo w pobliżu Fortu
IV („Hake”)3. Władzom wojskowym zależało, aby na takich terenach znajdowały się wyłącznie budynki parterowe (ewentualnie
z wystawką) o konstrukcji pozwalającej na ich łatwe zniszczenie4.
Należy jednak zaznaczyć, iż na Głównej nie postawiono tylu trzykondygnacyjnych kamienic, ile było można. Wynikało to z faktu, iż
inwestorzy zrozumieli, że przemysłowy charakter osady zniechęca
bogatszych najemców do osiedlania się tutaj, a zatem nie opłaca
się stawiać domów czynszowych na tym terenie. Z tego powodu
występuje na Głównej zjawisko nierównomiernej zabudowy, kiedy
to jedna strona ulicy zdominowana jest przez wysokie budynki,
a druga przez niższe lub niezabudowana5.
Inwestycjom budowlanym we wsi z uwagą przyglądali się
nadburmistrz Poznania Ernst Wilms oraz radni miejscy. Zdawali

2
D. Matyaszczyk, Kilka uwag o kształtowaniu przestrzeni i budownictwie
na Głównej i Zawadach, KMP, nr 2 z 2002, s. 161-162.
3
D. Matyaszczyk, Mieszkańcy wsi Główna w XIX i w pierwszej połowie
XX wieku, KMP, nr 2 z 2002, s. 98.
4
D. Matyaszczyk, Kilka…, s. 171.
5
Tamże, s. 160.
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sobie oni sprawę, iż Główna, Winiary, Sołacz oraz inne podmiejskie miejscowości prędzej czy później staną się częścią miasta, dlatego chcieli zawczasu zapobiec nadużyciom na tym polu. E. Wilms
postulował, aby zaprowadzić w tych wsiach te same przepisy
dotyczące budownictwa, jakie obowiązywały w Poznaniu. Nadburmistrz argumentował, że ma to przeszkodzić w zaistnieniu sytuacji,
gdy inwestor może z łatwością przenieść się tuż za miejskie rogatki
i tam stawiać budynki ze szkodą dla miasta. Pomysł zaprowadzenia
poznańskiej ordynacji budowlanej na terenach podmiejskich spotkał się jednak również z obawami, iż tamtejsi robotnicy nie będą
w stanie udźwignąć kosztów zadośćuczynienia wszystkim jej przepisom, a co za tym idzie, utrudni im się zdobycie dachu nad głową.
Nadburmistrz odpierał ten zarzut i zauważał, że właśnie brak
uregulowania tej kwestii jest szkodliwy dla lokalnej ludności. Co
ciekawe, E. Wilms już w maju 1904 r. mówił o toczącym się, niekontrolowanym procesie stawiania obszernych, trzykondygnacyjnych kamienic na Głównej, a zatem budynki tego typu zaczęto tu
wznosić jeszcze na krótko przed oficjalnym wycofaniem obostrzeń
budowlanych6. Ostatecznie miasto złagodziło swoje warunki i plan
zabudowy przedstawiony główieńskim mieszkańcom w 1906 r. nie
był już tak rygorystyczny, jak ten obowiązujący w Poznaniu7.
Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi Głównej w epoce
przedindustrialnej było położenie wsi na trakcie wiodącym z Gdańska do Poznania. Dzięki temu kupcy wędrujący do miasta musieli
przejeżdżać przez osadę, a nawet zatrzymywali się tutaj na nocleg,
jeżeli nie zdążyli dotrzeć do Grodu Przemysła przed zamknięciem bram miejskich. To przyczyniało się do zakładania we wsi
licznych oberży i składów towarów. Jak już jednak wspomniano,

6
7

„Orędownik”, nr 120 z 27 V 1904, s. 2.
D. Matyaszczyk, Mieszkańcy…, s. 98.
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Fot. 1. Ogólny widok Głównej od strony Poznania (góra) i Gniezna (dół). Pocztówka wysłana w 1915 r. Górna fot. wykonana między
1903 a 1912 r. Ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej (dalej: BU).
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Fot. 2. Ogólny widok w kierunku zbiegu obecnych ul. Gdyńskiej, Głównej, Gnieźnieńskiej i Krańcowej. Po prawej zabudowania
cegielni Hartwig & Weidemann. Niewielki dom ze skośnym dachem po lewej to budynek przy dzisiejszej ul. Głównej 74. Pocztówka
wysłana w 1917 r. Ze zb. BU.

Główna ostatecznie stała się uprzemysłowioną osadą. Otwieraniu
przedsiębiorstw w tym rejonie sprzyjały przede wszystkim warunki
naturalne, np. bogate złoża gliny (z tego powodu działały tu liczne
cegielnie) oraz korzystne usytuowanie rzeczki Głównej (mogła
napędzać młyńskie koła)8. Uprzemysłowienie wsi na szeroką skalę
nastąpiło na przełomie XIX i XX wieku. Atrakcyjność miejscowości wzrosła wtedy dzięki uruchomieniu połączenia kolejowego
między Poznaniem a Bydgoszczą (wkrótce przedłużonego do Torunia), co stało się 26 maja 1872 r. Główna wzbogaciła się wówczas
o dworzec towarowy wraz z bocznicami i placem przeładunkowym.
1 września 1887 r. otwarto trasę z Poznania do Wrześni (od 1 stycznia 1888 r. do Strzałkowa), a 1 października 1905 r. z Poznania do
Janowca (w 1908 r. rozszerzoną o odcinek od Skoków do Szubina
przez Wągrowiec, Gołańcz i Kcynię). W związku z tą ostatnią
inwestycją wybudowano dwa wiadukty nad ulicami Gnieźnieńską
i Suchą (wówczas Pobiedziską i Piaskową9) oraz most nad rzeczką
Główną. W 1908 r. oddano też do użytku dworzec osobowy (do
8
A. Błaszczak, Osady podmiejskie w pobliżu Poznania (dokończenie),
KMP, nr 2 z 24 lutego 1924, s. 30-32.
9
Po przyłączeniu gminy Główna do Poznania zmieniono dotychczasowe
nazwy tym ulicom, które miały już swoje odpowiedniki w mieście. W ten sposób
ul. Graniczna stała się Mariacką, ul. Fabryczna – Smolną, ul. Szkolna – Harcerską, ul. Młyńska – Nadolnikiem, ul. Polna – Wiejską, ul. Piaskowa – Suchą, ul.
Ogrodowa – Bartniczą. Zmianie uległo też miano ul. Pobiedziskiej, chociaż nie
dublowała się ona swym określeniem z inną poznańską ulicą (widocznie uznano
termin „Gnieźnieńska” za bardziej trafny). Doprecyzowano również nazwę
Rynku (Rynek Wschodni). Bez zmian pozostawiono ulice Główną, Krótką, Średnią i Rzeczną. Warto dodać, że obecna ul. Gdyńska była początkowo, do skrzyżowania z ul. Bałtycką, dalszym ciągiem ul. Głównej. Później ten odcinek nazwano
Gdyńskie Przedmieście (tak samo, jak resztę trasy do Czerwonaka). Dzisiejsza ul.
Bałtycka miała natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego wpierw
miano Szosy Okrężnej, a później Alei Bałtyckiej. Także poszczególne odcinki
obecnej ul. Krańcowej nazywano Szosą Okrężną. Nazwę zyskała ul. Wrzesińska,
która dotąd nie posiadała miana. Natomiast ul. Skromną określano jako Projektowaną. Patrz: Z. Zaleski, Nazwy ulic w Poznaniu z planem Wielkiego Poznania,
Poznań 1926, s. 91-93.
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tego czasu podróżni musieli korzystać ze stacji towarowej)10. Osada
była również skomunikowana ze Środą. 23 czerwca 1905 r. otwarto
normalnotorowy odcinek Główna-Kobylepole i wąskotorowy
Kobylepole-Środa11. Wpływ na przemysłowy sukces Głównej,
oprócz dogodnych połączeń kolejowych i warunków naturalnych,
miało także zniesienie ograniczeń związanych z II i III rejonem
fortyfikacyjnym. Wszystkie te czynniki uczyniły z rozległych oraz
niezabudowanych terenów główieńskich atrakcyjną przestrzeń
dla przedsiębiorców.
Przemysł na Głównej skoncentrowany był w trzech rejonach:
1) w centrum osady (w okolicach obecnego Rynku Wschodniego);
2) na terenach leżących po południowej stronie linii kolejowej do
Gniezna; 3) na obszarze po północnej stronie tegoż połączenia,
ograniczonym od zachodu dzisiejszą ul. Gdyńską12. Z ważniejszych przedsiębiorstw działających w gminie Główna przed 1918 r.
należy wymienić: warzelnię smalcu Mateusza Jezierskiego (ul.
Główna), cegielnię Hartwig & Weidemann (ul. Gnieźnieńska),
młyn Karlsbrunner (spłonął 27 maja 1914 r., a ocalałe zabudowania
przerobiono na pralnię chemiczną; ul. Gnieźnieńska), młyn wodny
(kolejny tego typu obiekt zlokalizowany przy ul. Gnieźnieńskiej),
gazownię Towarzystwa Gazu i Wodociągów Carl Francke z Bremy
(ul. Krańcowa), fabrykę maszyn rolniczych Cegielskiego (ul. Krańcowa), młyn Pinn & Aronsohn (ul. Nadolnik), fabrykę papy dachowej Ballo & Schoepe (ul. Smolna), gazownię Deutsche Union (ul.
Smolna), cegielnię braci Jareckich (ul. Sucha), fabrykę przetworów
żywicznych C. W. Bremera (ul. Wrzesińska), wytwórnie asfaltu

10 T. Palacz, Kolej na Głównej i Zawadach, KMP, nr 2 z 2002, s. 277-283.
11 Tamże, s. 286.
12 M. Mrugalska-Banaszak, Budownictwo i architektura przemysłowa
na Zawadach i Głównej do 1939 roku. Wykaz obiektów przemysłowych, KMP,
nr 2 z 2002, s. 204-205.
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Jana Sobeckiego (ul. Wrzesińska) i Pohl & Broh (ul. Wschodnia).
Na terenie gminy znajdowały się też cztery zakłady rzeźnickie (trzy
przy ul. Głównej, jeden przy ul. Smolnej)13.
Rozwój przemysłu skutkował wzrostem liczby mieszkańców.
W 1885 r. Główna miała powierzchnię 592 ha i była zamieszkiwana przez 1028 osób (505 mężczyzn i 523 kobiety). W 1905 r.
wieś rozciągała się na obszarze 599,2 ha i liczyła już 4990 mieszkańców (2608 mężczyzn i 2382 kobiety). W 1910 r. teren Głównej
wynosił 599,9 ha, a osadę zamieszkiwało 5199 ludzi (2615 mężczyzn i 2584 kobiety). W 1885 r. we wsi znajdowało się 85 domów.
Po 20 latach na Głównej było aż 166 budynków mieszkalnych.
W 1910 r. wieś liczyła natomiast 210 domów. Zamieszkałych było
wtedy też 6 obiektów o pierwotnie innym przeznaczeniu. Należy
zauważyć, iż w 1905 i 1910 r. na terenie Głównej mieszkało więcej
mężczyzn niż kobiet. Miało to związek z rozwijającą się w pobliżu
infrastrukturą militarną (np. Fort IV, strzelnice, baraki koszarowe).
O ile w 1885 r. we wsi przebywał tylko 1 żołnierz, o tyle w 1905 r.
było ich 245, a w 1910 r. 22914. Z powyższych danych wyłania
się obraz dynamicznego rozwoju Głównej, zarówno pod względem demograficznym, jak i budowlanym. W ciągu 25 lat liczba
mieszkańców wzrosła aż o 406% (czyli o 4171 osób). Przybyło
też 125 domów15. Zwiększenie stanu obiektów mieszkalnych może

13 Tamże, s. 213-227.
14 Gemeindelexikon für das Königreich Preußen: auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1 Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen: V. Provinz Posen, Berlin 1888, s. 41. Gemeindelexikon für das Königreich
Preußen: auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1 Dezember 1905 und
anderer amtlicher Quellen: Heft V. Provinz Posen, Berlin 1908, s. 122. Gemeindelexikon für das Königreich Preußen: auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1 Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen: Heft IV. Regierungsbezirk Posen, Berlin 1912, s. 74.
15 W tej liczbie nie uwzględniono 6 budynków, które były zasiedlone
w 1910 r., chociaż nie miały przeznaczenia mieszkalnego.
14

nie wydawać się imponujące, ale należy pamiętać, iż zazwyczaj
mniejszy budynek był zastępowany pokaźniejszym, a zatem ich
suma pozostawała ta sama, chociaż następował przyrost mieszkań.
Przykładowo w 1885 r. jeden dom zamieszkiwało średnio 12 osób,
a w 1910 r. – 24 (z uwzględnieniem dodatkowych 6 konstrukcji).
Po 1906 r. wzniesiono też cały kompleks budynków mieszkalnych
przy obecnych ulicach Gnieźnieńskiej i Stromej. Były to domy
w formie familoków, przeznaczone dla rodzin robotniczych, oraz
obiekty o wyglądzie zbliżonym do willowego, stawiane z myślą
o majstrach i urzędnikach gminnych. Budynki te postawiono dzięki
Deutsche Arbeiter-Wohnungsgenossenschaft (Spółdzielni Mieszkaniowej Niemieckich Robotników). W 1919 r. zostały one zakupione
przez fabrykę Cegielskiego16.
Główna, mimo zaborów, zachowała swoją polskość. Dane statystyczne z 1910 r. wskazują, iż we wsi żyło 4316 mieszkańców
deklarujących polski jako swój podstawowy język (4311 katolików
i 5 ewangelików). Przywiązanie do niemieckiej mowy wyraziło
natomiast 857 obywateli wsi (665 ewangelików, 190 katolików,
1 żyd, 1 innego wyznania). Ponadto 5 osób z Głównej wskazało, iż
posługuje się innym językiem niż oba powyższe. 21 mieszkańców
wsi deklarowało natomiast dwujęzyczność (niemiecki i nieokreślony – zapewne polski). Według tych wyliczeń Główną zamieszkiwało aż 83% Polaków17. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
liczba tutejszych Niemców znacząco spadła. W 1921 r. na Głównej
mieszkało 6200 osób, w tym: 6067 Polaków, 95 Niemców oraz
38 ludzi o innej lub nieznanej narodowości18.

16 D. Matyaszczyk, Kilka…, s. 177-178.
17 Gemeindelexikon für das Königreich Preußen: auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1 Dezember 1910…, s. 74-75.
18 Z. Zaleski, Rozszerzenie…, s. 7.
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Chociaż ludność polska stanowiła zdecydowaną większość główieńskich mieszkańców, w czasach zaborów nigdy nie zdołała
wprowadzić radnego w najwyższej klasie do tutejszej rady gminy.
Do takiej sytuacji przyczyniła się ordynacja wyborcza, która dzieliła upoważnionych do głosowania na 3 grupy pod względem
wysokości płaconych podatków. W tej sytuacji Polacy mieli przewagę tylko w średniej i niższej warstwie. Przykładowo w wyborach
z 16 marca 1901 r. radnymi zostali: (w I klasie) Friedrich Schilling, Wilhem May, Max Asch, (w II klasie) Franciszek Szukała,
Kazimierz Schulz, Piotr Waligóra, (w III klasie) Jan Bączkowski,
Stanisław Bakoś, Jan Witkowski19. Głosowanie w najwyższej grupie podatkowej przegrali: Wojciech Grzybek, Szczepan Lisiecki,
Kazimierz Puszak (Paszak?)20. Polska, poznańska prasa o taki stan
rzeczy oskarżała najczęściej Polaków uprawnionych do oddawania
głosów w I klasie. Osobom tym zarzucano niefrasobliwość skutkującą porażkami wyborczymi rodaków. Tak było podczas elekcji do
rady gminy w marcu 1906 r. Gazeta „Postęp” donosiła wówczas:
Wczoraj po południu odbywały się wybory gminne w Głównie pod
Poznaniem. W pierwszej klasie przepadliśmy mimo możliwości
zwycięztwa, lecz p. dr. Kusztelan i fabryka Cegielskiego, którzy tam
mają swoje posiadłości, nie raczyli przybyć na wybory. Jest bardzo
smutnem, iż właśnie takie osoby nie dopilnują swych obowiązków,
mimo zawezwania. Jeżeli ci panowie sami nie mogli się stawić na
wybory, to mogli wyręczyć się plenipotencyą. – W II i III klasie
przeprowadziliśmy naszych kandydatów, dzięki dobrej agitacyi,
skutkiem czego nieomal wszyscy wyborcy obowiązek swój spełnili.
Dobrze się zatem spisali wyborcy w Głównie z wyjątkiem I klasy21.
19 W. Karolczak, Z dziejów gminy Główna na przełomie XIX i XX wieku,
KMP, nr 2 z 2002, s. 132.
20 „Wielkopolanin”, nr 63 z 16 III 1901, s. 3.
21 „Postęp”, nr 67 z 23 III 1906, s. 2.
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Podobna sytuacja miała miejsce podczas wyborów gminnych
31 marca 1914 r. Wówczas elekcję polskich kandydatów w najwyższej warstwie miał pogrzebać brak udziału w głosowaniu restauratora Petrasa22.
Oprócz rady gminy wieś posiadała również sołtysa23. Przez
wiele lat stanowisko to piastował właściciel domu i ogrodnik Jan
Nepomucen Witkowski, syn fundatora24 kapliczki znajdującej
się w pobliżu budynku przy ul. Głównej 32. Dwukondygnacyjna
kamienica z poddaszem, stojąca obecnie pod tym adresem, należała
właśnie do tego sołtysa. Postawiono ją ok. 1909 r. i to tutaj, w jednej z sal, obradowali radni. Na swoją pierwszą kadencję J. N. Witkowski został wybrany oraz potwierdzony w 1902 roku, zastępując dotychczasowego naczelnika gminy Pflauma25. Zwyciężył on
również w kolejnych wyborach, które odbyły się po 6 latach26.
W 1914 r. J. N. Witkowski nie przyjął wyboru na następną kadencję27. Na sołtysa wybrano wtedy Jakuba Maćkowiaka. Przebieg

22 „Kurier Poznański”, nr 76 z 2 IV 1914, s. 3.
23 Na podstawie pruskiej ordynacji do gmin wiejskich z 3 VII 1891 r. sołtys był wybierany przez członków rady gminy (dotychczasowy sołtys, ławnicy,
radni). Wybór musiał potwierdzić landrat (starosta) danego powiatu (w tym przypadku Poznań-Wschód).
24 Chodzi o Marcina Witkowskiego z Zawad. Jego matka, Krystyna
Józefa z domu Marcinkowska, była kuzynką Karola Marcinkowskiego, słynnego poznańskiego lekarza, społecznika i filantropa. Należy także zaznaczyć, iż
rodzina Marcinkowskich pochodziła z Głównej. Tutaj mieszkał dziadek (Marcin)
i ojciec (Józef) „Naszego Doktora”. Patrz: K. Tietz-Mądry, Kapliczki, krzyże
i figury przydrożne na terenie miasta Poznania, KMP, nr 3/4 z 1994, s. 179 oraz
M. J. Mika, Marcinkowsciana (Materiały biograficzne i genealogiczne), KMP,
nr 3/4 z 1946, s. 184-185.
25 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 132. D. Matyaszczyk, Kilka…, s. 172.
26 „Postęp”, nr 17 z 22 I 1908, s. 3.
27 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Starostwo Powiatowe Poznań-Wschód (dalej: SPP-W), seria 5 (Komunal-Registratur), jednostka 715 (Verwaltungssachen der Gemeinde Glowno Dorf /Bestellung
des Gemeindevorstandes, Wahl der Gemeindevertretung, Anstellung des
Nachtwächters etc./).
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Fot. 3. Osobowy dworzec kolejowy Główna (obecnie Poznań Wschód). Fot.
z lat 1908-1911. Ze zb. BU.

Fot. 4. Domy przy obecnej ul. Gnieźnieńskiej 24 i 25-31, wybudowane przez
Spółdzielnię Mieszkaniową Niemieckich Robotników, a w 1919 r. zakupione przez
fabrykę Cegielskiego. Pocztówka wysłana w 1914 r. Ze zb. BU.
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Fot. 5. Fabryka Cegielskiego na Głównej. Pocztówka wysłana w 1915 r. Ze zb.
BU.

Fot. 6. Gazownia Towarzystwa Gazu i Wodociągów Carl Francke z Bremy przy
obecnej ul. Krańcowej. Fot. z lat 1911-1914. Ze zb. BU.
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elekcji został skomentowany w emocjonalny sposób w „Kurierze
Poznańskim”: Zaprzaństwo narodowe w Głównie. W poniedziałek
odbyły się w Głównie tuż przy Poznaniu wybory sołtysa. Z dwunastu
ławników stawiło się 10 i to 6 polaków i 4 niemców. Wybór polaka
był zatem zapewniony. Tymczasem, jak nam donoszą, drogierzysta
p. Kubicki oddał głos swój na niemca Gumprechta, jednego z najzacieklejszych polakożerców w Głównie. Oprócz tego nie stawił
się na wybory piekarz p. Osiński. Pomimo to trafem losu z powodu
równości głosów, wybrano sołtysem polaka p. Maćkowiaka. Jeżeli
jednak polacy niektórzy tak pojmują swe obowiązki wobec społeczeństwa, no – to już brak na to słów krytyki28. Wybór J. Maćkowiaka nie został jednak zatwierdzony, a funkcję sołtysa pełnił dalej
J. N. Witkowski29.
Warto nadmienić, iż mieszkańcy Głównej nie mieli dobrego
zdania o swoich reprezentantach, których wszakże sami wybierali.
Dowodzi tego relacja z wiecu przed wyborami gminnymi w marcu
1912 r. Gazeta „Postęp” opisywała: Z łona wiecowników ostre
wyrazy padały na dotychczasowych radnych, którzy obowiązków
jako polscy radni nie spełniają. Nie wiemy nic – mówiono – co się
dzieje w radzie gminnej, podatki olbrzymie robotnicy muszą płacić,
a pieniądze wydaje się na wystawę niemiecką (wydano 500 mrk. na
ten cel), a uchwalili to polscy radni. Ci radni zamiast tutaj zdać
sprawozdanie, to stoją w kątach pod ścianą na wiecu i ani ust
nie otworzą. Tacy radni nie są odpowiedni na te stanowiska. Dla
tego trzeba takich kandydatów wybrać, którzy mają czucie z ludem
polskim, z wyborcami. […] Nadmienić jeszcze wypada, że jeden
z dotychczasowych radnych przybył na zebranie w nietrzeźwym
stanie i jego zachowanie się było podpadającem. Po zebraniu

28
29
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„Kurier Poznański”, nr 76 z 2 IV 1914, s. 3.
APP, SPP-W, s. 5, j. 715.

tenże radny 1000 mr. dawał, jeżeli przejdzie kandydat postawiony
w II klasie przez zebranie p. Osiński. Takie zachowanie się radnego
daje obrazek o radnych w Głównie30. W korespondencjach przysyłanych do poznańskiej prasy przez mieszkańców Głównej krytykowano również sołtysa J. N. Witkowskiego, oskarżając go o zbytnią
przychylność i lojalność wobec Niemców31.
Dzisiaj trudno orzec w jakim stopniu owe negatywne głosy
w stosunku do władz gminnych były odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji, a o ile wynikały z ludzkiej zawiści lub doraźnej
walki politycznej. Na pewno można je uznać za niesprawiedliwe
względem sołtysa J. N. Witkowskiego, nie tylko znakomitego organizatora, ale też ojca, który wychował wspólnie z żoną, Agnieszką
z Żakowskich, swoje dzieci na polskich patriotów (dwóch jego
synów wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim, a i później przelewało krew za Ojczyznę, chociażby podczas II wojny światowej)32.
Główna stała się przedmiotem zainteresowania polskich dziennikarzy także w związku z wyborami na posła do parlamentu pruskiego w okręgu poznańskim, odbywającymi się w marcu 1901 r.
O mandat ubiegał się polski działacz niepodległościowy Bernard
Chrzanowski. Jego konkurentami byli Richard Witting (nadburmistrz Poznania) i socjalista Marcin Kasprzak. W głosowaniu na
Głównej wygrał oczywiście B. Chrzanowski, ale władze uniemożliwiły uczestnictwo w wyborach ponad 100 uprawnionym (głównie
robotnikom), gdyż nie wciągnęły ich na listy, o czym ci dowiedzieli się
dopiero, chcąc oddać głos. Zaskoczenie było tym większe, iż osoby
te od lat korzystały na Głównej z czynnego prawa wyborczego33.

30 „Postęp”, nr 65 z 20 III 1912, s. 2.
31 „Postęp”, nr 256 z 9 XI 1906, s. 2.
32
N. Jackowska, Z Zawad na Główną i dalej… Kilka słów o rodzinie Witkowskich, KMP, nr 2 z 2002, s. 432-435.
33 „Wielkopolanin”, nr 64 z 17 III 1901, s. 3.
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Rozwój przemysłowy i demograficzny wsi skutkował wzrostem
jej znaczenia. Z tego powodu lokalizowano na Głównej coraz więcej instytucji państwowych. 14 grudnia 1903 r. rozpoczął tu działalność urząd nadawczy Kasy Oszczędności Powiatu Poznań-Wschód,
zarządzany przez nauczyciela Czesława Wichrowskiego. 1 stycznia
1904 r. uruchomiono także osobny obwód Urzędu Stanu Cywilnego
Główna Powiat Poznań-Wschód34, do którego należały: Główna
Wieś, Główna Olędry, Hammer, Koziegłowy, Czerwonak Wieś
i Czerwonak Olędry. Jego kierownikiem został sołtys J. N. Witkowski, a pierwszym zastępcą pisarz gminny Adalbert von Holck35.
Od 1 lipca 1906 r. wieś stała się również siedzibą nowo utworzonego obwodu komisarskiego (piątego w powiecie poznańskim
wschodnim). Objął on swoim zasięgiem: Bolechówko, Bolechowo
z folwarkami Treskowem i Szlachęcinem, Czerwonak, Czerwonak
Olędry, Główną z Karolinem i Nadolnikiem, Potasze, Koziegłowy,
Miękowo, Owińska z Annowem, Miękówko i Promnice. Komisarzem został Greulich z Łobżenicy36.
W 1900 r. wybudowano na Głównej także pierwszy budynek
straży pożarnej, do którego po 5 latach dostawiono tzw. nową
remizę. Obiekt ten znajdował się na niewielkiej, trójkątnej działce.
Był to teren, na którym obecnie znajduje się dawna strażnica, postawiona pod koniec lat trzydziestych XX wieku, z charakterystyczną
wieżą dobudowaną do niej w 1947 r. Należy zaznaczyć, iż straż
34 Wcześniej tereny główieńskie należały do Urzędu Stanu Cywilnego
Poznań – I obwód wiejski.
35 Adalbert von Holck był katolikiem urodzonym w Gdańsku. Jego rodzicami byli August von Holck i Anna z domu Dzionk. Adalbert z Główną związał
się w 1902 lub 1903 r. Osiadł w tej miejscowości z żoną Pelagią z domu Wazinsky (Wazińską?) i tutaj na świat przychodziły ich kolejne dzieci. Pozostał na
Głównej także po 1918 r. Występował wówczas jako Wojciech Holk. Dane ustalone na postawie: APP, Akta miasta Poznania (dalej: AmP), s. 19.3 (Kartoteka
ewidencji ludności /1870-1931/), j. 14511, karty 438 i 442.
36 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 133. „Postęp”, nr 149 z 4 VII 1906, s. 2.
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pożarna na Głównej do 1 czerwca 1926 r. miała charakter ochotniczy. W przededniu rozpoczęcia I wojny światowej główieńscy strażacy dysponowali gazówką, sikawką parową, zaprzęgiem konnym,
drabiną oraz beczkowozem z ręczną sikawką. Za lokum, wyposażenie i opiekę nad strażą odpowiadała gmina. Oprócz tego właściciele
wybranych posesji na terenie Głównej byli również zobowiązani do
posiadania sprzętu pomocnego w walce z ogniem. Do jego przechowywania służyły tzw. remizy, czyli szopy zlokalizowane na gruncie
danych gospodarzy. Mieszkańcy, którzy udzielili pomocy w trakcie
pożaru, otrzymywali wynagrodzenie od gminy. Ci, którzy przybyli
na miejsce pożogi jako pierwsi z własnymi końmi, sikawką i beczkowozem, mogli liczyć na premię37. Niestety strażacy z Głównej
często musieli wkraczać do akcji. Brali oni udział, razem z poznańskimi zastępami, w gaszeniu m.in. młyna Karlsbrunner, który spłonął doszczętnie 27 maja 1914 r. (uratowano tylko nowy spichlerz
i halę maszynową), oraz fabryki Cegielskiego 26 czerwca 1916 r.
(zakład ocalał)38. Dużym wyzwaniem było także opanowanie wielkiego pożaru, który trawił główieńskie baraki wojskowe w lutym
1916 r. (jeden z nich spalił się całkowicie, a ognista łuna nad wsią
była widoczna z Poznania)39. Tutejsi strażacy zapewne walczyli też
z ogniem, który pojawił się na miejscu katastrofy kolejowej, jaka
wydarzyła się na Głównej 23 listopada 1901 r. Wprawdzie notatki
prasowe, dotyczące tego wypadku, nie wspominają o nich, ale ich
udział w akcji ratunkowej wydaje się logiczny i pewny40. We wsi

37 R. Banach, Straż pożarna przy Rynku Wschodnim, KMP, nr 2 z 2002,
s. 288-289.
38 „Postęp”, nr 122 z 29 V 1914, s. 3. „Postęp”, nr 145 z 28 VI 1916, s. 3.
39 „Postęp”, nr 43 z 23 II 1916, s. 3.
40 W sobotę wieczorem pociąg, odchodzący o godzinie pół do dziesiątej
z Główny do Poznania, przy opuszczaniu dworca kolejowego zderzył się z gnieznieńskim pociągiem towarowym. Kilka wagonów obydwóch pociągów wykoleiło
się, niektóre zostały zdruzgotane. Jeden wagon 4 klasy zapalił się, ponieważ piec
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wybuchały też mniejsze pożary, np. w nocy z 19 na 20 czerwca
1914 r. ogień zaobserwowano na poddaszu budynku, należącego do
handlarza węglem A. Wawrzyniaka. Strażacy po dwuipółgodzinnej
walce z żywiołem zapobiegli rozprzestrzenieniu się płomieni na
stajnię i skład41.
Wydarzeniem świadczącym o rozwoju Głównej było również wybudowanie nowej, sześcioklasowej szkoły katolickiej
przy ówczesnej ul. Szkolnej (budynek, w którym w latach 19992019 mieściło się Gimnazjum nr 20 im. Ojca Mariana Żelazka).
Uroczyste otwarcie i poświęcenie placówki odbyło się 21 marca
1902 r. Przemowy wygłosili królewski powiatowy inspektor
szkolny Brandenburger i landrat Steimer. Szkołę poświęcił wikariusz z parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami, ks. Henryk
Fischbach. O stronę artystyczną zadbali uczniowie, deklamując
i śpiewając pod kierunkiem dyrektora Erazma Raabego (niemieckiego katolika). Budynek szkolny udekorowano zielenią i kwiatami42. Oddana do użytku placówka oświatowa nie była pierwszą
we wsi. Już w drugiej połowie XIX wieku funkcjonowała tu gminna
szkoła symultanna, a zatem taka, do której uczęszczały zarówno
dzieci katolickie i ewangelickie. Sytuacja uległa zmianie, gdy na
prośbę miejscowych ewangelików została uruchomiona nowa placówka wyłącznie dla nich. Nastąpiło to 1 lipca 1894 r., a szkoła
mieściła się przy obecnej ul. Gnieźnieńskiej 55. Ewangelicy uzasadniali swoją petycję tym, iż ich dzieci, uczęszczając na lekcję

w nim się przewrócił, płomienie zajęły także dwa inne wagony. Podróżni nie
odnieśli obrażenia cielesnego. Z personału kolejowego dwóch urzędników nieznaczne odniosło kontuzya. Ruch kolejowy odbywa się w ten sposób, że pasażerowie muszą się przesiadać na miejscu katastrofy. Szkody materyalne są bardzo
znaczne. Wczoraj popołudniu przybyli na miejsce katastrofy naczelny prezes
i prezes policyi. Patrz: „Kurier Poznański”, nr 538 z 26 XI 1901, s. 3.
41 „Postęp”, nr 142 z 24 VI 1914, s. 3.
42 „Postęp”, nr 70 z 25 III 1902, s. 2.
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razem z Polakami, nie mogły robić takich postępów w nauce, jak
w szkole „czysto niemieckiej”43.
Inwestowano też w infrastrukturę drogową. Królewski mierniczy
rejencyjny A. Hollnack ukończył w lutym 1901 r. mierzenie najważniejszej arterii we wsi, czyli ul. Głównej, którą wkrótce wybrukowano dobrej jakości kostką granitową. Zajęto się także chodnikami.
Wykonano je ze zbitego piasku posypanego żwirem, a na brzegach
wzmocniono rzędami kamieni. Pozostałe ulice wybrukowano już
dużo gorszym materiałem, poza ul. Fabryczną, która w ogóle nie
otrzymała bruku44.
Istotnym udogodnieniem było również zaprowadzenie oświetlenia gazowego we wsi. Zadanie to gmina zleciła Towarzystwu
Przemysłowemu Deutsche Union z Berlina, które wybudowało
gazownię za pośrednictwem swojego poznańskiego przedstawicielstwa generalnego, czyli firmy Louis Perls. Samorząd Głównej, aby pokryć koszty inwestycji, wziął pożyczkę w wysokości
30 tys. marek z Prowincjonalnej Kasy Zapomogowej45. Budynek
gazowni został dobudowany do remizy strażackiej46. Było to uzasadnione, ponieważ część pracowników „zakładu gazu powietrznego” pełniła też służbę jako strażacy47. 3 stycznia 1902 r. Główną
rozświetliło 35 latarni gazowych48. Wydarzenie to wywołało duży
entuzjazm wśród mieszkańców. Dali oni temu wyraz w prasie:
Nareszcie dostaliśmy oświetlenie gazowe. W piątek ubiegły po raz
pierwszy zajaśniała wieś cała gazowem światłem białem. To też po

43 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 129-130.
44 Tamże, s. 132.
45 Tamże.
46 Na terenie należącym do strażnicy znajdowała się również kostnica.
Katolicy ze wsi byli chowani na „starym” i „nowym” cmentarzu świętojańskim,
a ewangelicy na „starszym” i „młodszym” cmentarzu świętokrzyskim.
47 R. Banach, Straż…, s. 289.
48 „Kurier Poznański”, nr 9 z 8 I 1902, s. 3.
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Fot. 7. Widok z Rynku Wschodniego w kierunku ul. Średniej. Uwieczniono
szyldy restauracji Pflauma/Lawrenza (budynek po lewej) i bazaru Pendiasa
(kamienica po prawej). Fot. z lat 1914-1918. Ze zb. BU.

Fot. 8. Ul. Główna na fot. z lat 1909-1918. Po prawej kamienica należąca do
sołtysa J. N. Witkowskiego (obecnie nr 32), za nią dom przeznaczony w 2018 r.
do rozbiórki (nr 34). Dobrze widoczna budka żandarma i zapewne on sam,
a także latarnia gazowa. Ze zb. BU.
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Fot. 9. Usuwanie skutków katastrofy kolejowej na Głównej z 23 XI 1901 r. Ze
zb. BU.
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wielkomiejsku przedstawiła się cała gmina nasza. Dotąd mieliśmy
tu ciemności egipskie49. Wkrótce okazało się, że dotychczasowa
gazownia nie jest w stanie zaspokoić potrzeb coraz liczniejszej ludności Głównej. Z tego powodu Towarzystwo Gazu i Wodociągów
Carl Francke z Bremy wybudowało w 1911 r. nowy, większy zakład
gazowy przy obecnej ul. Krańcowej50.
20 grudnia 1900 r. Główna uzyskała też stałe połączenie omnibusowe z Poznaniem. Omnibus kursował do wsi z ul. Szewskiej
i z powrotem co 30 minut od godz. 7 do godz. 2051. Na Głównej
przystanek znajdował się przy domu strażnika wałowego (obecna
ul. Główna 74). Bilet kosztował 15 fenigów52. Transport zapewniała prywatna firma A. Wośkowiaka, a następnie Wawrzyńca
Czarego (mistrza dekarskiego)53. Pojawiały się również plany, aby
połączyć wieś z Poznaniem za sprawą linii tramwajowej54. Ostatecznie Główna doczekała się jednak trolejbusu. Nastąpiło to już po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości i włączeniu wsi w granice
stolicy Wielkopolski. Była to pierwsza linia trolejbusowa w historii
państwa polskiego. Została uruchomiona 12 lutego 1930 r. i łączyła
Główną ze Śródką55.
We wsi powstawały również liczne placówki handlowe i usługowe. Pewne wyobrażenie na ten temat daje „Księga Kupiectwa
i Przemysłu Polskiego w W. Ks. Poznańskiem”. Jak sam tytuł
wskazuje, publikacja ta niestety nie zawiera informacji o biznesach prowadzonych przez Niemców i Żydów, zatem pozwala

49 „Postęp”, nr 5 z 8 I 1902, s. 3.
50 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 132.
51 „Dziennik Poznański”, nr 288 z 19 XII 1900, s. 3 i 6. „Goniec Wielkopolski”, nr 290 z 21 XII 1900, s. 2.
52 „Wielkopolanin”, nr 289 z 20 XII 1900, s. 3.
53 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 132.
54 „Orędownik”, nr 107 z 11 V 1905, s. 3 i nr 118 z 24 V 1905, s. 2.
55 „Dziennik Poznański”, nr 36 z 13 II 1930, s. 4.
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ustalić wyłącznie zakres aktywności handlowej Polaków. Wedle
powyższego źródła, w 1908 r. na Głównej znajdowało się aż
13 polskich składów kolonialnych (Czyżewskiego, Domińskiego,
Duxa, Góreckiej, Karpińskiego, Matczyńskiego, Otworowskiego,
Politowicza, Samulczyka, Sekretarczyka, Staniszewskiego, Szymkowiaka, Szyperskiego), 7 sklepów rzeźnickich (W. Berkowskiego,
W. Cebulskiego, J. Lewandowicza, J. i E. Stępniaków, K. Smólskiego, Szczepaniaka, Szuberta), 4 piekarnie (Brodowskiego,
Szymanowskiego, Tokarskiego, Wolniewicza), 2 bazary (Misiaka,
Pendiasa), 2 drogerie (Kubickiego, Staniszewskiego), 2 sklepy
obuwnicze (Piotra Małeckiego, Antoniego Małeckiego), 2 składy
materiałów opałowych (Dorny i Płończaka, Szymkowiaka) oraz
zakład szewski (J. i W. Drzewieckich). Swoje usługi oferowali
też cieśle (Bakoś, Konieczny, M. Żurek), krawcy (Misiak, Rucki,
A. Żurek), kowale (L. Preus, Waligóra), murarze (Nowakowski,
Szukała), stelmachowie (J. Cofta, Michałowski), balwierz (Tokłowicz), bednarz (Sękowski), kominiarz (F. Andrzejewski) i ogrodnik
(sołtys J. N. Witkowski). We wsi było także 5 oberży (A. Anderscha, „Hotel Bensch” – Grzybka, Maćkowiaka, Paszaka, Smólskiego)56. Wydaje się, że Niemcy i Żydzi stanowili mniejszość
wśród główieńskich sklepikarzy i rzemieślników. Zdaje się to
potwierdzać nie tylko dominacja ludności polskiej w tej miejscowości, ale również niemiecka księga adresowa dotycząca handlu,
przemysłu i rzemiosła z 1906 r., zawierająca także spis z Głównej.
Wśród występujących tam osób o obcobrzmiących nazwiskach
można znaleźć: 4 rzeźników (Dresslera i Syllera – tworzyli spółkę,
E. Jahnsa, Schnierla), 3 oberżystów (Gadnietza, Lawrenza, Maya),
3 stolarzy (K. Kluge, L. Kluge, Neumanna), 2 właścicieli sklepów

56
Księga Kupiectwa i Przemysłu Polskiego w W. Ks. Poznańskiem,
Poznań 1908, s. 194.
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kolonialnych (Hellmanna, Weiganda), krawca (R. Junga), mistrza
ciesielskiego (Hermanna) i ogrodnika (R. Neumanna)57. Należy jednak zaznaczyć, iż próba ustalenia narodowości człowieka wyłącznie
na podstawie jego nazwiska jest wysoce niedoskonała i obarczona
znacznym ryzykiem pomyłki. Wśród wymienionych powyżej osób,
zatem mogli znaleźć się ludzie, którzy byli Polakami.
Ważne były też usługi medyczne. Od września 1903 r. na Głównej mieszkał lekarz praktyczny Max Ennet. Został on mianowany
1 stycznia 1904 r. medykiem Kasy Chorych Powiatu Poznań
-Wschód, dzięki czemu główieńscy pacjenci, którzy byli ubezpieczeni w tej instytucji, uzyskali bezpłatną opiekę lekarską. Od
1 października 1903 r. Główna stała się również siedzibą obwodu
akuszerskiego, którego kierownictwo powierzono Marii Schaeffer.
Oprócz niej, we wsi były jeszcze dwie akuszerki – Rozalia Terczewska i Klementyna Tylewska. Wkrótce mieszkańcy Głównej mogli
także cieszyć się z posiadania placówki farmaceutycznej. 7 stycznia 1904 r. prezes rejencji poznańskiej wydał zgodę Curtowi Herlitzowi, właścicielowi „Apteki Czerwonej” w Poznaniu, na uruchomienie filii aptecznej we wsi. Mieściła się ona w kamienicy, która
została później zniszczona w trakcie II wojny światowej (skwer
przy obecnej ul. Głównej 35)58. Co pewien czas odbywały się również szczepienia dzieci. W maju 1914 r. wykonywał je, w budynku
szkoły katolickiej, lekarz praktyczny Herfurth z Głównej59.

57 Deutsches Reichs-Adressbuch, Sonderband II, Provinzen Pommern,
Posen, Ostpreussen, Westpreussen, Schlesien, Adressen von Industrie, Gewerbe,
Handel und Landwirtschaft, red. R. Mosse, Berlin 1906, s. 103.
58 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 132-134. Imię Enneta ustalono na podstawie APP, AmP, s. 19.3, j. 14511, k. 353. Imiona Terczewskiej i Tylewskiej
uzupełniono dzięki zapisom w APP, Urząd Stanu Cywilnego Poznań-Główna,
s. 1 (Akta urodzeń).
59 „Kreis-Blatt des Kreises Posen-Ost”, nr 18 z 2 V 1914, s. 5.
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Inwestycją, która jednak najbardziej rozpalała serca i umysły
miejscowych katolików oraz wielce interesowała poznańską prasę,
była budowa kościoła przy ówczesnej ul. Granicznej. Wprawdzie
źródła poświadczają, że wieś, będąca do 1797 r. własnością biskupów poznańskich, posiadała swoją świątynię już w XIII wieku,
ale nie przetrwała ona zawieruchy dziejów i ok. 200 lat później
Główną włączono do parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za
Murami (Komandoria)60. Tamtejszym proboszczem był w latach
1889-1918 ks. Wawrzyniec Kotecki, który na początku XX wieku
zainicjował budowę kościoła filialnego na terenach główieńskich,
w związku z dynamicznym wzrostem liczebności tutejszych parafian61. 3 listopada 1907 r. dozór kościelny z Komandorii wraz
z reprezentacją parafialną wystosował następującą odezwę: Pod
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
ma stanąć nowy kościół w Głównie pod Poznaniem. Nowe okazałe
domy w Poznaniu wyparły lud roboczy i ubogi z miasta, a kolonizacya pozbawiła tylu ludzi chleba na wsi, po prowincyi. Ztąd poszło,
że wieś Główna, licząca przed 10 laty zaledwie 1200 mieszkańców,
dziś obejmuje 6000 ludzi ubogich, szukających przy większem mieście zarobku i chleba. Niestety, nie zawsze znajdą zarobek i chleb,
ale natomiast pewno najponętniejsze pokusy i okazye do grzechów. Ciężko im się tym pokusom oprzeć, kiedy, nie mają u siebie kościoła, a parafialny o 2 kilometry oddalony kościół ledwie
1500 dusz pomieścić może. Chwała Boża i zbawienie dusz naszych
biednych robotników domaga się koniecznie kościoła. Z łaskawości
Najprzewielebniejszego ks. biskupa [Edwarda] Likowskiego grunt
pod kościół nabyty, a na wybudowanie Domu Bożego, na początek
60 J. Kaczmarek, Archeologiczne skarby Głównej i Zawad, KMP,
nr 2 z 2002, s. 16-17.
61 K. Jodłowski, Z dziejów kościoła i parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny, KMP, nr 2 z 2002, s. 251.
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chociażby skromnej kaplicy prosimy o składki. Za ofiarodawców
odprawiać się będzie w pierwszą sobotę każdego miesiąca msza
św., a w kółkach różańcowych odmawiać się będzie koronka. Cześć
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, którą czcimy jako
matkę łaski Bożej i w której jest łaska wszelka żywota i prawdy, jest
pobudką do tego dzieła i daje nadzieję i ufność62. Datki można było
składać do banku ludowego „Skarbona” lub bezpośrednio do proboszcza ks. W. Koteckiego, wikariusza ks. Sylwestra Kosiaka, sołtysa J. N. Witkowskiego, Andrzeja Nowaka z Głównej, Walentego
Dorny z Głównej, Jana Klatkiewicza z Żegrza i Józefa Kosickiego
z Rataj63. Apel ten zapewne nie był jedynym, gdyż jeszcze w 1911 r.
w poznańskiej prasie pojawiały się informacje o kolejnych ofiarodawcach. Właśnie wtedy gazeta „Postęp” zamieściła wiadomość
o dość nietypowej zbiórce pieniędzy na budowę główieńskiej świątyni: Na kościół w Głównie zebrano w domu p. Plucińskiego z ul.
Wodnej na zaręczynach panny Plucińskiej z mistrzem stolarskim
p. Letkiewiczem 8 mrk., z odebrania których niniejszem kwitujemy.
Red. „Postępu”64.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych, trzeba było wpierw
przygotować projekt przyszłego Domu Bożego. Zadanie to zlecono
znanemu architektowi z Poznania, Kazimierzowi Rucińskiemu.
Rozrysowana przez niego wizja główieńskiego kościoła nie spotkała się jednak z akceptacją ks. W. Koteckiego, który oczekiwał
niezbyt drogiej, małej świątyni, dopiero z czasem rozbudowywanej,
a nie od razu wielkiego gmachu. Z tego powodu zwrócono się do
kolejnego architekta, Mieczysława Powidzkiego, i to on przygotował projekt, według którego wzniesiono obecny kościółek w stylu
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„Postęp”, nr 283 z 10 XII 1907, s. 2.
Tamże.
„Postęp”, nr 49 z 1 III 1911, s. 2-3.

neobarokowym, na planie krzyża greckiego. Za samą budowę odpowiadał natomiast Franciszek Budzyński. Plebanię postawiono zaś
w latach 1923-1924. Jej plany przygotował Lucjan Michałowski65.
Uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej świątyni odbyła
się 15 sierpnia 1912 r. Relacja z tego wydarzenia ukazała się m.in.
w „Kurierze Poznańskim”, który opisywał: Z okazji tej cała gmina
przybrała wygląd świąteczny – ulice, domy i mieszkania katolików
przystrojone były w zieleń, girlandy i różnobarwne chorągwie. Po
rannym nabożeństwie, odprawionym w kościele św. Jana, wyruszył
pochód procesjonalny do Główny, gdzie po odmówieniu ceremonjałem przepisanych modlitw dokonał uroczystego aktu poświęcenia
ks. radca Kotecki przy boku ks. dziekana Mayera66 i ks. wik. [Stanisława] Michałowskiego. Następnie ks. dziekan Meyer odprawił
uroczystą mszę św., podczas której ks. radca Kotecki wygłosił kazanie, zastosowane do uroczystościowej chwili. Uroczystość, w której
wzięły udział bardzo liczne rzesze ludu, zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Serdeczna Matko”. Po południu odbyły się solenne
nieszpory, a wieczorem cała Główna zajaśniała piękną iluminacją.
Nowy kościół w Głównie, pod wezw. Najświętszej Panny Marji
Niepokalanie Poczętej, jakkolwiek w skromnych zbudowany rozmiarach, robi zzewnątrz dość sympatyczne wrażenie. Wewnątrz jest
jeszcze w stanie surowym i odmalowany być ma w najbliższym czasie. Nabożeństwo odprawiać się będzie w nim narazie w niedzielę
i dwa razy w tygodniu67.
Główieńska świątynia była kościołem filialnym przynależnym do
Komandorii aż do 1 stycznia 1924 r., kiedy to wszedł w życie dekret

65 K. Jodłowski, Z dziejów…, s. 252-255.
66 Prawdopodobnie chodzi o ks. Wacława Mayera, ówczesnego proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach.
Patrz: http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza – dostęp 25 IX 2018 r.
67 „Kurier Poznański”, nr 186 z 17 VIII 1912, s. 5.
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Fot. 10. Trolejbus na Głównej w dniu otwarcia pierwszej tego typu linii w Polsce. Fot. z 12 II 1930 r. Ze zb. Narodowego Archiwum
Cyfrowego (dalej: NAC).
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Fot. 11. Zespół kamienic przy ul. Głównej, z którego do dzisiaj zachowały się dwa dalsze budynki (nr 37 i 39). W miejscu pierwszego
domu znajduje się skwer (nr 35). Dobrze widoczny krzyż, od którego nazwę wzięła pobliska apteka. Fot. z lat 1906-1913. Ze zb. BU.

o utworzeniu na Głównej obecnej parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczętej, której proboszczem został ks. Antoni
Chilomer68. Do tego czasu we wsi rezydował zawsze tylko jeden
wikariusz od św. Jana Jerozolimskiego za Murami69. Pierwszym
kapłanem skierowanym na Główną był ks. Stanisław Michałowski, pełniący tu swoją posługę od połowy października 1912 r. do
30 kwietnia 1914 r. (z przerwą między 1 kwietnia a 15 maja 1913 r.,
kiedy skierowano go do Dusznik)70. Był on gorliwym duchownym,
posiadającym dobry kontakt z wiernymi. Ksiądz ten szybko zaskarbił sobie sympatię i zaufanie okolicznej ludności71. Mieszkańcy wsi
podkreślali jego zaangażowanie w dziele szerzenia oświaty i chętny
udział w życiu tutejszych towarzystw72.
Budowa kościoła na Głównej nie obyła się jednak bez kontrowersji. Powszechnie krytykowano zakup cegieł przez dozór
kościelny w niemieckim zakładzie (główieńska cegielnia Hartwig & Weidemann), zamiast w polskim (świętojańska cegielnia
Józefa Brzeskiego)73. Zgorszenie wywołało również zamówienie

68 K. Jodłowski, Z dziejów…, s. 255.
69 Stała obecność księdza na Głównej była znacznym udogodnieniem.
Wcześniej, w razie nagłej potrzeby, kapłan musiał jak najszybciej przybyć do wsi
z odległej Komandorii, co mogło być problematyczne. Świadczy o tym następująca notatka prasowa z 1911 r.: Pewnego dnia zeszłego tygodnia wezwano księdza
od św. Jana do chorego w Głównie. Z misją odnośną wybrał się do Główny ks.
wikary, po którego przybyła powózka pewnego gospodarza. Kiedy przejeżdżali
przez wieś, spadło u powózki jedno z przednich kół, a w następstwie tego kapłan
z Wiatykiem na piersiach wypadł z powózki na bruk, lecz szczęśliwym zbiegiem
okoliczności nic mu się nie stało. Dalszą drogę odbył kapłan pieszo. Wśród ludności, która była świadkiem wypadku, niemałe powstało oburzenie na woźnicę,
a tym więcej na właściciela powózki, że nie stara się należytej zachować ostrożności i lepszego porządku przy swych wozach, zwłaszcza jeżeli tak ważnej podejmuje się misji. Patrz: „Orędownik”, nr 96 z 27 IV 1911, s. 3.
70 http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza – dostęp 25 IX 2018 r.
71 „Postęp”, nr 78 z 5 IV 1913, s. 3.
72 „Postęp”, nr 99 z 30 IV 1914, s. 3.
73 „Postęp”, nr 93 z 24 IV 1909, s. 2 i nr 94 z 25 IV 1909, s. 2.
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organów do nowo powstałej świątyni u Niemca (fabryka skrzydeł
i fortepianów Carl Ecke z Poznania)74. Oburzeni dziennikarze i czytelnicy argumentowali, iż pieniędzmi, zebranymi przez polskich
wiernych, zasila się niemieckie przedsiębiorstwa zamiast rodzimych. Podkreślano, że Polacy nigdy nie dostają zleceń przy stawianiu zborów przez drugą stronę75.
Całkiem możliwe, że główieńscy ewangelicy również złożyliby
zamówienie w cegielni Hartwiga i Weidemanna, ale nie doczekali
się oni wybudowania we wsi własnej świątyni, mimo ciągle pojawiających się w prasie informacji na ten temat. Należeli oni do odległej parafii pw. Świętego Krzyża (Kreuzkirche) na Grobli (obecny
rzymskokatolicki kościół i parafia pw. Wszystkich Świętych). Aby
ułatwić protestanckim wiernym udział w nabożeństwach, wydano
zgodę na ich odprawianie co 4 tygodnie w sali restauracji Petrasa
przy dzisiejszej ul. Głównej 3876.
Wymienione wcześniej inwestycje infrastrukturalne, nie były
jednak w stanie przekreślić ogromnej biedy większości mieszkańców wsi, przeważnie robotników. O panujących tutaj złych warunkach życia świadczy m.in. relacja opublikowana w „Orędowniku”
16 marca 1910 r.: Gmina jest niezamożna. Biedni otrzymać mogą
małą tylko od niej zapomogę. Usiłowania proboszcza ks. radcy
Koteckiego oraz stacjonowanych tamże trzech tylko Sióstr Miłosierdzia, nie są w możności przeciwdziałać nawałowi nędzy. Stan jest
groźny. Kilkadziesiąt rodzin mrze prawie głodem. […] panuje tam
straszliwa nędza. W małej, brudnej i dusznej izdebce leżą tam nieraz biedni na barłogu bez pościeli, pożywienia, światła i opału. Niektóre kobiety, opuszczone przez mężów, popadły w suchoty, a słaby
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„Postęp”, nr 188 z 20 VIII 1912, s. 3.
„Postęp”, nr 79 z 7 IV 1909, s. 2.
„Postęp”, nr 66 z 21 III 1912, s. 3.
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i wątły organizm zmizerowanych dzieci podatne stanowi podłoże do
różnych chorób i cierpień77. Do problemów zdrowotnych ludności
Głównej z pewnością przyczyniał się brak kanalizacji i wodociągów. Niedomagania te doskwierały zwłaszcza na ulicach Fabrycznej, Krótkiej i Młyńskiej, którymi trudno było przejść z powodu
znajdującego się tam rynsztoka, a otwarcie okien w upalne dni
stawało się niemożliwe za sprawą smrodu. Ten tragiczny obraz
dopełniało czerpanie wody z płytkich studni, do których przedostawały się nieczystości z dołów kloacznych78. Poznańska prasa co
pewien czas informowała o chorobach pojawiających się we wsi.
Tak było w 1904 r., gdy „Postęp” alarmował, że na Głównej panuje
tyfus, na który zapadli starsi i młodsi mieszkańcy, a zwłaszcza
dzieci79. Dwa lata później błonica oraz szkarlatyna miały spowodować (przynajmniej oficjalnie) przesunięcie o osiem dni terminu
rozpoczęcia nauki w miejscowej szkole katolickiej (o innych placówkach edukacyjnych korespondent nie wspominał)80. Z tych
powodów na Głównej znajdowały się dwa baraki przeznaczone dla
zaraźliwie chorych – jeden przy obecnej ul. Mariackiej 24, drugi
w okolicy młyna na Nadolniku81. Na choroby cierpiały zresztą też
tutejsze zwierzęta hodowlane. Ludzie często ryzykowali zdrowiem,
a nawet życiem, spożywając ich mięso. Taka sytuacja, świadcząca
również o poziomie biedy we wsi, miała miejsce w sierpniu 1911 r.
Dwóm gospodarzom we wsi padło wtedy 15 świń z powodu zarazy.
Ubodzy mieszkańcy wykopali je w nocy, natychmiast poćwiartowali, rozdzielili między sobą, a następnie spożyli z apetytem.

77 „Orędownik”, nr 61 z 16 III 1910, s. 2.
78 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 135.
79 „Postęp”, nr 214 z 18 IX 1904, s. 3.
80 „Postęp”, nr 256 z 9 XI 1906, s. 2.
81 B. Marzęta, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo na Głównej,
KMP, nr 2 z 2002, s. 267.
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Na szczęście nikt z nich nie zachorował. Mogło być jednak znacznie gorzej, dlatego „Dziennik Poznański” zwrócił uwagę władzom
policyjnym, że można uniknąć w przyszłości tego typu ryzykownych zdarzeń przez wprowadzenie nakazu oddawania padliny do
pobliskiego zakładu chemicznego82.
Rada gminy starała się przeciwdziałać ogromowi biedy we
wsi. W tym celu 7 marca 1901 r. radni przyjęli uchwałę, na mocy
której podzielono Główną na siedem obwodów ubogich. Na przewodniczącego deputacji biednych wybrano nauczyciela Czesława
Wichrowskiego, a na radców nauczyciela Bona, gospodarza Bączkowskiego, rządcę Gumprechta, właściciela domu Gąsiorka, gospodarza Michała Lisieckiego, gospodarza Józefa Lisieckiego i właściciela domu Schulza83. Gmina przeznaczała też corocznie pewną
sumę na pomoc niezamożnym obywatelom. W 1910 r. było to
11 670 marek. We wsi przebywało wówczas około 300 osób, które
najpilniej potrzebowały wsparcia (22 wdowy z małymi dziećmi,
67 ludzi niezdolnych do pracy, 155 pozostałych ubogich). Skala
niedostatku była jednak na pewno o wiele większa, zważywszy na
fakt, że zaledwie 350 mieszkańców płaciło podatki84.
Dużym wsparciem otaczały potrzebujących również Siostry
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, obecne na Głównej od lipca
1906 r. Wówczas, na prośbę sołtysa J. N. Witkowskiego, przybyły
tutaj z Chełmna zakonnice Anna Drzewiecka i Franciszka Zaremba,
aby pomagać w walce z epidemią szkarlatyny. Służebnice miały
przebywać we wsi tylko do czasu pokonania choroby, ale już
pozostały, zwłaszcza dzięki prośbie niemieckiego lekarza gminnego (ewangelika), skierowanej do siostry wizytatorki Giersberg.
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„Dziennik Poznański”, nr 183 z 12 VIII 1911, s. 3.
W. Karolczak, Z dziejów…, s. 135.
„Dziennik Poznański”, nr 107 z 11 V 1910, s. 6.
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Wkrótce zakonnice zaczęły prowadzić ochronkę dla dzieci oraz
dom dla sierot85. Służebnice objęły także pieczę nad tzw. kuchnią ludową, wydającą tanie posiłki dla biednych, przeniesioną
na Główną z Chwaliszewa 10 września 1911 r. Gmina zapowiedziała wówczas wsparcie sióstr przez wybudowanie pomieszczenia kuchennego połączonego z salą jadalną86. Do zaakceptowania
pobytu zakonnic we wsi przez władze zaborcze walnie przyczynił
się natomiast sołtys J. N. Witkowski. Według rodzinnych przekazów miał on uzyskać przychylność i zgodę pruskiego urzędnika, dzięki temu, iż zaprosił tegoż dygnitarza na wystawną ucztę
w poznańskim Bazarze. Naczelnik gminy wspierał działalność
sióstr również i później, np. dostarczając im warzywa oraz owoce
ze swojego gospodarstwa ogrodniczego. Żona sołtysa została zaś
prezeską Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
i angażowała się w liczne kwesty na rzecz główieńskich zakonnic87.
O złych warunkach życia robotników z Głównej, świadczyły też
strajki wybuchające co pewien czas w tutejszych zakładach, mające
na celu wymuszenie podwyżek płac. O ile protest przeszło 50 pracowników cegielni Hartwig & Weidemann w 1911 r. zakończył się
ustępstwami kierownictwa firmy, o tyle dwa lata później szefostwo
sprowadziło sobie łamistrajków, wykonujących robotę pod osłoną
policji. Protesty miały również miejsce w fabrykach papy Ballo &
Schoepe oraz Sobeckiego88.
Poważnymi problemami, z którymi borykała się Główna,
były także przestępczość i chuligaństwo. Największym echem
w poznańskiej prasie odbiły się dwa morderstwa, do których doszło

85 B. Marzęta, Siostry..., s. 267.
86 „Dziennik Poznański”, nr 203 z 13 IX 1911, s. 3.
87 Relacja ustna Stanisława Kostki Szymańskiego (wnuka J. N. Witkowskiego) z dnia 14 II 2019 r.
88 „Postęp”, nr 101 z 3 V 1911, s. 3 i nr 40 z 18 II 1913, s. 3.
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Fot. 12. Budynek nowej szkoły katolickiej na Głównej. Fot. z lat 1902-1908.
Ze zb. BU.

Fot. 13. Ul. Główna na fragmencie pocztówki wysłanej w 1915 r. Uwagę
zwracają porządne, szerokie chodniki i dobrej jakości bruk. Ze zb. BU.
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we wsi. Pierwsze z nich miało miejsce 5 października 1909 r. i było
związane ze sporem między Romami, licznie zamieszkującymi
tereny główieńskie. Gazeta „Postęp” donosiła: W Głównie przyszło
we wtorek do bójki, albo raczej formalnej bitwy pomiędzy cyganami. Bójka wywiązała się z kłótni o morderstwo, popełnione trzy
lata temu pod Lwówkiem (gdzie zabito w podobnej aferze cygana
Hermanna) i o inne morderstwa z rabunkiem, popełnione przed
ośmiu laty na niejakim Rystowie, rzeźniku ze Skoków. We wtorkowej bójce zabito jedną cygankę, a 4 osoby odniosły znaczne rany89.
Więcej szczegółów, dotyczących tego krwawego wydarzenia,
przekazano czytelnikom w kolejnych dniach. „Dziennik Poznański” informował: W sprawie zabójstwa cyganki potwierdza się, że
walkę między cyganami spowodowała zbrodnia, popełniona przed
trzema laty na cyganie Hermannie w Lwówku. Swego czasu aresztowano cygana Arweya wskutek doniesienia o rzekomej namowie
Hermannowej do fałszywego świadczenia. Tymczasem atoli Arwey
znikł bez śladu, a z nim razem i Hermannowa. Dopiero po upływie półtora roku aresztowano w Poznaniu Arweya, podejrzanego
o udział w kradzieży i zasądzono go razem z żoną i innymi cyganami. Denuncyantką w tej sprawie miała być siostra żony zamordowanego Hermanna, niezamężna 21 letnia Hartstein. Za zdradę
poprzysięgli Arweyowie, zwyczajem cyganów, zemścić się na Hartsteinównie. We wtorek spotkały się nieprzyjazne sobie partye na
ulicy Piaskowej w Głównie; z jednej strony żona Arweya, siostra
męża oraz teściowa, z drugiej strony Hartsteinówna, jej narzeczony
Juliusz Strauss i Holz. Ewa Arwey z nożem, drudzy z kijami napadli
na Hartsteinównę i jej towarzyszów. Arweyowa utopiła nóż w szyi
Hartsteinówny, przecinając jej tętnicę. W kilka minut padła nieżywa
na ziemię. Tymczasem przybyło na miejsce wielu innych cyganów,
89
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„Postęp”, nr 230 z 8 X 1909, s. 3.

mieszkających w Głównie. Walka toczyła się dalej. Prócz innych
mniejszych obrażeń, poraniono ciężko czterech cyganów. Komisarz
obwodowy, woźny i żandarm musieli dobyć pałaszy, aby rozpędzić
zajadłych cyganów. Wczoraj w obecności komisyi sądowej podjęło
dwóch lekarzy sekcyę zwłok zabitej, po czem w biurze sołtysa nastąpiły badania [przesłuchania] obwinionych i licznych świadków
z osady cygańskiej. Charakterystycznem jest zeznanie zabójczyni
Arweyowej, że cygani mają własne sądy, że się nie zdradzą, a każdego zdrajcę oczekuje śmierć90. Wielu z tych informacji prasowych
nie potwierdził jednak późniejszy proces, toczący się przed sądem
przysięgłych w Poznaniu. W trakcie rozprawy ustalono następującą
wersję wydarzeń: Józef Arwey, powracając dnia 5 października
rano po godzinie 9 z żoną od komisarza, gdzie chciał zapłacić podatek, lecz komisarza nie zastał, spotkał na ulicy Piaskowej cygana
Straussa z narzeczoną Hartsteinówną, przyłączyły się do nich dwie
drugie oskarżone kobiety. Pomiędzy Arweyem a Straussem, żyjącymi od dawna w nieprzyjaźni, wynikła kłótnia i bijatyka. Strauss
uderzył przeciwnika pięścią w głowę, a drugi jakiś młody cygan,
towarzyszący Straussowi, uderzył go kijem. Do bijatyki wmięszały
się też cyganki. Żona Arweya wydarła cyganowi kij, a Hartsteinówna zraniła Arweyową nożem w twarz. Arwey udał udał się
do komisarza, a z jego polecenia do dwóch żandarmów o pomoc,
lecz nie zastał ich w domu. Włódarczak, naoczny świadek, widział
po oddaleniu się Arweya kilka bijących się i targających za włosy
cyganek. Arweyowa miała twarz poranioną. Potem rozeszły się do
domów. Wkrótce wróciły trzy oskarżone przed dom, gdzie mieszkała i schroniła się Hartsteinówna, Arweyowa uzbrojona w długi
rzeźnicki nóż, jej matka Sosna w krótszy, którymi wymachiwały,
złorzecząc i wygrażając Hartsteinównie. Matka podniecała córkę
90

„Dziennik Poznański”, nr 231 z 9 X 1909, s. 3.
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do zemsty za otrzymane ciosy w twarz. Gdy Hartsteinówna wreszcie
wyszła z kijem, aby napastnice odpędzić, zawołała Sosna do córki:
„Otóż ona, teraz tnij ją w twarz”. Arweyowa też z nożem w ręku
rzuciła się na Hartsteinównę i cięła ją nożem w szyję, zadając szeroką i głęboką ranę i przecinając jej tętnicę. Ciężko ranna upadła
natychmiast na ziemię, a po odniesieniu przez nadbiegłe osoby,
zmarła po kilku minutach. Gdy Arwey powrócił na miejsce walki,
zabójstwo było już dokonane91. Ostatecznie Anna Arwey została
skazana na 3,5 roku więzienia za dokonanie obrażeń cielesnych
Fanny Hartstein ze skutkiem śmiertelnym, jej matka (Ewa Sosna)
i domniemana siostra (Magdalena Pawłowska) usłyszały wyrok
roku pozbawienia wolności za nakłanianie do tego przestępstwa,
a Józef Arwey został zatrzymany na miesiąc za pobicie92.
Drugą zbrodnią, która poruszyła mieszkańców wsi, było zabójstwo 40-letniego wicewachmistrza Fryderyka Theela, który pełnił
straż na główieńskim dworcu kolejowym. Konającą ofiarę, z raną
postrzałową pod pachą, znaleziono o godz. 1 w nocy z 24 na
25 maja 1918 r. przy szopie towarowej w odległości 600 metrów od
stacji. Strzały i wołanie o pomoc słyszano natomiast około północy.
Podejrzenie padło od razu na złodziei, którzy od pewnego czasu
zakradali się na dworzec, aby rabować towary z wagonów i ze
składnicy93. Zamordowany zdołał jeszcze przed śmiercią zapisać
w swoim notesie informację o pięciu cywilach i dwóch żołnierzach,
co zinterpretowano jako wskazanie liczby sprawców. Wkrótce
aresztowano sześciu podejrzanych (w tym dwóch wojskowych).
Przy zatrzymanych znaleziono nabite pistolety. Żaden ze schwytanych nie przyznał się jednak do winy94. 30 lipca policja dokonała
91
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„Dziennik Poznański”, nr 259 z 12 XI 1909, s. 3.
„Orędownik”, nr 260 z 13 XI 1909, s. 2.
„Postęp”, nr 121 z 29 V 1918, s. 3.
„Postęp”, nr 122 z 30 V 1918, s. 3.

kolejnego aresztowania. Tym razem, w jednym z mieszkań przy ul.
Strzeleckiej w Poznaniu, pojmano dezertera Józefa Konatowskiego,
poszukiwanego już od dłuższego czasu w związku z tą sprawą95.
Podejrzany zeznał, iż razem z innymi złodziejami został nakryty
przez wicewachmistrza F. Theela, który nakazał rabusiom udać się
za nim. W trakcie marszu miało dojść do sprzeczki. W jej wyniku
rewolwer J. Konatowskiego niby samorzutnie wystrzelił, śmiertelnie raniąc strażnika. Służby podchodziły z dużą rezerwą do rewelacji o nieszczęśliwym wypadku96. Sąd skazał oskarżonego jednak
tylko na półtora roku więzienia, gdyż nie można było udowodnić
umyślnego zabójstwa97. J. Konatowski został zresztą niedługo
później wypuszczony na wolność, ale szybko ponownie wrócił za
kratki, schwytany z kompanami podczas próby włamania do biura
Towarzystwa Misyjnego przy ul. Lipowej 1 w Poznaniu98.
Większość przypadków łamania prawa na Głównej była spowodowana pijaństwem. Tak było z wybrykami chuligańskimi
z 18 września 1904 r., które przekształciły się w zamieszki. Informowała o nich gazeta „Orędownik”: Zbiegowisko wielkie wywołała
w zeszłą niedzielę w Głównie gromadka wyrostków, która niezawodnie pod wpływem alkoholu dopuszczała się na ulicy rozmaitych
wybryków i naprzykrzała się publiczności. Kiedy sołtys Witkowski
nie mógł w dobry sposób przywrócić spokoju, kazał dwóch przywódców aresztować, za co go rozjątrzeni chałaśnicy czynnie napadli, poczem obaj przywódcy ratowali się ucieczką. Tłumy ciekawego

95 Do zatrzymania J. Konatowskiego przyczynił się Ernest Walter z Gdańska, uczeń I klasy poznańskiej Królewskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn.
Śledził on podejrzanego przez dwa tygodnie, aż odkrył jego kryjówkę i zawiadomił policję. W nagrodę za swój czyn otrzymał, obiecaną już wcześniej za pomoc
w tej sprawie, kwotę 1000 marek. Patrz: „Postęp”, nr 184 z 13 VIII 1918, s. 2.
96 „Postęp”, nr 178 z 6 VIII 1918, s. 3.
97 „Postęp”, nr 144 z 26 VI 1919, s. 2.
98 „Postęp”, nr 160 z 15 VII 1919, s. 4.
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ludu gromadziły się tymczasem coraz większe, tak że w końcu sołtys
widział się zmuszony zarekwirować [wezwać] wojsko, które się też
niebawem w liczbie 30 artylerzystów stawiło99. Aresztowano przywódców robotników Grajewskiego i Gryskę. Pod wieczór spokój
o tyle nastał, że żołnierze mogli się oddalić. Tymczasem wieczorem
rozruchy powtórzyły się ponownie, gdyż robotnik Wierzbicki przybył do policyjnego aresztu z siekierą, drzwi wyrąbał i uwięzionych
uwolnił, żandarma zaś, który temu chciał zapobiedz, czynnie znieważył100. Czasem główieńskie ekscesy na tle alkoholowym przybierały charakter wręcz tragikomiczny. Tego typu wydarzenie miało
miejsce 4 kwietnia 1909 r. i w następujący sposób zostało opisane
przez dziennik „Postęp”: W Głównie tegoż dnia, w którym odbywało się tam pierwsze zebranie „Wyzwolenia”, pewien człowiek
pijany, wywijając z toporem latał jak szalony po ulicy, był by się
nawet rzucił na stojące na drodze małe dziecko, gdyby go nie byli
powstrzymali stojący obok mężczyźni. Patrzący na to Niemcy śmiali
się powiadając: Ha, do tego to tylko Polacy są zdolni! Tam odbywa
się więc antyalkoholiczny, a tu na ulicy takie wyprawia się orgie101.
We wsi dochodziło także do tzw. przemocy domowej. Najtragiczniejszym przykładem rodzinnej awantury było pobicie ze skutkiem śmiertelnym swojej 29-letniej żony Agnieszki przez 34-letniego robotnika Stanisława Gromadzkiego. Kobieta osierociła troje

99 Zawiadomienie żołnierzy było koniecznością, ponieważ we wsi pełnił
służbę tylko jeden żandarm. Do 31 marca 1905 r. był nim Julius Lawrenz, który
po przejściu w stan spoczynku zakupił restaurację Pflauma przy ul. Średniej 1.
W tym samym czasie na Głównej zaczęli działać stróże nocni Poznańskiego
Towarzystwa Stróżowania i Zamykania Domów. Strzegli oni dobytku przed
złodziejami oraz pilnowali, aby mieszkańcy ryglowali swoje domostwa na noc.
Patrz: W. Karolczak, Z dziejów…, s. 135-136.
100 „Orędownik”, nr 217 z 22 IX 1904, s. 3.
101 „Postęp”, nr 79 z 7 IV 1909, s. 2.
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dzieci, z których najmłodsze liczyło zaledwie 1,5 roku, a najstarsze
6 lat102.
Skłóceni z prawem mieszkańcy Głównej bywali też na „gościnnych występach”. Tak było z pewnym młynarzem, który został
aresztowany na ul. Rycerskiej (obecna ul. Franciszka Ratajczaka)
w Poznaniu za nieustanne hałasowanie i opór wobec stójkowego,
próbującego go uciszyć103. Na rok więzienia skazano natomiast,
wielokrotnie już wcześniej karanego, handlarza Fischera. Wyrok
ten był rezultatem oszustwa, jakiego dopuścił się on wobec gospodarzy Matysiaka i Pilarskiego z Czerwonaka. Fischer wpierw
kupował zegarki i łańcuszki po 95 fenigów, a następnie sprzedawał
je jako „prawdziwie złote”. Przestępstwo to było dobrze przemyślane. Oszust początkowo żądał 40-50 marek za towar, a następnie
„odstępował” go, z rzekomą stratą dla siebie, za 2 lub 3 marki.
Bulwersujące było również zachowanie Fischera w sądzie – podczas rozprawy popijał wódkę z butelki, za co otrzymał dodatkowe
trzy dni aresztu104. Niestety zdarzały się także przestępstwa na tle
seksualnym105.
Zły przykład szedł z samej góry. W 1902 r. woźny gminny Otto
Steiner zdefraudował ponad 500 marek z kasy wspólnoty i uciekł.
Schwytano go na dworcu w Żaganiu, a później skazano na cztery
miesiące więzienia106.
Opisane powyżej przypadki osób zdeprawowanych, nie powinny
przesłaniać faktu, iż większość mieszkańców Głównej wiodła dobre
i uczciwe życie, które nie interesowało dziennikarzy już tak bardzo,
jak ekscesy przestępców lub chuliganów.
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„Postęp”, nr 7 z 10 I 1904, s. 3. „Orędownik”, nr 7 z 10 I 1904, s. 2.
„Postęp”, nr 218 z 23 IX 1904, s. 2.
„Postęp”, nr 61 z 15 III 1914, s. 3.
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Fot. 14. Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy
obecnej ul. Mariackiej 15. Fot. z okresu 1912-1918. Ze zb. BU.
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Fot. 15. Wnętrze kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
Fot. z lat 1912-1915. Ze zb. BU.

Fot. 16. Ołtarz
w kościele pw.
Najświętszej
Maryi Panny
Niepokalanie
Poczętej. Fot.
z lat 1912-1915.
Ze zb. BU.
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Należy zauważyć, że we wsi działały liczne stowarzyszenia,
skupiające miejscową ludność. Najstarszym z nich było Katolickie
Towarzystwo Przemysłowe, powstałe 12 lipca 1896 r. Patronem
tej organizacji był ks. proboszcz W. Kotecki, a wicepatronem ks.
Beissert. Stowarzyszenie stawiało sobie następujące cele: obrona
i szerzenie religijności oraz dobrych obyczajów w ścisłym związku
z Kościołem, dążenie do ogólnego oświecania i uzupełniania wiadomości potrzebnych we własnym zawodzie, popieranie materialne interesów stanu przemysłowego i pomoc wzajemna członków, utrzymywanie koleżeńskich stosunków i wspólna, skromna
zabawa. Pierwszym prezesem Towarzystwa został oberżysta Schulc
(zapewne tożsamy z Kazimierzem Schulzem, od którego zakupiono
ziemię pod dzisiejszy Rynek Wschodni). Na początku organizacja liczyła 25 osób, a po roku 36. Stowarzyszenie posiadało też
swój sztandar. Co istotne, Towarzystwo nie tylko skupiało się na
doskonaleniu zawodowym swoich członków i ich rodzin (np. kurs
książkowości i korespondencji handlowo-przemysłowej w 1905 r.),
ale także organizowało przedstawienia amatorskie, wieczornice,
zabawy letnie i majówki. Te ostanie były pieszymi wycieczkami
do Kobylepola, a ich punkt zborny znajdował się przy obecnej ul.
Wiejskiej107. Ważnym wydarzeniem w życiu stowarzyszenia były
obchody 10-lecia jego istnienia, które odbyły się w sierpniu 1906 r.
Członkami Towarzystwa było wówczas 45 osób. Na jego czele stał
prezes Małecki. Patron i pomysłodawca, ks. W. Kotecki, wycofał się
już wtedy z działalności w organizacji. Stowarzyszenie zaprosiło na
swój jubileusz przedstawicieli pokrewnych towarzystw z Poznania
i okolicy. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w parafialnym
kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Następnie,
o godz. 11:00, zainaugurowano uroczyste posiedzenie w odświętnie
107 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 137.
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przystrojonej sali lokalu Benscha. Po zakończeniu obrad zorganizowano „pochód po sztandar”. Policja z trudnością zgodziła się na ten
przemarsz, stawiając ostatecznie warunki, iż może on przechodzić
tylko bocznymi ulicami, a jego uczestnicy nie mogą śpiewać polskich pieśni oraz posiadać kokard w barwach innych niż pruskie. Po
zakończeniu marszu powrócono do oberży Benscha, gdzie zorganizowano obiad, a wieczorem zabawę w restauracyjnym ogrodzie108.
Rok, w którym Katolickie Towarzystwo Przemysłowe obchodziło swoje 10-lecie, był wyjątkowo pomyślny dla życia organizacyjnego na Głównej. We wsi powstały wtedy bowiem aż trzy
kolejne stowarzyszenia. W lutym założono Towarzystwo Obywateli, w kwietniu Polsko-Katolickie Towarzystwo Rzemieślników,
a 28 listopada Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. To ostatnie
wzbogaciło się po 4 latach o gniazdo żeńskie109.
Na początku 1910 r. Główna zyskała też Koło Śpiewackie. Jego
pierwszym prezesem został kupiec Aleksander Pendias, a jako
członkowie zarządu widnieli mistrz kowalski Józef Waligóra, mistrz
piekarski Florian Tokarski i pomocnik handlowy Jarosław Krzymieniewski. Funkcję dyrygenta pełnił organista z kościoła św. Jana
Jerozolimskiego za Murami, Dolniak. Organizacja liczyła 18 czynnych i 10 biernych członków. Miejscem spotkań była restauracja
Schuberta. Po roku działalności przy Kole Śpiewackim uruchomiono też chór żeński pod batutą Kazimierza Barwickiego z Poznania, zastępowanego w razie potrzeby przez dyrygenta Kazimierza
Pendowskiego z poznańskiego Koła Śpiewackiego Polskiego110.
Główieńscy śpiewacy uświetniali swoimi występami m.in. uroczystości religijne, które odbywały się we wsi. Tak było np. 24 maja

108 „Postęp”, nr 184 z 14 VIII 1906, s. 2.
109 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 137.
110 Tamże, s. 138.
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1913 r. podczas procesji Bożego Ciała111. Stowarzyszenie urządzało
także liczne imprezy dla mieszkańców Głównej, Poznania i okolic. Jedna z nich miała miejsce w niedzielę wieczorem 9 listopada
1913 r. Koło Śpiewackie zorganizowało wtedy w lokalu Wojciechowskiego zabawę zimową połączoną z obchodami czwartej rocznicy swojego powstania. W programie fiesty znalazły się śpiewy
chóralne, kuplety oraz przedstawienie amatorskie „Bogata wdowa”
(obrazek ludowy w dwóch aktach), po którego odegraniu, rozpoczęto tańce112. Tradycją były również zabawy karnawałowe113.
We wsi działały też filie wielu poznańskich organizacji, np.
Stronnictwa Ludowego, Samopomocy, Polskiego Związku Zawodowego oraz Towarzystwa Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych „Wyzwolenie”. Tutaj powstał także w 1908 r.
Związek Samodzielnych Fryzjerów, Balwierzy i Perukarzy Polskich114. Istotne znaczenie dla rozwoju intelektualnego mieszkańców wioski miały natomiast wykłady publiczne, organizowane
w sali Wojciechowskiego przez Komitet Towarzystwa Czytelni
Ludowych. W roli prelegenta występował m.in. pierwszy wikariusz

111 W sobotę poraz pierwszy jak Główna istnieje odbyła się procesya
Bożego Ciała od nowowybudowanego kościoła. Mimo niekorzystnego czasu,
jakim jest sobota po południu, zebrały się tysiące publiczności. Liczne chorągwie, sztandary i obrazy towarzyszyły procesyi, to też malowniczy i barwny widok
przedstawiała, tem więcej, że ulice, którędy przechodziła, były pięknie przybrane
w zieleń, girlandy, kwiaty i obrazy. Nieomal cała Główna tonęła w umajeniu
i dekoracyi. Przez ulice pozawieszane były girlandy z pobożnemi napisami
polskiemi, a nie brakło także chorągwi z okien powiewających. Procesyę celebrował ks. proboszcz Kotecki w asyście kilku młodych księży. Do podniesienia
uroczystości nie mało przyczyniło się głównieńskie Koło Śpiewackie, wzmocnione
poznańskimi śpiewakami, a również i kapela p. Kujawy z Poznania. Śpiewacy,
gdy procesya wychodziła z świątyni odśpiewali hymn i przy ostatnim ołtarzu po
łacinie „O sacrum convivium” (O święta uczto). Chórem dyrygował p. Barwicki,
dyrygent Koła. Patrz: „Postęp”, nr 118 z 27 V 1913, s. 3.
112 „Orędownik”, nr 259 z 9 XI 1913, s. 2.
113 „Postęp”, nr 26 z 1 II 1914, s. 3.
114 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 138.
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skierowany na Główną – ks. S. Michałowski. Referaty dotyczyły
zarówno spraw podniosłych (twórczość Adama Mickiewicza), jak
i przyziemnych (higiena mieszkań)115.
We wsi zawiązywały się również niemieckie stowarzyszenia.
Najstarszym z nich była Zgoda (Eintracht). Organizacja ta powstała
w lutym 1900 r. Cztery lata później powołano natomiast Towarzystwo Obrony Krajowej (Landwehrverein), Ligę Morską (Flottenverein) oraz Męskie Towarzystwo Śpiewacze (Männergesangverein). 29 września 1907 r. utworzono jeszcze jeden niemiecki
związek – Towarzystwo Obywatelskie (Bürgverein). Zdarzało się,
że do powyższych organizacji należeli także Polacy. Uwagę zwraca
zwłaszcza osoba nauczyciela Cz. Wichrowskiego, który był członkiem zarządu w co najmniej trzech niemieckich stowarzyszeniach
(Zgoda, Towarzystwo Obrony Krajowej, Męskie Towarzystwo
Śpiewacze). Wśród Niemców wyjątkową aktywność przejawiał zaś
dyrektor szkoły Rassmann, założyciel grupy terenowej Ligi Morskiej oraz przewodniczący i dyrygent organizacji śpiewaczej116.
Na Głównej odbywały się także liczne wiece. Były to zarówno
spotkania przedwyborcze, na których bywało bardzo emocjonująco,
o czym już wspomniano w tym rozdziale, jak i zebrania o różnej
tematyce, organizowane przez poszczególne stowarzyszenia.
Wśród tych drugich, sporo uwagi poświęcano sprawom robotniczym, gdyż w końcu ta warstwa ludności przeważała we wsi. Przykładowo główieńska filia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
zapowiadała zwołanie 25 kwietnia 1909 r. wiecu ekonomicznego
w sali Anderscha, na który zapraszała wszystkich pracobiorców,
a zwłaszcza kobiety zatrudnione w lokalnych cegielniach117. Dużym

115 „Postęp”, nr 31 z 8 II 1914, s. 3 i nr 90 z 19 IV 1914, s. 3.
116 Tamże, s. 139-140.
117 „Orędownik”, nr 92 z 23 IV 1909, s. 2.
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zainteresowaniem cieszyły się również zgromadzenia antyalkoholowe Wyzwolenia118. Jednak najchwalebniej w historii tutejszych
zebrań, zapisały się wiece w obronie nauczania religii w języku
polskim. Szczególnie interesujący przebieg miało spotkanie,
które zorganizowano 3 lutego 1901 r. Warto przytoczyć w całości
relację jednego z jego uczestników: Zeszłej niedzieli po południu
odbył się na sali p. Wyszomirskiego wiec w sprawie nauki religii
w Głównie, urządzony przez tamtejszy komitet. W Głównie już od
niepamiętnych czasów nie było wieca. Na więc niedzielny przybyło
bardzo wiele uczestników, a przybyli nie tylko mężczyźni, ale także
i niewiasty, co jest pocieszającym objawem życia naszego społecznego. Wszystko się też na to składało, że wiec wypadnie pomyślnie
ku zadowoleniu zebranych i rozgrzaniu ich serc, aby krzewili język
polski. Jeszcze przed wiecem głuche wieści obchodziły, że socyaliści
gotują się na Głównę, aby więc rozbić i przewidywania te w pewnej
części się spełniły. Przed rozpoczęciem wieca gromadka socyalistów polskich i niemieckich na czele ze swoim kandydatem [Marcinem] Kasprzakiem zjawiła się na sali i zaczęła rozrzucać między
zebranych odezwy wyborcze119, chociaż wiedziano, że więc nie jest
w tym celu zwołany. Niektórym członkom komitetu wiecowego takie
czupurne zachowanie się socyalistów wcale się nie podobało, to też
przystąpiono do p. Kasprzaka, aby ze sali się wydalił, a gdy tego nie
chciał uczynić, zniewolono go do opuszczenia sali. Chociaż postępowanie to zapewne było ostrem i przyczyniło się do rozjątrzenia
umysłów między towarzyszami, ale trudno się dziwić komitetowi,
gdy się dowiedział, że socyaliści przybyli z rozmysłem, ażeby rozbić
wiec tak, jak to zrobili w Poznaniu na sali Bazarowej ze zebraniem

118 „Postęp”, nr 36 z 15 II 1910, s. 2.
119 Zapewne były to ulotki związane z wyborami na posła do parlamentu
pruskiego, w których M. Kasprzak wówczas startował.
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wyborczem powiatu zachodniego. Wyrzucenie przywódzcy dało
hasło do wielkich skandali, towarzysze bowiem ujmowali się za nim
i krzyczeli: „Kasprzak napowrót!” Zgiełk był nie mały i trudno było
go opanować. Gdy się nieco uspokoiło, w imieniu komitetu zagaja
pochwaleniem Chrystusa Pana wiec p. Sekretarczyk, który w pięknych słowach wyjaśnia cel wieca i proponuje na przewodniczącego p. Kaniastego z Poznania, na jego zastępcę p. Witkowskiego
z Główny, a na sekretarza p. Górskiego z Jeżyc, zaś na ławników
wybrano pp.: Wacława Bohna z Jeżyc, Szernierskiego z Winiar,
Małeckiego z Główny, Olszewskiego ze Zawad, Szukałę z Główny
i Noskiewicza z Jeżyc. Pan Kaniasty obejmując przewodnictwo
wita zebranych pochwaleniem Pana Boga, lecz socyaliści wszczynają hałas jak największy, domagając się wpuszczenia Kasprzaka,
a nadto nie podobało im się, iż na sali jest za wiele policyi. Krzyczą i wrzeszczą po polsku i po niemiecku. Pan Kaniasty wzywa do
spokoju perswaduje, że on przecież za to nie może, że Kasprzaka
przed rozpoczęciem wieca wydalono ze sali i zapewnia, że każdemu
udzieli głosu przy wolnych głosach, jeżeli kto się zgłosi; więc jest
zwołany w poważnej sprawie, więc też należy powagę i spokój
zatrzymać. Na chwilę nieco się uspokoiło i rozpoczął swe przemówienie p. Dolacki z Jeżyc w kwestyi językowej. Znów się zaczynają
hałasy i krzyki i różne nieodpowiednie głosy co do mowy samej,
tak iż p. Dolackiemu trudno jest przemawiać. Przewodniczący kilkakrotnie wzywa do spokoju, lecz burdy nie ustają. Pan Dolacki
dobywa głosu i swą treściwie, przystępnie obmyślaną mowę mimo
przeszkód wygłasza, wiecownicy w dosadniejszych zwrotach biją
mu oklaski – socyaliści znów ryczą lub krzyczą, iż żołądek próżny
itp. uwagi. Pomimo tego niepokoju p. Dolacki mowę wypowiedział,
za co mu hucznemi oklaskami podziękowano. To znów socyalistom
się nie podobało i wszczęli wrzask niesłychany. Przewodniczący
oświadcza, iż policya grozi rozwiązaniem wieca, wzywa przeto
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Fot. 17. Ul. Średnia na fot. z lat 1910-1914. Ze zb. BU.

Fot. 18. Kamienice przy obecnej ul. Głównej nr 64, 66, 68, 70. Widoczna
kapliczka ufundowana przez Petronelę Czarnecką w 1884 r. Fragment pocztówki
wysłanej w 1914 r. Ze zb. BU.
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Fot. 19. Rynek Wschodni, ul. Średnia i kamienica, w której miejscu znajduje się
współcześnie skwer przy ul. Głównej 35. Fot. z lat 1906-1915 r. Ze zb. BU.

Fot. 20. Ul. Główna na fragmencie pocztówki wysłanej w 1914 r. Ze zb. BU.
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energicznie do spokoju i podnosi, że komitet z burzycielami zebrania postąpi sobie ostro i zawiesza na 10 minut zebranie. W czasie tej pauzy następuje ogólne wyrzucenie socyalistów oknami
i drzwiami, spokojnym bowiem wiecownikom burdy się sprzykrzyły,
a gdy krzykacze znów zaczęli wrzeszczeć, krótki proces z niemi
zrobiono i wśród ogólnego gaudyum120 pozbyto się niespokojnych
żywiołów. Po upłynionym czasie rozpoczyna znów przewodniczący
zebranie i ostrzega, ażeby nikt burd nie wyprawiał, gdyż komitet użyje swego prawa gospodarczego i bez wszystkiego tego, kto
będzie krzyki wyprawiał wydali ze sali, na której są ustanowieni
gospodarze wiecowi, którzy będą baczyć na porządek i wzywa do
spokoju. Poczem udziela głosu p. Knapowskiemu, który wśród ciszy,
jakby makiem zasiał, wypowiada swą mowę o krzywdzie, jaka się
naszemu społeczeństwu stała przez zakaz nauczania religii w języku
polskim. Po wielu pięknych zdaniach i spostrzeżeniach, wzywa p.
Knapowski, uczestników, aby zajęli się opuszczoną dziatwą swą
i uczyli tak katechizmu, jak i polskiego czytania i pisania. Hucznemi
oklaskami obsypano przemówienie powyższe. Następnie zabrał głos
dr. Szymański i również przemówił do serca zebranych mężczyzn
i niewiast zachęcając ich do samopomocy w nauczaniu dziatwy
i podawał sposoby, jak to można w najlepszy sposób uskutecznić.
Przypominał o istniejącym Towarzystwie samopomocy rodzicielskiej, które się zajmuje rozszerzaniem elementarzy i pouczających
książeczek, które już za 10 fen. nabywać można. I temu mówcy
podziękowano serdecznie oklaskami. Przewodniczący p. Kaniasty
wzniósł okrzyk na cześć komitetu, urządzającego wiec i podziękował mówcom, co spełniono zapalcie. Przemówił potem jeszcze bardzo pięknie i trafnie p. Józef Wierzbicki, robotnik, nawołując matki
i ojców do pielęgnowania języka ojczystego i skarżąc się na obecny
120 Gaudium (łac.) – radość.
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system szkolny, który w niczem nie przyczynia się do podniesienia
moralności między młodzieżą. Przemówienie to z ust zwyczajnego
człowieka ciężkiej pracy ogólnie się podobało. Następnie p. Dolacki
w gorących słowach prosi, ażeby te wszystkie rady i uwagi, jakie
na wiecu słyszano, zachowano sobie w pamięci i zajęto się szczerze
nauką polskiego czytania i pisania. W końcu p. Kaniasty przemówił jeszcze serdecznie do wiecowników i zamknął pozdrowieniem
Chrystusa wiec, który już do końca odbył się w spokoju i powadze, a po socyalistach nie było znaku. Niech to socyaliści wezmą
sobie do serca i po odnowionej klęsce na wiecu w Głównie swój
temperament zbyt krewki do rozbijania zebrań powstrzymają, gdyż
publiczność nie na to schodzi się na wiece, aby być przez nich teroryzowana. Komitet i biuro wiecowe w Głównie pokazali swą siłę
i energię, że jeszcze z socyalistami dadzą sobie radę121.
Zgromadzenia dotyczące obrony nauczania religii w języku polskim odbywały się we wsi także w kolejnych latach. W listopadzie
1906 r. miał tutaj miejsce również strajk szkolny. W tym czasie we
wsi panowały akurat epidemie błonicy i szkarlatyny. W ich wyniku
przesunięto termin rozpoczęcia nauki o osiem dni. Według korespondenta z Głównej, który przysłał swój list do gazety „Postęp”,
władze chętnie przystały na to opóźnienie jednak z innych powodów niż zdrowotne. Miały one liczyć, że dzieci zgubią przez ten
czas karteczki otrzymane od rodziców, w których ci informowali
pedagogów, iż nie zezwalają na nauczanie swych pociech religii w języku niemieckim122. Nauczyciele mogli spodziewać się
oporu ze strony uczniów, ponieważ strajk rozpoczęli jeszcze przed
feriami chłopcy z I klasy. Ostatecznie lekcje w szkole zaczęły się
w poniedziałek 5 listopada. Jeden z ojców opisywał wydarzenia

121 „Orędownik”, nr 30 z 6 II 1901, s. 2.
122 „Postęp”, nr 256 z 9 XI 1906, s. 2.
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tego i kolejnych dni następująco: Dzieci w I i II klasie dziewcząt
i chłopców pochwaliły Pana Boga wobec nauczyciela po polsku,
nauczyciel po niemiecku, dzieci jeszcze raz powiedziały po polsku.
Poczem wszystkie dziewczęta i chłopcy zaczęły oddawać katechizmy
i historye św. [w języku niemieckim], tak samo karteczki od rodziców. Wówczas nauczycielom wyczerpała się cierpliwość; oporne
dziewczęta wydalono z klas i miały się namyślić przez godzinę czy
chcą niemiecką religią (sic!) lub nie. Rektor [Rassmann] powiedział
do chłopców, jak nie chcą go pozdrawiać po niemiecku na ulicy,
to mają tylko czapki zdejmować, a kto go pozdrowi po polsku, to
będzie ukarany. Po godzinie namysłu wszystkie dzioci (sic!) zawołano do klasy. Zaczęło się badanie, kto im dał te karteczki, kto podpisał, niektóre posłano do domu jeszcze raz, czy ojciec chce rzeczywiście tego, co w tej karteczce jest napisane; skoro nie będą odpowiadały na niemieckiej religii, to będą musiały chodzić do szkoły do
16 roku; lecz wszystkie zabiegi na nic się nie zdały, bo dzieci stoją
mocno przy swem postanowieniu z wyjątkiem dzieci zależnych, albo
rodziców obojętnych, co to wcale nic nie czytają, więc też o niczem
nie wiedzą, a takiej ciemnoty mamy tu bardzo dużo. O tych ludziach
przy sposobności doniosę. Jak dzieci opowiadają, to podobno rektor zaczął opornej dziatwie przedkładać, że mają grzech, że dają się
namawiać do złego, że się muszą z tego spowiadać, a jakby teraz
umarli, to nie ci co ich namówili, ale wy byści poszli do piekła. Na
potwierdzenie tego co mówi bierze rektor katechizm i czyta im, że
rodzice mają grzech, bo im radzą do grzechu, a tu w katechiźmie
stoi, w grzechach cudzych o radzeniu do grzechu. – Na drugi dzień
kazał rektor czytać Marysiowi Hamerlińskiemu czwarte przykazanie z rachunku sumienia, że trzeba słuchać i nie gniewać swego
nauczyciela, to było czytane z polskiego katechizmu, gdyż opowiadał im nasamprzód po niemiecku, a gdy się przekonał, że dzieci
go nie rozumieją dobrze, więc postarał się o polski katechizm
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i kazał to głośno czytać, aby dzieci go dobrze zrozumiały. Więc tutaj
jasno się okazało, jak to dzieci niemiecki wykład religii rozumieją;
gdy potrzeba to się znajdzie polski katechizm. Dalej kazał rektor
dzieciom wszystkim, aby swym ojcom przeczytali czwarte przykazanie, co się przynależy nauczycielom. Zakrawa to po prostu ironią,
aby kazać dzieciom i rodzicom spowiadać się z tego, w czego obronie stawają, aby religia odbywała się w ojczystym języku. Wszystkie
te przedkładania nic nie pomogły, bo dzieci we wszystkich czterech
klasach strejkują we większej połowie. Dzieci za to tygodniowo
odsiadują 8 godzin aresztu i mają bardzo wiele do wycierpienia, to
istne męczenniki. Dzieci chętnie areszt odsiadują, a nauczyciele im
powiadają, że skoro katechizmy niemieckie wezmą z powrotem, to
pójdą zaraz do domu. Najgorzej ma Agnieszka Stachowiak, uczennica z I klasy, bo jest uważana za główną burzycielkę i musi ponosić
wielkie przykrości; nie mniej ma do wycierpienia Franciszka Stachowiak. Biedne dzieci muszą dużo wycierpieć, to nie chcę się tutaj
o tem rozpisywać, módlmy się za nie do Boga, aby wysłuchał nasze
prośby. Dużo rodziców podostawało od inspektora szkólnego123,
że oporne dzieci nie wyjdą ze szkoły na Wielkanoc, tylko dopiero
w roku 1908124.
Wspomniana wcześniej A. Stachowiak miała się szczególnie
narazić dyrektorowi Rassmannowi swoją odpowiedzią na jego
groźby. Kiedy ten straszył uczennicę, iż będzie musiała uczęszczać do szkoły aż do 18 roku życia i jeszcze dłużej, ta stwierdziła,
że może przychodzić tu nawet z mężem. Po usłyszeniu tych słów
Rassmann podobno kazał wstać i podejść do siebie Stachowiakównie. Ta spodziewała się już najgorszego, czyli kary cielesnej, ale

123 Prawdopodobnie chodzi o dyrektora Rassmanna, który był również królewskim, lokalnym inspektorem szkolnym.
124 „Postęp”, nr 258 z 11 XI 1906, s. 2.
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Fot. 21. Widok na ul. Główną. Fragment pocztówki wysłanej w 1908 r. Ze zb.
BU.

ostatecznie rozładowała napięcie i ułagodziła dyrektora, przywołując wypowiedź ówczesnego kanclerza II Rzeszy i premiera Prus,
Bernharda von Bülowa, iż każdy Polak ma tak mówić, jak mu dziób
urósł (uczennica podała błędnie jako autora tej frazy cesarza Wilhelma II)125.
Warto zaznaczyć, iż dyrektor Rassmann dementował wszystkie
powyższe informacje w sprostowaniach publikowanych w „Postępie”. Jego tłumaczenia nie były jednak zbyt przekonywające, gdyż
wynikało z nich, że dzieci obawiają się uczyć religii po niemiecku
wyłącznie z powodu lęku przed reakcją księdza proboszcza i polskiej prasy126. Korespondenci, piszący do tej ostatniej, zauważali
natomiast ze smutkiem, że wielu rodziców pozostało obojętnych
wobec protestu, a we mszy świętej odprawionej 3 listopada

125 „Postęp”, nr 256 z 9 XI 1906, s. 2.
126 „Postęp”, nr 263 z 17 XI 1906, s. 2.
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Fot. 22. Widok na fabrykę Cegielskiego i osobowy dworzec kolejowy (góra) oraz na ul. Główną (dół). Pocztówka wysłana w 1915 r.
Ze zb. BU.

w kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami, w intencji
wytrwałości uczniów, udział wzięło zaledwie 50 dzieci. Dwuznacznie oceniano także postawę sołtysa J. N. Witkowskiego127.
Być może w związku ze strajkiem dzieci oraz w celu zaznaczenia przywiązania ludności Głównej do katolicyzmu i polskości,
w niedzielę 18 listopada 1906 r. odbyła się uroczystość poświęcenia przez ks. W. Koteckiego krzyża, który został postawiony obok
apteki128. Ową placówkę farmaceutyczną zaczęto od tego momentu
nazywać powszechnie „Apteką przy Krzyżu” i to miano stało się jej
oficjalnym129.
Podsumowując, Główna w pierwszych latach XX wieku była
dynamicznie rozwijającą się wsią. Lokalizowano tutaj liczne
zakłady przemysłowe oraz warsztaty rzemieślnicze i sklepy.
W krótkim czasie nastąpił też znaczny wzrost liczby ludności.
Wszystko to pociągało za sobą również wzmożony ruch budowlany, w którego wyniku osada uzyskała wygląd małego miasteczka
z rynkiem. Inwestowano także w infrastrukturę. Mimo to dużym
problemem była bieda oraz przestępczość. Większość mieszkańców
wsi stanowili robotnicy, a zatem ludzie niezbyt majętni. Główna,
chociaż pod pruskim zaborem, zachowała swoją polskość. Przed
I wojną światową 83% jej mieszkańców było Polakami. Przykładami dążenia ludności polskiej do zachowania swojej tożsamości
były strajk szkolny z 1906 r. oraz budowa kościoła katolickiego.
We wsi kwitło też życie organizacyjne. Zakładano tu wiele towarzystw, zarówno polskich, niemieckich, jak i o mieszanym charakterze narodowym.

127 „Postęp”, nr 256 z 9 XI 1906, s. 2 i nr 258 z 11 XI 1906, s. 2.
128 „Postęp”, nr 266 z 21 XI 1906, s. 3.
129 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 133.
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Główna w okresie Powstania
Wielkopolskiego
Wydarzenia powstańcze na Głównej przebiegły w sposób szybki,
sprawny i zdecydowany. Wpływ na taki stan rzeczy miało zapewne
dobre przygotowanie tutejszych Powstańców, do czego przyczyniły się Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, drużyny harcerskie,
a także doświadczenie wyniesione z frontów I wojny światowej.
Początki główieńskiego „Sokoła” sięgają 28 listopada 1906 r.,
kiedy to w sali K. Paszaka przy ul. Głównej 21 (obecnie nr 39)
odbyło się zebranie konstytucyjne, podczas którego powołano
wspomniane stowarzyszenie do życia.
Zgodnie z przyjętym statutem, celem organizacji była dbałość
o rozwój fizyczny i społeczny swoich członków poprzez lekcje
gimnastyki, publiczne ćwiczenia, zabawy zimą i latem, wycieczki,
wykłady oraz prowadzenie biblioteki. Z obszaru sportowego stawiano na fechtunek, jazdę na rowerze i wioślarstwo. Nie zaniedbywano jednak sfery duchowej, gdyż kultywowano polską wrażliwość, śpiew i muzykę, dodając do tego, w późniejszej wersji
statutu, szerzenie świadomości narodowej i rozbudzenie zmysłu
obywatelskiego.
Do stowarzyszenia mogła przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Musiała ona jednak posiadać praktykę zawodową i zostać przyjęta przez zarząd po uprzednim przedstawieniu
jej przez dwóch członków, a także potwierdzona przez walne zgromadzenie. Kandydat był zobowiązany osobiście przedstawić się na
spotkaniu. Wstęp przeprowadzano przez przewodniczącego w formie uściśnięcia dłoni. W późniejszej wersji statutu dodano również
wymóg niekaralności wobec kandydującego.
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Członkowie „Sokoła” (nazywani druhami) dzielili się na aktywnych i honorowych. Ci pierwsi zobowiązywali się do terminowego
opłacania składek, uczestniczenia w gimnastyce i spotkaniach stowarzyszenia, a także do wspierania celów organizacji na zewnątrz.
Członkowie, którzy mieli mniej niż 25 lat, musieli brać udział
w ćwiczeniach gimnastycznych co najmniej dwa razy w miesiącu,
w przeciwnym razie, gdy tylko nie było ważnego powodu, następowało wykluczenie z Towarzystwa. Działacze honorowi, powoływani w szeregi stowarzyszenia ze względu na swoje zasługi dla
„Sokoła” lub dobra ogólnego, byli zwolnieni z tych wszystkich
obowiązków, ale nie mogli też zostać wybrani do zarządu (składał
się on z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika). Hasłem, którym
pozdrawiali się druhowie, było: „Czołem!”130.
Główieńskie, męskie gniazdo organizacji liczyło na początku
32 członków. W 1912 r. druhów było 35, w tym 13 ćwiczących
na drążku, poręczach, koniu, koźle oraz z wykorzystaniem 18 par
maczug. Zajęcia odbywały się w Poznaniu, w sali gimnastycznej
przy ul. Łazarskiej 41. W 1910 r. powstało na Głównej też żeńskie
gniazdo „Sokoła”, w którego skład weszło 6 druhen. Dziewczęta
ćwiczyły w każdą środę w lokalu Wojciechowskiego przy ul. Głównej 16 (obecny nr 31)131.
Towarzystwo znajdowało się pod stałą obserwacją niemieckiej
policji. Raportowano szczegółowo o każdym zebraniu lub zabawie. Policjanci zwracali uwagę zwłaszcza na liczbę osób, biorącą
udział w sokolich imprezach na Głównej. W sprawozdaniach
zawsze starano się ustalić, czy wśród zgromadzonych znajdowali
się przedstawiciele polskiej inteligencji, w tym duchowieństwa.

130 APP, Akta gmin przyłączonych do miasta Poznania (dalej: Akta gmin...),
s. 7 (Główna), j. 57 (Der polnische Turnverein „Sokół” in Glowno).
131 W. Karolczak, Z dziejów…, s. 137.
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Raporty zawierały także informacje o przemówieniach oraz występach muzycznych i teatralnych. Kontrolowano czy śpiewane, grane
lub wystawiane utwory nie są zakazane. Pilnie śledzono aluzje
polityczne. Mimo tych wszystkich obostrzeń główieński „Sokół”
przetrwał i organizował kolejne spotkania i festyny. Raporty niemieckich służb z sokolich imprez wyglądały zazwyczaj, jak ten,
napisany przez policjanta kryminalnego Kajdasza: Relacja z letniej zabawy Klubu Sokoła w Głównie, która odbyła się 11 sierpnia
1912 roku na terenie ogrodu lokalu Jankowiaka. W letniej imprezie
zorganizowanej przez Klub Sokół w Głównie wzięło udział około
200 osób obu płci. Polska inteligencja nie była reprezentowana.
Festiwal rozpoczął się o godz. 4:00 po południu i na początku był
słabo widoczny. Dopiero późnym popołudniem liczba uczestników
wzrosła. Odwiedzający składali się z członków klas rzemieślników
i robotników. O godzinie 6:00 rozpoczęła się gimnastyka pokazowa
składająca się z rytmiki, gimnastyki, ćwiczeń grupowych dla działu
kobiecego i piramid w miejscu. Ćwiczenia przeprowadziło wspólnie około 25 członków Towarzystwa Sokół w Głównie i Poznaniu
oraz 10 sokolanek z Wydziału Kobiet w Poznaniu. Członkowie byli
ubrani w szare trykoty. Zakazane odznaki nie były noszone. Nie
wygłoszono żadnych wystąpień. Nie grano zakazanych melodii, nie
śpiewano piosenek. Festiwal przebiegał zgodnie z planem. O godzinie 8:30 zakończyła się oficjalna część festiwalu. Potem zaczął się
taniec. Dopóki nie odszedłem o 11:30, nie było żadnych zakłóceń132.
Członkowie główieńskiego „Sokoła” musieli być niezwykle
uważni w swoich działaniach, aby nie dawać Niemcom pretekstu do nakładania kar finansowych za najdrobniejsze uchybienia.
Trzeba zaznaczyć, iż władze zaborcze uznawały ową organizację za wrogą wobec państwa niemieckiego. Z tego powodu
132 APP, Akta gmin..., s. 7, j. 57.
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aktywność kierownictwa stowarzyszenia, jak i poszczególnych
gniazd, była ograniczana przez liczne zakazy w postaci np. braku
zgody na pochody publiczne i zloty okręgowe. Dochodziło też
do procesów sądowych między władzami Towarzystwa a pruską
administracją133.
Ważną rolę w ukształtowaniu i przygotowaniu przyszłych
Powstańców odegrał również skauting. Według wspomnień Leona
Szukały, co najmniej siedmiu nastoletnich chłopców z Głównej
(w tym on sam) należało na początku drugiej dekady XX wieku do
tajnej organizacji „Żuław” pod kieronictwem Jana Kąkolewskiego.
We wsi miał istnieć zastęp tego stowarzyszenia, dowodzony przez
Stanisława Latosiego134. Drużyna „Żuław” wykształciła się z wcześniejszej organizacji „Czarna Ręka” i bywała określana mianem
„kółka partyzanckiego”. Jej zadaniem było szkodzić Niemcom na
każdym kroku. W szeregach stowarzyszenia panowało ślepe posłuszeństwo, za niesubordynację przewidziano bowiem karę śmierci,
której (na szczęście) nigdy nie zastosowano135. W literaturze można
spotkać się również z uwspółcześnionym zapisem nazwy organizacji – „Żuaw”136.
Na początku 1914 r. wspomniane wcześniej „kółko partyzanckie” przekształciło się w drużynę skautową im. Władysława
Jagiełły, stając się częścią hufca „Piast”137. Główieński zastęp

133 J. Karwat, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zaboru pruskiego
w dążeniu do niepodległości, „Dzieje Najnowsze”, nr 4 z 1994, s. 7.
134 L. Szukała, Moje wspomnienia, Poznań 1968, s. 2. [maszynopis w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu]
135 M. Lissowski, Harcerstwo poznańskie w pierwszem dziesięcioleciu,
Poznań 1924, s. 12.
136 Drużyna ta nawiązywała swoim mianem do francuskiej formacji wojskowej żuawów, kojarzącej się głównie ze swoim polskim odpowiednikiem
„żuawami śmierci” z okresu Powstania Styczniowego.
137 M. Lissowski, Harcerstwo…, s. 14.
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„Kraków”, kierowany nadal przez S. Latosiego138, przeszedł natomiast do grupy im. Kazimierza Wielkiego, dowodzonej przez Henryka Śniegockiego. Drużyna ta również należała do hufca „Piast”.
Skauci z Głównej brali udział w licznych zbiórkach i wyprawach
do lasów Głuszyny, Kobylepola, Kobylnicy i Wirów, gdzie przeprowadzano ćwiczenia polowe z podchodami139. Każdy zastęp
należący do „Piasta” gromadził się raz w tygodniu między godziną
20:00 a 22:00 w mieszkaniu jednego z członków na pogadankę.
W trakcie tych spotkań zapoznawano się z prawem skautowym,
ćwiczono się w rozmaitych sprawnościach, przeprowadzano też
odczyty o bohaterach narodowych i osobach zasłużonych dla
sprawy polskiej. Wycieczki urządzano natomiast w niedziele
i święta. Na poziomie zastępów odbywaly się one przeważnie
co tydzień, w drużynach raz na miesiąc, a w hufcu raz na kwartał. Ćwiczono również w osobnych oddziałach, składających się
z cyklistów, pionierów, ratowników i sygnalistów. Pieniądze na
zakup sprzętu oraz wyposażenie bibliotek dla poszczególnych drużyn, uzyskiwano za sprawą ofiarności członków lub dzięki sprzedaży pocztówek skautowych. Należy dodać, że skauting w zaborze
pruskim działał konspiracyjnie lub na poły legalnie (drużyny rejestrowano jako kluby sportowo-wycieczkowe). Wszelkie poczynania skautów były pilnie śledzone przez policję, która tylko czekała
na uzyskanie dowodów, umożliwiających stwierdzenie spisko-

138 Co ciekawe, S. Latosi w swoim życiorysie, napisanym w 1963 r., nie
wspomina o członkostwie w organizacji „Żuław”, lecz tylko zaznacza dowodzenie zastępem „Kraków”, przynależnym do drużyny im. Kazimierza Wielkiego.
Jednocześnie stwierdza on, że uczestniczył w harcerstwie, odkąd tylko pojawiło się w 1912 r. w zaborze pruskim. Patrz: APP, Zarząd Okręgowy Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu (dalej: ZO ZBOWiD Poznań),
s. 2.25 (Komisje problemowe – Okręgowa Komisja Historyczna: życiorysy
uczestników Powstania Wielkopolskiego), j. 439.
139 L. Szukała, Moje…, s. 2-3.
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Fot. 23. Polscy skauci na ćwiczeniach. Źródło: M. Lissowski, Harcerstwo
poznańskie w pierwszem dziesięcioleciu, Poznań 1924.

Fot. 24. Wojskowi w niemieckich mundurach wraz z kobietami i dziećmi (rodzinami?) w ogrodzie należącym do Domu Żołnierza przy obecnej ul. Głównej 31.
Pocztówka z okresu I wojny światowej. Ze zb. BU.
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Fot. 25. Dom Żołnierza (Kriegsheim) przy obecnej ul. Głównej 31. Pocztówka z okresu I wojny światowej. Ze zb. BU.

wania przez młodzież. Funkcjonariusze utrudniali lub rozpędzali
wycieczki i ćwiczenia skautowe. Służby interesowały się także
zebraniami oraz pogadankami odbywającymi się w prywatnych
mieszkaniach skautów. Policjanci posuwali się nawet do przekupywania młodych ludzi i czynienia z nich swoich agentów wewnątrz
organizacji. Z powodu tych wszystkich szykan, zalecano skautom
szczególną ostrożność. W przypadku jakichkolwiek zatargów
z policją mieli oni używać pseudonimów w postaci imienia słowiańskiego (np. Mścisław, Bojomir), a w książkach administracyjnych
pisać zawsze ołówkiem, aby w razie nagłej rewizji móc wymazać
ważniejsze rzeczy. Niemcy jeszcze bardziej zostrzyli kurs wobec
polskiego skautingu po wybuchu I wojny światowej. Wpierw próbowali go sobie podporządkować, proponując Polakom, aby przystąpili do przysposobienia wojskowego młodzieży, stworzonego
w Poznaniu na czas stanu wojennego. Gdy powyższa oferta została
odrzucona, władze policyjne wydały 27 maja 1915 r. pisemny
zakaz dalszej działalności polskim skautom. Po półrocznym zastoju
ci zaczęli jednak dalej funkcjonować140. Ta sytuacja doprowadziła
Niemców do rozwiązania polskiego skautingu 14 maja 1918 r. Za
brak podporządkowania się temu rozporządzeniu, wydanemu przez
gen. Fritza von Bock und Polacha, dowódcę V Korpusu Armii, groziła kara do roku więzienia, o ile istniejące prawo nie przewidywało
dłuższego okresu pozbawienia wolności. Natomiast, jeżeli zachodziły okoliczności łagodzące, niesubordynacja mogła zakończyć się
aresztem lub grzywną w wysokości do 1500 marek. Te obostrzenia
nie zastraszyły jednak polskich skautów, którzy po prostu przeszli
do jeszcze głębszej konspiracji141.

140 M. Lissowski, Harcerstwo…, s. 13-17.
141 Tamże, s. 30.
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Skauting przyciągał osoby niepełnoletnie, które nie mogły wstąpić do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ta ostatnia organizacja w końcu dostrzegła jednak potencjał tkwiący w młodzieży,
która nie ukończyła 18 roku życia, i zaczęła również ją werbować,
aby nie oddawać obiecującego narybku w całości skautom. W ten
sposób powstała „Zorza”, działająca także na Głównej142.
We wsi zaakcentowało swoją aktywność też Młodzieżowe
Towarzystwo Oświaty Ludowej „Sowa”, założone na przełomie
1916 i 1917 r. w poznańskim Gimnazjum św. Marii Magdaleny.
Wpierw prowadziło ono akcję edukacyjną wśród dzieci z biedniejszych rodzin Chwaliszewa, Śródki i właśnie Głównej, a na
początku 1918 r. jego członkowie rozpoczęli ćwiczenia wojskowe
w ramach drużyny skautowej im. Romualda Traugutta. Młodsi
działacze „Sowy” zostali natomiast zorganizowani w tzw. pogotowie, mające wspomagać w przyszłości działania powstańcze,
i podzieleni na trzy grupy: łączników, drużyny ochrony mienia oraz
sekcje sanitarne143.
Trudnym okresem dla wszystkich powyższych stowarzyszeń była
I wojna światowa. Pobór do wojska starszych, a później młodszych
roczników, oznaczał nagły ubytek wielu działaczy, w tym doświadczonych instruktorów. Zwiększyła się ponadto czujność Niemców
– wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę policyjną. Wszystko to
wywołało początkowo zastój w pracy organizacyjnej, przezwyciężony dopiero z czasem144. Działania wojenne stwarzały jednak również okazję do odbycia profesjonalnego przeszkolenia wojskowego

142 L. Szukała, Dzielnica Poznań-Główna w dobie powstania wielkopolskiego, Poznań 1968, s. 1. [maszynopis w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu]
143 J. Karwat (wybór i oprac.), Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego,
Poznań 2007, s. 70.
144 L. Szukała, Moje…, s. 3-4.
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pod kierunkiem pruskich oficerów, co było cenne w perspektywnie akcji zbrojnej planowanej przez Polaków. Z tego powodu np.
Główna Kwatera Skautowa zalecała, aby nie unikać poboru, lecz
dać się wyszkolić i dopiero później zdezerterować145.
Obecnie trudno jest ustalić, ilu mieszkańców wsi zostało zaciągniętych do wojska, aby walczyć na frontach I wojny światowej.
Sprawa wygląda lepiej w przypadku próby wskazania liczby rannych, poległych lub zaginionych, bowiem zachowały się pruskie
listy strat (Armee-Verordnungsblatt. Verlustliste...). Zawierały one
nazwiska oraz imiona żołnierzy, nazwy miejscowości, z których
pochodzili, a czasem nawet pełną datę urodzenia albo chociaż dzień
i miesiąc narodzin. W przypadku Głównej istnieje jednak pewien
problem, gdyż w powiecie Poznań-Wschód znajdowały się jeszcze dwie wsie o identycznej lub podobnej nazwie (Główna koło
Pobiedzisk i Główna-Kolonia – późniejszy Główieniec). Z tego
powodu potrzebna była szczegółowa kwerenda w księgach Urzędu
Stanu Cywilnego (Pobiedziska – obwód wiejski i miejski; Poznań
– I obwód wiejski; Poznań – Główna) oraz w Kartotece Ewidencji Ludności /1870-1931/. W jej wyniku udało się ustalić nazwiska
212 żołnierzy, którzy na pewno pochodzili z Głównej, a 30 wojskowych wytypować jako prawdopodobnie związanych z tą wsią
(zarówno Polacy i Niemcy). Z tego grona 70 poborowych poległo
lub zmarło w wyniku chorób. Owe dane zapewne nie są jednak
pełne, w listach strat wskazywano bowiem przeważnie miejsce
urodzenia żołnierza, a rzadziej zamieszkania, zatem należy przyjąć, iż mogły zostać częściowo pominięte osoby, które przyszły na
świat poza Główną. W ostatecznej puli znaleźli się też niewątpliwie

145 J. Ratajczak, Prace niepodległościowe młodzieży wielkopolskiej przed
wybuchem Powstania w 1918 roku, „Czuj Duch”, nr 1 z 1932, s. 7.
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wojskowi urodzeni w tej wsi, ale w momencie mobilizacji przebywający już w innych miejscowościach146.
Więcej szczęścia od kolegów umieszczonych w Armee-Verordnungsblatt. Verlustliste... miał L. Szukała, dla którego służba wojskowa w trakcie wojny nie nabrała aż tak dramatycznego obrotu.
Po latach wspominał on: [...] zostałem pobrany również do armii
niemieckiej dnia 17 lipca 1916 r. W jednym dniu zaciągnięto około
2 tysiące młodzieży w 19 roku życia z Poznania i powiatu Poznań
-Wschód i Poznań-Zachód. W 80% była to młodzież polska. Niem.
Komenda Uzupełn. miała siedzibę na Św. Wojciechu. Cały plac
zaległy był przez nas poborowych, słyszano tylko mowę polską,
mowa Niemców zagłuszona była przez nas. Po 8-tygodniowych
ćwiczeniach, byliśmy w różnych garnizonach V Korpusu, następnie
znów razem na poligonie w Biedrusku, za 3 tygodnie wysłani na
front do Galicji. W czasie ćwiczeń rekruckich pomimo szykan podoficerów, nie bardzo to sobie braliśmy do serca, a najwięcej szykan
[było] wedle mowy polskiej. Szkolenie przychodziło nam łatwo,
a zwłaszcza tym którzy byli w organizacjach Sokoła czy Skauta.
Byli to wszystko chłopcy w 19 roku życia, jeszcze dobrze odżywieni
i silni; nic nam ciężko się nie zdawało, pomimo marszów z obciążonym tornistrem jak w piechocie. I tak we wrześniu [...] żegnani
[byliśmy] przez płaczące matki nasze w Poznaniu na Dworcu Głównym [...]. Koniec lipca-początek sierpnia 1918 r. wysłani zostaliśmy
[w] kilku kolegów [...] do Bremerhaven – Gestemunde147 na stocznię
Teklenburg A. G. Bremerhaven nad samym Morzem Północnym.
[...] We wrześniu wpłynęła flotylla poławiaczy min do tej stoczni na
remont. Nasza koniczynka poznańska czyli nas 3 kumpli z Poznania

146 Szczegółowy wykaz mieszkańców Głównej rannych, zaginionych lub
poległych w trakcie I wojny światowej umieszczono na końcu niniejszej książki.
147 Geestemünde jest obecnie jedną z dzielnic Bremerhaven.
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otrzymaliśmy prace przy najpilniejszych naprawach. [...] Tutaj byliśmy wygodnie bo codzień otrzymaliśmy obiad, wiadomo, że marynarka wojenna miała aprowizację lepszą od armii lądowej. Wśród
marynarzy było paru [...] z Poznańskiego z Ostrowa i Bydgoszczy.
Jeden z nich z Ostrowa był kucharzem na statku i dbał o nas po
bratersku. Tak aż do wybuchu rewolucji [w Niemczech] mieliśmy
zapewnione korytko z dobrym jedzeniem na statku. [...] Nagle dnia
pewnego godz. 11.00 a było to dnia 9 listopada wkroczył oddział
około 50 marynarzy na stocznię [i] po rozdzieleniu grupkami dali
znać przez gwizd syreny [...] obiad – przerwa czy fajram. Nad portem i w warsztatach na sztaflach od razu praca ustała. Marynarze
i żołnierze-robotnicy wszystko zabierało się do rozbrajania oficerów marynarki i armii lądowej [...]. Wtem nasza trójka brała udział
rzetelny, tego czekaliśmy. Zebrania, wiece i zgromadzenia, na których przemawiali i przewodniczyli podof. marynarki ogłaszając
koniec wojny, kapitulację Niemiec, zawieszenie broni. 18 listopada
otrzymaliśmy w Komendzie miasta Bremenhaven, gdzie urzędowali
marynarze, dokumenty jazdy do Poznania. Marynarze w Komendzie oświadczyli nam, że nie mamy co się oglądać tylko wyjeżdżać, bo Poznańskie, Śląsk, Pomorze i Mazury będą należeć do
Polski. Prasa szeroko pisała o 14 punktach Wilsona. [...] Pomimo
uciążliwej podróży, która nas czekała długo nie namyślaliśmy się
z wyjazdem148.
Trochę wcześniej do Poznania przybył Czesław Cyrankowski,
który miał odegrać kluczową rolę w powstańczych wydarzeniach
na Głównej. Pod koniec października 1918 r. otrzymał on przepustkę z wojska, aby móc przyjechać na pogrzeb matki. Na dworcu
w Toruniu, gdy chciał wracać do oddziału, nie zezwolono mu na
dalszą podróż, zatem udał się do rodziny w Poznaniu. Tutaj spotkał
148 L. Szukała, Moje…, s. 4-7.
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Fot. 26. Niemieckie baraki wojskowe zlokalizowane na terenie gminy Główna. Pocztówka z okresu I wojny światowej. Ze zb. BU.

się z Julianem Lange, naczelnym komendantem Straży Obywatelskiej, który zaprosił go na spotkanie do Bazaru. W trakcie zebrania
omawiano kwestie związane z planowanym powstaniem, a polecenie przygotowania insurekcji na Głównej otrzymał właśnie Cz.
Cyrankowski149. Zapewne wtedy zapadła decyzja, iż będzie on
dowodził, przy pomocy organizacyjnej Leonarda Kowalskiego150,
Strażą Obywatelską w tzw. VII dzielnicy operacyjnej, obejmującej
tereny główieńskie151. Co ciekawe, sam Cz. Cyrankowski wspominał, że na początku listopada z prośbą o założenie tej formacji
we wsi zwrócił się do niego ówczesny burmistrz Ramlan, któremu
zależało na zapewnieniu mieszkańcom ochrony ich własności.
Polak miał przystać na propozycję urzędnika, ale pod warunkiem,
iż otrzyma broń i amunicję dla przyszłych patrolujących, na co się
zgodzono152. Relacja ta jest interesująca z dwóch względów. Po
pierwsze, Główna nie posiadała burmistrza, lecz sołtysa, a nim od
marca 1917 r. był Christoph Boettcher, który zastąpił J. N. Witkowskiego153. Po drugie, to J. Lange był komendantem naczelnym
Straży Obywatelskiej, zatem decyzja, zapadła na spotkaniu z jego
udziałem, o powierzeniu przygotowań powstańczych na Głównej
Cz. Cyrankowskiemu, musiała być równoznaczna z wyznaczeniem

149 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.24 (Komisje problemowe – Okręgowa
Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące przebiegu Powstania
Wielkopolskiego w różnych miejscowościach Wielkopolski), j. 375.
150 L. Kowalski był wieloletnim prezesem Koła Śpiewackiego na Głównej
oraz kupcem (księgarzem), zasłużonym dla szerzenia oświaty. 6 stycznia 1922 r.
został wybrany do Sejmiku powiatu Poznań-Wschód (zaszczytu tego dostąpili
wtedy też m.in. J. N. Witkowski i ks. A. Chilomer). Patrz: L. Szukała, Dzielnica…, s. 2 oraz „Orędownik pow. Wschodnio-Poznańskiego”, nr 1 z 18 I 1922,
s. 1.
151 J. Lange, Organizacja Straży i jej udział w Powstaniu, „Powstaniec
Wielkopolski”, zeszyt wstępny z 27 XII 1933, s. 7-8.
152 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.24, j. 375.
153 „Kreis-Blatt des Kreises Posen-Ost”, nr 12 z 13 III 1917, s. 4.
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dowódcy VII dzielnicy operacyjnej, co wydaje się logicznym
rozwiązaniem.
Straż Obywatelska, nazwana wkrótce Strażą Ludową (to miano
będzie stosowane w dalszej części rozdziału), została powołana
z inicjatywy Centralnego Komitetu Obywatelskiego, przekształconego następnie w tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Polacy już od dłuższego czasu planowali utworzenie oddziałów porządkowych. W sposób oficjalny stało się to możliwe dopiero
po wybuchu rewolucji w Niemczech, gdy otrzymano zezwolenie
naczelnego prezesa prowincji poznańskiej na zorganizowanie
przez polskie przedstawicielstwo jednostek odpowiedzialnych za
utrzymanie bezpieczeństwa. Nową służbę formowano w porozumieniu z Wydziałem Wojskowym Rady Robotników i Żołnierzy
w Poznaniu, skąd dostarczano amunicję, broń oraz umundurowanie. Pierwotnie w skład Straży Ludowej wchodzili zarówno Polacy,
Niemcy, jak i Żydzi. Ostatecznie służba ta została jednak w pełni
podporządkowana polskim interesom, w czym pomocny był fakt, iż
jej naczelnym komendantem został członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, czyli J. Lange154.
Wydział Wojskowy Rady Robotników i Żołnierzy przekazał także broń i amunicję dla główieńskiej Straży Ludowej. Było
to jednak zaledwie 20 karabinów, co stanowiło kroplę w morzu
potrzeb, zważywszy na liczbę ochotników, których miało zgłosić
się, wedle różnych relacji, od 150 do 300, zarówno Polaków, jak
i Niemców. W tej sytuacji postanowiono zdobyć uzbrojenie nielegalnie. Żona Cz. Cyrankowskiego, Waleria z domu Cybińska155,
zorganizowała kuchnię polową dla patroli z Głównej i w związku
154 A. Słabig, Wielkopolskie formacje bezpieczeństwa publicznego w latach
1918-1920, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 12 z 2006 r., s. 121.
155 Imię i nazwisko panieńskie ustalono na podstawie: APP, AmP, s. 19.3, j.
14337, k. 116.
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z tą inicjatywą, dzięki zaświadczeniu od sołtysa, dostawała prowiant z magazynów przy ul. Artyleryjskiej w Poznaniu (obecna ul.
Powstańców Wielkopolskich). Sprawa miała jednak drugie dno.
Stamtąd, za pośrednictwem Polaka Unruha (Unruga?) i ks. Marcina Zenkera156, W. Cyrankowska otrzymywała bowiem również
broń oraz amunicję. Uzbrojenie to ukrywano pod żywnością i w ten
sposób przewożono na Główną. Tutaj cały arsenał był składowany
w piwnicach kościoła157. Gdy Powstanie Wielkopolskie wybuchło,
W. Cyrankowska wzięła w nim udział jako siostra Czerwonego
Krzyża. Prowadziła ona też dalej bezinteresownie kuchnię żołnierską i opiekowała się Powstańcami158.
Utworzenie odrębnej dzielnicy operacyjnej, obejmującej tereny
główieńskie, stanowiło dowód ważności tego rejonu pod względem
strategicznym. Jak już zauważono w poprzednim rozdziale, znajdował się tutaj dworzec kolejowy159, strzelnice, baraki wojskowe160
i Fort IV „Hake”. W pobliżu obecnych ulic Chemicznej i Gdyńskiej
zlokalizowane były także zakłady amunicji161. We wsi miał swoją
156 Ks. Marcin Zenker był wikariuszem na Głównej od 1 października
1916 r. do 1 marca 1920 r. Patrz: http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/ – dostęp
z 12 X 2018 r.
157 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.24, j. 375.
158 http://powstancy-wielkopolscy.pl – dostęp z 13 X 2018 r.
159 Wieczorem 6 listopada 1918 r. doszło tam do zderzenia pociągów.
W wyniku katastrofy zginął 1 żołnierz, a 10 osób zostało rannych. Patrz:
„Postęp”, nr 257 z 8 XI 1918, s. 3.
160 Znajdowały się one w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, co uniemożliwiło wzniesienie domu dla sierot, którego budowę ks. proboszcz W. Kotecki
planował rozpocząć wiosną 1915 r. W czasie I wojny światowej, oprócz żołnierzy niemieckich, w barakach przebywali także jeńcy rosyjscy. Patrz: B. Marzęta,
Siostry…, s. 268 oraz T. Świtała, Poznań od połowy czerwca 1925 r., KMP,
nr 1 z 1988, s. 62.
161 W okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowały się w tym
miejscu Centralne Warsztaty Amunicji. 4 września 1925 r. doszło w nich do
wybuchu i pożaru. W trakcie eksplozji zginęło czterech pracowników, a piąta
osoba zmarła dzień później. Patrz: „Polska Zbrojna”, nr 244 z 6 IX 1925,
s. 4 oraz „Kurier Poznański”, nr 207 z 8 IX 1925, s. 13.
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siedzibę również komisarz dystryktu Główna, Greulich. Powyższe
punkty musiały zostać opanowane przez Powstańców w pierwszej
kolejności.
27 grudnia 1918 r. Cz. Cyrankowski był na spotkaniu w Bazarze
z okazji przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego. Gdy w centrum
Poznania doszło do pierwszych starć, powrócił on jednak natychmiast na Główną, razem ze swoim kolegą Majszakiem (Majchrzakiem?), aby dać znać o wybuchu Powstania i przystąpić do akcji.
Zaraz po przybyciu do wsi, Cz. Cyrankowski wezwał trąbką alarmową wszystkich członków Straży Ludowej, a następnie nakazał
tym z nich, którzy posiadali broń, żeby złożyli ją w magazynie,
mieszczącym się w budynku aresztu gminnego przy ul. Młyńskiej
13 (obecnie w miejscu tym znajduje się blok przy ul. Nadolnik 9).
W ten sposób pozbawiono uzbrojenia Niemców służących w tej
formacji, gdyż komendant wydał im rozkaz rozejścia się do domów,
natomiast Polaków skierował ponownie do szeregu, po czym rozdał
im rynsztunek przemycony przez swoją żonę. Od razu wysłano też
silne patrole na główieńskie ulice. Dowodzili nimi Buczkowski162,
L. Kowalski, Józef Waligóra i Witkowski163. Pierwsze powstańcze
162 Cz. Cyrankowski prawdopodobnie przekręcił nazwisko Romana
Buszkowskiego.
163 Trudno stwierdzić, o którego Witkowskiego chodzi. W działaniach
powstańczych na Głównej brało udział dwóch synów byłego sołtysa, Władysław
i Bernard. Byli oni wówczas nastolatkami, mającymi 19 oraz 17 lat (podobno
lubili wytykać sobie nawzajem fakt, iż jeden urodził się jeszcze w XIX wieku,
a drugi już w XX). Bracia na wieść o wybuchu Powstania mieli ukraść ojcu
strzelbę i uciec z domu, aby walczyć. Z Głównej pochodził również inny Powstaniec o tym samym nazwisku – Ignacy (syn Stanisława i Stanisławy z Czaprackich). Nie można także wykluczyć, iż patrolem dowodził sam J. N. Witkowski, który miał wtedy 51 lat. Warto dodać, że córka byłego sołtysa, Jadwiga,
w 1931 r. wyszła za mąż za Powstańca Wielkopolskiego z Pleszewa, Zbigniewa
Szymańskiego, i zamieszkała z nim przy ul. Krańcowej 15. Należy też pamiętać o gałęzi rodu Witkowskich z pobliskich Zawad. Jej przedstawiciele również
mogli bowiem udzielać się na Głównej podczas Powstania. Patrz: N. Jackowska, Z Zawad..., KMP, nr 2 z 2002, s. 432 oraz APP, Związek Powstańców
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hasło porozumiewawcze brzmiało „Zygmunt”. Według Cz. Cyrankowskiego, całą Główną opanowano w jedną noc (z 27 na 28 grudnia). Powstańcy rozbroili wtedy miejscowych żandarmów, komisarza Greulicha oraz posterunki przy zakładach amunicji i dworcu.
Podczas tych działań miało dojść do drobnych utarczek164. Inną
wersję podawał L. Szukała, datując powyższe wydarzenia na
28 i 29 grudnia. Doprecyzowywał on również, iż obsadzono jeszcze
Fort IV „Hake” i baraki wojskowe. W jego ocenie, na czele grupy
dokonującej rozbrojeń miał stać Stanisław Błaszczyk, a zdobytą
broń zanoszono do aresztu gminnego, przekształconego w komisariat Straży Ludowej. Interesujące jest także to, iż L. Szukała ani
razu nie wspominał w swoich relacjach o Cz. Cyrankowskim, którego rola w działaniach powstańczych na Głównej jest bezsprzecznie potwierdzona źródłowo. W kontekście tworzenia we wsi Straży
Ludowej wymieniał on wyłącznie L. Kowalskiego i Stanisława
Kasperka, a jako komendanta (błędnie) Jana Frąckowiaka, przeniesionego tutaj dopiero 8 lutego 1919 r. w stopniu kaprala165.
Sprawne opanowanie wsi nie oznaczało jednak zakończenia aktywności przez miejscowych Powstańców. Dowodzą tego
wspomnienia Cz. Cyrankowskiego: Na dworcu w Głównie był
posterunek o sile 20 ludzi, który miał za zadanie badanie wszystkich pociągów dojeżdżających do Poznania, rozbrajanie niemców,
odbieranie broni oraz innego ekwipunku wojskowego, tak rozbrojonych niemców puszczano dalej. Inne posterunki puszczono na szosy
dojazdy do Poznania, tam rozbrajano żołnierzy niemieckich jechających luzem końmi do rodzinnych stron. Konie, wozy, ekwipunek

Wielkopolskich w Poznaniu, s. 1 (Zarząd Główny), j. 45 i APP, AmP, s. 19.3, j.
15159, karty 201-202.
164 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.24, j. 375.
165 L. Szukała, Dzielnica…, s. 2. L. Szukała, Moje…, s. 10. http://powstancy-wielkopolscy.pl – dostęp z 13 X 2018 r.
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wojskowy zabierano i odstawiono do Poznania. W dniu 30. grudnia
wyruszono dwiema wozami drabiastymi (sic!) do Owińsk ponieważ
doniesiono nam że niemieccy urzędnicy w zakładach dla nerwowo
chorych są uzbrojeni. Do zakładów wkroczyliśmy trzema grupami
każda o sile 12 ludzi z rozkazem obsadzenia telefonów i Dyrekcji.
Po telefonicznym skomunikowaniu się w zakładzie przystąpiliśmy
do rewizji. Znaleźliśmy tam 1 karabin maszynowy 2 mauzery oraz
24 karabiny i amunicję166. Powstańcy z Głównej rozbrajali również
luźne grupki Niemców, przedzierające się przez Czerwonak po
zajęciu przez Polaków Biedruska. W ten sposób zdobyto kolejne
karabiny i naboje oraz 1 kulomiot, 20 koni, a także dużo innego
sprzętu wojskowego167. Cenne były też wojskowe wozy bagażowe
i kuchnie polowe zajęte w fabryce Cegielskiego168.
W literaturze przedmiotu można również odnaleźć informację, iż Powstańcy z 1. kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa,
pod dowództwem Kazimierza Walkowiaka oraz Kozubskiego,
28 grudnia natknęli się w rejonie Głównej na niemiecką kolumnę
artylerii (2 działa, 4 jaszcze, 50 ludzi, 200 koni), którą zatrzymali,
dzięki wypadowi z zaskoczenia, a następnie zmusili do poddania
się. W ten sposób zdobyto cenny sprzęt. Łup ten sprowadzono do
Poznania. W tym ostatnim pomagała Straż Ludowa, zapewne główieńska, co wydaje się najlogiczniejsze. Niemcy mieli iść z Biedruska na odsiecz swoim rodakom w stolicy Wielkopolski. Wydarzenie
to nastąpiło przed zajęciem tamtejszego poligonu przez Polaków169.

166 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.24, j. 375.
167 Tamże.
168 L. Szukała, Dzielnica…, s. 4.
169 K. Rzepecki, Oswobodzenie Poznania 27.12.1918-5.1.1919, Poznań
1923, s. 69. L. Gomolec, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Poznań 1957,
s. 25.
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Fot. 27. Niemiecki żołnierz pozujący do zdjęcia na terenie główieńskich baraków
wojskowych. Fot. z 1914 r. Ze zb. autorów publikacji.
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Fot. 28. Niemieckie baraki wojskowe zlokalizowane na terenie gminy Główna.
Pocztówka z okresu I wojny światowej. Fot. wykonana najpóźniej w 1916 r.
Ze zb. BU.

Fot. 29. Niemieckie baraki wojskowe zlokalizowane na terenie gminy Główna
oraz kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy obecnej
ul. Mariackiej 15. Fot. wykonana w okresie I wojny światowej. Źródło:
fotopolska.eu
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Jak już wspomniano, Powstańcy rozbroili komisarza Greulicha,
który miał swoją siedzibę we wsi. Według L. Szukały, stanowisko to objął L. Kowalski z S. Kasperkiem do pomocy170. Z kolei
Cz. Cyrankowski wskazywał, iż komisarzem został Buczkowski
(zapewne chodziło mu o R. Buszkowskiego), kwatermistrzem
L. Kowalski, magazynierem S. Kasperek, a sołtysem Witkowski
(prawdopodobnie Jan Nepomucen)171. Tymczasem komunikaty podpisywane przez Greulicha ukazywały się w „Orędowniku powiatu
Poznańskiego-Wschodniego” jeszcze na początku kwietnia 1919 r.
Jako „doradcę” dodano mu jednak niejakiego Markowskiego172.
Komisarz zatem został rozbrojony, ale oficjalnie dalej pełnił swoją
funkcję, chociaż pod polskim nadzorem, który rzeczywiście mógł
być początkowo sprawowany przez Buczkowskiego (R. Buszkowskiego?) lub L. Kowalskiego z S. Kasperkiem. Zastrzeżeń nie
budzi natomiast relacja dotycząca sołtysa, gdyż logiczne wydaje się
powierzenie tego stanowiska osobie doświadczonej w przewodniczeniu gminie, a zatem właśnie J. N. Witkowskiemu173. Co najmniej
od stycznia 1920 r. naczelnikiem był już jednak Schulz (z pewnością Kazimierz, oberżysta)174, a od lipca 1920 r. Aleksander Pendias
170 L. Szukała, Dzielnica…, s. 3.
171 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.24, j. 375.
172 „Orędownik powiatu Poznańskiego-Wschodniego”, nr 19 z 5 IV 1919,
s. 6.
173 Główieński sołtys pełnił też funkcję kierownika tutejszego USC. W tym
charakterze J. N. Witkowski występował od chwili utworzenia tej instytucji do
utraty stanowiska naczelnika gminy w marcu 1917 r. Później był on już tylko
pisarzem gminnym i zastępcą kierownika. Sytuacja ta zmieniła się w lipcu
1919 r., kiedy J. N. Witkowski znowu zaczął podpisywać akty stanu cywilnego
wyłącznie swoim nazwiskiem, bez formuły „w zastępstwie”, co może sugerować, iż ponownie, w sposób oficjalny, objął stanowisko kierownicze, jak również
posadę sołtysa. Nie zachowały się jednak numery „Orędownika powiatu Poznańskiego-Wschodniego” oraz stenogramy posiedzeń rady gminy z tego okresu,
a zatem nie ma dodatkowych źródeł informacji na ten temat.
174 Pierwszy podpis Schulza pod aktem z ksiąg główieńskiego USC pochodzi ze stycznia 1920 r.
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(kupiec)175. Ostatni główieński sołtys w historii, czyli przed włączeniem tej miejscowości do Poznania, został natomiast wybrany
w kwietniu 1924 r. Funkcja ta przypadła wówczas Błochowi
(zapewne Stanisławowi, mistrzowi rzeźnickiemu, późniejszemu
komisarzowi magistratu)176.
W niedzielę 5 stycznia 1919 r. mieszkańcy Głównej byli świadkami podniosłej, ale zarazem smutnej uroczystości. Przez wieś
przeszedł wówczas kondukt pogrzebowy z trumną Feliksa Racka,
22-letniego177 Powstańca, który zmarł w wyniku ran178 odniesionych podczas walk w Poznaniu179. Był on związany z Główną od
1907 r. Wtedy przeprowadził się tutaj z rodzicami i rodzeństwem
z Szamotuł i zamieszkał w kamienicy przy ówczesnej ul. Pobiedziskiej 1180. „Kurier Poznański” zamieścił następującą korespondencję związaną z ostatnią drogą poległego: Odprowadziliśmy na
wieczny odpoczynek ofiarę zdradzieckiego zamachu krzyżackiego,
śp. Feliksa Racka z Główny. Pochód wyruszył z domu żałoby przy
ul. Pobiedziskiej, kondukt poprzedzała orkiestra wojskowa, dalej
postępowało przedstawicielstwo komendy, Straży Ludowej i Polskiej Straży Bezpieczeństwa wraz z kompanją żołnierzy polskich,
wreszcie ze sztandarami towarzystw, których zmarły był członkiem. Kondukt prowadził ks. Zenker w asyście trzech duchownych,

175 „Orędownik pow. Wschodnio-Poznańskiego”, nr 27 z 21 VIII 1920, s. 1.
176 „Orędownik
Urzędowy
powiatu
wschodnio-poznańskiego”,
nr 13 z 12 IV 1924, s. 2 oraz APP, AmP, s. 19.3, j. 14292, k. 203-204.
177 Według zapisu w Kartotece ewidencji ludności /1870-1931/, F. Racek
urodził się 21 maja 1896 r. w Chojnie (powiat Szamotuły). Patrz: APP, AmP,
s. 19.3, j. 14965, k. 568.
178 F. Racek został raniony bagnetem w lewą część brzucha 31 grudnia
1918 r. Przewieziono go do lazaretu nr 8, gdzie zmarł 2 stycznia 1919 r. Jest on
jedną z pierwszych ofiar Powstania Wielkopolskiego. Patrz: „Kurier Poznański”,
nr 2 z 3 I 1919, s. 2 oraz nr 4 z 5 I 1919, s. 2.
179 „Postęp”, nr 4 z 5 I 1919, s. 3.
180 APP, AmP, s. 19.3, j. 14965, k. 566-569.
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Fot. 30. Feliks Racek wraz ze swoim ojcem Wawrzynem. Fot. zapewne z okresu
1914-1918. Źródło: „Głos Wielkopolski”, 7/8 VI 2008 r.
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Fot. 31. Czesław
Wichrowski (rys. Leona
Prauzińskiego). Źródło:
„Wielkopolska Ilustracja”, nr 13 z 27 XII
1928 r.

Fot. 32. Ks. Antoni Chilomer podczas uroczystości upamiętniających
wybuch Powstania Wielkopolskiego.
Fot. z 27 XII 1929 r. Ze zb. NAC.
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za trumną postępowała rodzina zmarłego oraz tysiączny tłum
uczestników, manifestujący tym sposobem swoje uczucia patrjotyczne i cześć dla bohaterskich synów ojczyzny. Od wrot cmentarnych181 ponieśli trumnę na swych barkach żołnierze, pełniący przy
zwłokach straż honorową. W słowach serdecznych mówca pogrzebowy pożegnał umarłego, chór Koła śpiewackiego odśpiewał Witaj
Królowa. Żołnierze oddali ostatnią cześć: trzykrotną salwę honorową. Na cmentarzu bojowników Polski wyzwalającej się urosła
nowa mogiła żołnierza Polaka182.
6 stycznia o godz. 14:00 odbyło się, pierwsze po opanowaniu wsi
przez Powstańców, walne zebranie główieńskiego „Sokoła”. Członkowie Towarzystwa obradowali w sali Petrasa. Na posiedzenie
przybyło 49 druhów (w tym kobiety) oraz 5 gości. Spotkanie rozpoczął prezes Józef Walaszyk, który zaintonował pieśń „Boże, coś
Polskę”. W trakcie zebrania przemawiał druh Franciszek Majewski, który podkreślał, iż tutejszy „Sokół” przetrwał najcięższe,
wojenne chwile. Następnie przyjęto 4 nowych członków, a kolejnym 4 osobom nadano status kandydatów. Później przystąpiono
do sprawozdania rocznego, zaznaczając bolesną stratę 15 druhów,
którzy polegli na frontach wielkiej wojny, oraz podając stan kasy
(1600 marek). Wybrano też nowy zarząd183.

181 Pierwotnym miejscem spoczynku F. Racka był „nowy” cmentarz świętojański w Poznaniu. Później szczątki Powstańca przeniesiono na cmentarz
parafii pw. św. Rocha przy ul. Wiatracznej, a w 1973 r. na Miłostowo. W 2006 r.
grób F. Racka umieszczono w miłostowskiej Kwaterze Kombatantów, co stało
się na prośbę ostatniego, umierającego członka rodziny, w trosce o zapewnienie
dalszej opieki mogile krewnego. Patrz: https://poznan.uw.gov.pl/grob-powstanca-wielkopolskiego-feliksa-racka-w-poznaniu oraz „Gazeta Wyborcza Poznań”,
nr 271 z 21 XI 2006, s. 1.
182 „Kurier Poznański”, nr 8 z 11 I 1919, s. 2.
183 Prezes J. Walaszyk, zastępca St. Dąbrowski; sekretarka Gąsiorowska,
zastęp. J. Szczubliński; skarbniczka Marja Małecka; kierowniczka działu żeńskiego Marja Małecka. Naczelnik W. Szymański, bibliotekarz M. Hoppel, zastęp.
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10 lutego Główna stała się areną bandyckiego napadu. Wedle
relacji prasowych, do wsi miała wkroczyć uzbrojona grupa, która
włamywała się do domów, kradła i gwałciła. Czoło gangsterom stawiła główieńska Straż Ludowa, która zatrzymała kilku przestępców
i odstawiła do Prezydium Policji w Poznaniu. Atak na wieś miał być
zemstą za wydarzenia sprzed kilku dni. Wtedy Dera, członek Straży
Ludowej na Głównej, dokonał aresztowania jednego z gangsterów
na Chwaliszewie. Reszcie zbójców nie udało się odbić kamrata na
Śródce, zatem postanowili go pomścić i napaść na wspomnianego
strażnika184.
16 marca o godz. 3:30 rano odbyło się natomiast zaprzysiężenie
członków tutejszej Straży Ludowej. Do stawienia się przed siedzibą
tej formacji na Nadolniku zostali zobowiązani wszyscy mężczyźni
z Głównej, Głównej-Kolonii, Czerwonaka, Koziegłów i Hamrów,
w przedziale wiekowym 18-50 lat185. Według L. Szukały, w pierwszych tygodniach Insurekcji służba w szeregach Straży Ludowej
była pełniona honorowo, bez wynagrodzenia. Dopiero później, po
ustabilizowaniu się sytuacji, strażnicy otrzymali umundurowanie
oraz żołd w wysokości 8 marek dziennie. Członkami główieńskiej
Straży Ludowej byli przeważnie mężczyźni ze starszych roczników. Wśród nich znajdowali się właściciele domów i gospodarstw,
kupcy, rzemieślnicy. Spora grupa strażników posiadała wielodzietne rodziny. Służbę pełniono na zmianę, 24 godziny na dobę,
ale członkowie formacji nie byli skoszarowani186.
Przedstawiciele młodszych roczników, często związani z „Sokołem” oraz skautingiem, w większości posiadający też doświadczenie

Strojna, podnaczelnik W. Białkowski, do rady Fr. Majewski. Patrz: „Postęp”,
nr 12 z 16 I 1919, s. 2.
184 „Dziennik Poznański”, nr 36 z 13 II 1919, s. 2.
185 „Postęp”, nr 63 z 16 III 1919, s. 3.
186 L. Szukała, Dzielnica…, s. 3.
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bojowe z frontów I wojny światowej, wstępowali natomiast do
wojska powstańczego, zarówno do piechoty, kawalerii, artylerii,
jak i służb technicznych. Według L. Szukały, takich rekrutów było
około 184. Brali oni udział w akcjach zbrojnych w Poznaniu i okolicach, a następnie w innych częściach Wielkopolski187. Tak było
z S. Latosim. W sierpniu 1916 r. został on zmobilizowany przez
Niemców i wysłany na front wschodni, gdzie dostał się do niewoli
rosyjskiej. Udało mu się z niej wydostać oraz przybyć do Warszawy
w listopadzie 1918 r. Wkrótce rozpoczął tu służbę jako kurier
w Sztabie Generalnym (oddział I, sekcja F), a 11 grudnia wysłano
go do Poznania z instrukcjami dla Mieczysława Palucha i Bohdana Hulewicza. W trakcie Powstania S. Latosi brał udział m.in.
w zdobywaniu Ławicy, a następnie w walkach o Szubin (podczas
tej drugiej akcji, został ranny w prawą nogę)188. W operacji szubińskiej uczestniczyli też inni Powstańcy z terenów główieńskich,
a wśród nich L. Szukała (wcześniej atakujący również Ławicę) oraz
Stanisław Pluciński – obaj odnosząc rany. Order Virtuti Militari za
udział w zdobyciu pociągu pancernego pod Rynarzewem otrzymał
natomiast Władysław Filipiak z Komandorii, później zamieszkały
na Głównej. Wedle L. Szukały, pod Szubinem miało polec lub
zostać rannymi w sumie kilkunastu główieńczyków. Powstańcy
ze wsi walczyli także w czasie polskiej kontrofensywy na odcinku
wolsztyńskim – pod Kopanicą, Wielkim Grójcem i Nową Wsią189.
Należy również wspomnieć o ks. A. Chilomerze, późniejszym
pierwszym proboszczu na Głównej. W okresie Powstania był on
wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu. 27 grudnia

187 Tamże.
188 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.25, j. 439.
189 L. Szukała, Dzielnica…, s. 3-4. L. Szukała, Moje…, s. 15-16.
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1918 r. wezwano go do ciężko rannego Franciszka Ratajczaka, któremu udzielił ostatniego namaszczenia190.
W Powstaniu, z bronią w ręku, brał udział też nauczyciel Cz.
Wichrowski, wówczas już około 70-letni emeryt191. Również on
znalazł się w pierwszym dniu Insurekcji w pobliżu gmachu Prezydium Policji i podobno pospieszył z pomocą F. Ratajczakowi.
Pedagog miał wciągnąć rannego do sieni domu przy ul. Rycerskiej 1 (obecna ul. F. Ratajczaka) oraz wezwać pomoc lekarską192.
Według Karola Rzepeckiego Cz. Wichrowski wystrzelił także
kilkakrotnie z trójrurki do oświetlonego okna szturmowanego
budynku, gdzie znajdował się kulomiot, zabił dwóch niemieckich
żołnierzy193 i uratował Aleksandra Stawskiego, który odniósł rany.
Natomiast po zawleczeniu F. Ratajczaka do sieni, nauczyciel miał
zadbać nie o sprowadzenie lekarza, lecz księdza194. Postawa Cz.
Wichrowskiego jest zaskakująca w kontekście jego członkostwa
w licznych niemieckich organizacjach, zakładanych na Głównej
przed 1918 r., co zostało poruszone w poprzednim rozdziale. Przynajmniej od 1911 r. mieszkał on też w Poznaniu, chociaż możliwe,
że już wcześniej dojeżdżał stamtąd, żeby uczyć w główieńskiej
szkole195. Gdy 21 czerwca 1919 r. komendant miasta powołał pierwszy sąd polowy w stolicy Wielkopolski, Cz. Wichrowski znalazł się
w jego składzie jako jeden z trzech sędziów196. Ten emerytowany

190 W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od
27.12.1918 r. do 8.03.1920 r., Koszalin 2008, s. 18.
191 L. Szukała, Dzielnica…, s. 4.
192 W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista..., s. 18.
193 Informacji o zabitych Niemcach próżno natomiast szukać w: K. Rzepecki, Oswobodzenie..., s. 59.
194 K. Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918, Poznań
1919, s. 46.
195 Adress – Buch der Provinzial – haupt und Residenzstadt Posen, Poznań
1911, s. 290.
196 „Postęp”, nr 144 z 26 VI 1919, s. 2.
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Fot. 33. Władysław Witkowski w mundurze Sił Zbrojnych Polskich w byłym
zaborze pruskim (tzw. Armia Wielkopolska). Ze zb. Stanisława Kostki
Szymańskiego.
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Fot. 34. Grupa żołnierzy Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim.
W górnym rzędzie (trzeci od lewej) stoi Bernard Witkowski. Ze zb. S. K.
Szymańskiego.

Fot. 35. Józef Lisiecki z żoną Barbarą z Połczyńskich i dziećmi (od lewej): Antonim, Stanisławem, Leokadią, Stefanem oraz Kazimierzem. Fot. wykonana ok.
1916 r. Ze zb. Marcina Dymczyka.
95

pedagog kandydował również dwa lata później do rady miejskiej,
z listy Chrześcijańskiego Narodowego Stronnictwa Pracy, ale bez
sukcesu197.
Warto także zauważyć, że z Głównej i jej okolic do Powstania
szły często całe rodzeństwa. W Insurekcji miało wziąć udział:
5 braci Zgołów, 4 Lewandowiczów, 3 Grzybków, 3 Kapitańczyków
(Kapitańczaków?), 3 Szukałów, 2 Adamskich, 2 Bartkowiaków,
2 Koniecznych, 2 Kubczaków, 2 Latosich, 2 Pflaumów, 2 Ślatałów oraz 2 Wolnych198. Niestety, mimo starań autorów, część
z tych osób nie znalazła się jednak w spisie zawartym na końcu
niniejszej publikacji, gdyż nie udało się ustalić ich dokładniejszych personaliów. Oprócz tego licznie do walki przystąpiła też
rodzina Witkowskich. W Powstaniu brali udział nie tylko synowie
Jana Nepomucena z Głównej, Władysław i Bernard, ale również
potomstwo jego brata Kazimierza, ogrodnika z pobliskich Zawad
(Stefan oraz Czesław)199. W. Witkowski zaczął prowadzić działalność niepodległościową jeszcze podczas nauki w Gimnazjum św.
Marii Magdaleny, gdzie w latach 1915-1918 był członkiem tajnego Towarzystwa Tomasza Zana. W główieńskiej Straży Ludowej przebywał on natomiast do 19 stycznia 1919 r., by następnie
wstąpić jako ochotnik do 1. pułku artylerii lekkiej wielkopolskiej,
przemianowanego później na 1. pułk artylerii polowej wielkopolskiej, a ostatecznie na 15. wielkopolski pułk artylerii lekkiej. Będąc
w tym oddziale, W. Witkowski walczył na odcinku Budzyń-Margonin-Chodzież, przynależnym do powstańczego Frontu Północnego. Naczelna Rada Ludowa odznaczyła go za udział w Insurekcji

197 „Postęp”, nr 253 z 25 XI 1921, s. 4.
198 Odręczna notatka L. Szukały (dołączona do jego wspomnień z okresu
Powstania Wielkopolskiego).
199 „Czasopismo mieszkańców MY”, nr 1 z 2019, s. 6.
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pamiątkowym Krzyżem „Za Waleczność”. Dosłużył się on także
stopnia porucznika200. B. Witkowski przeszedł zaś ze Straży Ludowej na Głównej do stacjonującego w Śremie batalionu zapasowego
11. pułku strzelców wielkopolskich (późniejszy 69. pułk piechoty).
Po kilku tygodniach został on jednak przeniesiony wpierw do
śremskiej, a następnie do bydgoskiej Powiatowej Komendy Uzupełnień, skąd na przełomie 1920 i 1921 roku zdemobilizowano go
w stopniu kaprala201. Warto zauważyć, iż B. Witkowski poszedł
w ślady starszego brata, nie tylko zgłaszając się do Powstania, ale
też działając w Towarzystwie Tomasza Zana podczas swojej nauki
w Gimnazjum św. Marii Magdaleny202. Wyjątkowa była również
familia Lisieckich, z której w powstańcze szeregi wstąpił ojciec
(Józef) wraz z najstarszą, męską latoroślą (Stanisław). Głowa tego
rodu, dosyć zamożnego, przekazała także w 1919 r. 600 marek
w złocie na rzecz skarbu państwa. Lisieccy w tym czasie zajmowali
się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Należała do nich działka
położona przy obecnej ul. Głównej nr 41. Tam wybudowali oni na
początku XX wieku, istniejący do dzisiaj, dwukondygnacyjny dom
z charakterystycznym, ozdobnym zwieńczeniem. Rodzice Józefa
Lisieckiego posiadali też grunty w pobliżu dzisiejszej ul. Krańcowej, które sprzedali 9 czerwca 1899 r. Stefanowi Cegielskiemu,
synowi Hipolita, pod planowaną tam fabrykę203.
Ponadto trzeba dodać, że (według relacji L. Szukały) 28 mieszkańców wsi służyło również w Armii Hallera. Trafili do niej

200 APP, ZO ZBOWiD Poznań, s. 2.26 (Komisje problemowe – Okręgowa
Komisja Historyczna: inne materiały pamiętnikarskie dotyczące przebiegu
Powstania Wielkopolskiego, j. 501.
201 Pismo B. Witkowskiego do Centralnego Archiwum Wojskowego
w Warszawie z 15 VI 1968 (w posiadaniu S. K. Szymańskiego).
202 A. Białobłocki, Absolwenci Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu: 1805-1950, Poznań 1995, s. 201.
203 „Czasopismo mieszkańców MY”, nr 4 z 2013, s. 13 i nr 5 z 2013, s. 13.
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z francuskiej lub angielskiej niewoli, w której znaleźli się, walcząc
w niemieckich mundurach na froncie zachodnim podczas I wojny
światowej204.
Ofiarnością i patriotyzmem wykazali się także robotnicy obu
płci z główieńskiej fabryki amunicji. W styczniu 1919 r. zebrali
oni 470 marek, które następnie przekazali na potrzeby wojsk
powstańczych205.
Reasumując, Główna była miejscowowścią istotną pod względem strategicznym. Znajdowały się tutaj zakłady amunicji, Fort
IV „Hake”, dworzec kolejowy, baraki wojskowe, strzelnice oraz
siedziba komisarza Greulicha. Zapewne z tego powodu utworzono
osobną dzielnicę operacyjną dla tych terenów. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego doszło do szybkiego i sprawnego zajęcia
przez Polaków wszystkich powyższych, newralgicznych punktów.
W wyniku działań insurekcyjnych na Głównej zdobyto znaczne
ilości broni i amunicji oraz innego sprzętu o znaczeniu militarnym. Mieszkańcy wsi wstępowali licznie zarówno w szeregi Straży
Ludowej, jak i wojska powstańczego. Miejscowi Powstańcy nie
ograniczali jednak swojej aktywności wyłącznie do obszaru Głównej, ale walczyli też na ulicach Poznania, a następnie w innych rejonach Wielkopolski.

204 L. Szukała, Dzielnica…, s. 4.
205 „Postęp”, nr 26 z 1 II 1919, s. 2.

Wykaz mieszkańców Głównej
rannych, zaginionych
lub poległych w trakcie
I wojny światowej206
Adamski Michał

dotąd zaginiony, był ranny,
poległ

Andrysiak Stanisław

poległ 13.05.1918

Andrzejewski Jan
(ur. 22.06.1898)

zaginiony, w niewoli

Anioła Jakub

zaginiony

Bacholski Teodor

lekko ranny

Bakoś Marcin

zaginiony 28.07.1916

Bakoś Michał

poległ 6.06.1917

Bartschat (Bartczak?) Gustaw

lekko i ciężko ranny

Baszko Wawrzyn

poległ

Berdych Stefan (Szczepan?)

lekko ranny

Bernaczyk Stefan

zaginiony

Binder Ernst

poległ

Binder Gustav

poległ

Binder Richard

ciężko ranny

206 Spis został sporządzony na podstawie Armee-Verordnungsblatt. Verlustliste... z lat 1914-1919. Pomocne okazały się również księgi Urzędu Stanu
Cywilnego (Pobiedziska – obwód wiejski i miejski; Poznań – I obwód wiejski;
Poznań – Główna) i Kartoteka Ewidencji Ludności /1870-1931/, przechowywane
w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Kursywą oznaczono żołnierzy prawdopodobnie pochodzących z Głównej.
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Bonnes Friedrich

poległ

Braun Jan

zaginiony, uznany za zmarłego

Brodowski Maksymilian

lekko ranny

Brodowski Paweł

poległ

Budzinski Michał

ciężko ranny

Bunschuh Alfred Heinrich

poległ

Bunschuh Otto

poległ

Burczynski (Burczyński?)
Władysław

lekko ranny

Chałupka Józef

zaginiony

Chmielewski Antoni

ranny

Chmielewski Jan

poległ

Chmielewski Wilhelm

ranny i zaginiony

Cieślak Władysław

poległ

Czarnecki Jan

ranny

Czarnecki Stanisław

lekko ranny

Czarny Wawrzyn

zaginiony

Czerniak Józef

lekko ranny

Czerniak Marcin

zaginiony

Dąbrowski Stanisław

lekko ranny

Dąbrowski Tadeusz

poległ

Deutschmann Franciszek

lekko ranny

Dolata Franciszek

lekko ranny

Dominiak Andrzej

lekko ranny

Drzewiecki Feliks

lekko ranny, następnie zaginiony

Dwiecki Wojciech

w niewoli

Ehrlich Alfred

poległ

Ehrlich Wilhelm

lekko ranny
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Erdmann Kazimierz

ciężko ranny, zaginiony

Fritz Ludwig

zaginiony, w niewoli

Gałężewski (także jako Gałęzew- lekko ranny
ski) Michał
Garmiecz (zapewne Garniec)
Stanisław

zaginiony, w niewoli

Gąsiorek Edward

ranny

Gąsiorek Leon

lekko ranny

Gąsiorek Stefan

lekko ranny, zaginiony

Gąsiorowski Michał

poległ

Gąsiorowski Wacław

lekko ranny

Gladyczak (Gładyczak?) Kacper poległ
Albert
Golenczak (Goleńczak?)
Maksymilian

lekko ranny

Grajewski Andrzej

poległ

Grajewski Stanisław

ranny

Grenda Jan

lekko ranny

Grochowicz Stanisław

poległ

Gromadzinski (Gromadziński?)
Antoni

zaginiony

Grünberg Friedrich

poległ

Gryska Franciszek

lekko ranny

Gryska Roman

lekko ranny, poległ

Grześkowiak Józef

lekko ranny

Grzybek Józef

lekko ranny

Grzybek Leon

ciężko ranny

Gumprecht Hermann

zaginiony, uznany za zmarłego

Guzinski (Guziński?) Józef

ciężko ranny w wypadku
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Guzinski (Guziński?) Michał

lekko ranny, poległ

Hababicki Józef

lekko ranny

Hedrych Ignacy

zaginiony, w niewoli

Hedrych Józef

zaginiony

Hernes Jan

poległ

Hernes Wincenty

lekko ranny

Hetmaniak Edmund

lekko ranny

Hetmaniak Feliks

lekko ranny

Hetmaniak Wacław

lekko ranny

Hille Maksymilian

zmarł w polowym lazarecie

Hoedt Alfred

lekko ranny, zaginiony

Hohm Michał

lekko ranny

Hoppel Stanisław

lekko ranny

Issmer Ludwik

zaginiony, w niewoli

Iwański Stanisław

lekko i ciężko ranny

Jarczak Józef

zaginiony

Jarmuszkiewicz Andrzej

lekko ranny, zaginiony

Jeschke Bruno

lekko ranny

Jesse Alfred

lekko ranny

Jędrzejczak Andrzej

zmarł z powodu choroby

Jędrzejczak Franciszek

ciężko ranny

Jóźwiak Ignacy

lekko ranny

Jóźwiak Michał

poległ

Jóźwiak Piotr

lekko ranny

Jung Paul

lekko ranny

Juskowiak Franciszek

zaginiony

Kachel Franciszek

ciężko ranny, zmarł

Kaczmarek Ignacy

poległ
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Kaczor Adam

w niewoli

Kalinowski Władysław

lekko ranny

Kämpf Max

poległ

Kanclerz Michał

zaginiony, w niewoli

Kaniewski Michał

lekko i ciężko ranny

Karbowski Władysław

poległ

Kasprowiak Stanisław

lekko ranny

Kaźmierczak Andrzej

uznany za zaginionego, poległ

Kless Herbert

poległ

Klingbeil Adolf

poległ

Klingbeil Hellmut

poległ

Klingbeil Karl

poległ

Kluge Józef

zaginiony, w niewoli

Kmieciak Józef

lekko ranny

Kmieciak Stefan

zmarł z powodu choroby

Knypinski (Knypiński?)
Franciszek

lekko ranny

Koberstein Leon

lekko ranny

Konieczka Stefan

zaginiony, w niewoli

Konieczny Michał

lekko ranny, zaginiony

Konieczny Piotr

zaginiony

Konieczny Stanisław

lekko ranny

Konieczny Władysław

lekko i ciężko ranny

Koprak Jan

lekko ranny, poległ

Koprak Józef

lekko ranny

Koralewski Franciszek

lekko ranny, zaginiony,
w lazarecie

Kowalewski Jan

lekko ranny
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Kruk Józef

lekko ranny

Kruk Michał

lekko ranny, zaginiony

Kubacki Antoni

ciężko ranny

Kubiak Franciszek

zmarł z powodu choroby

Kuchniczak Jan

ranny, zaginiony

Kujawa Józef

lekko ranny

Kujawa Kazimierz

poległ

Kukurenda Stefan

ranny, zaginiony, w niewoli

Latosi Franciszek

poległ

Latosi Stanisław

zaginiony, w niewoli

Leszynski (Leszyński?) Michał

lekko ranny

Lulka Franciszek

poległ

Łagoda Stefan

lekko ranny

Łysek Wincenty

zaginiony, w niewoli

Maciejszczak (także jako Macie- ranny
jeszczak) Adam
Majchrzak Franciszek

lekko ranny

Majchrzak Jan

lekko ranny

Malicki Stefan

lekko, ciężko ranny

Mańczak Ludwik

poległ

Matuszak Stanisław

lekko ranny

Matysiak Wacław

poległ

May Hellmuth

lekko ranny

Mehrlein Karl

ciężko ranny w wypadku, zmarł
z powodu choroby

Mętlicki Feliks

zaginiony, w niewoli

Michalak Marcin

ranny

Michalak Roman

lekko ranny
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Michalak Stanisław

zaginiony, w niewoli

Mikulski Józef

lekko i ciężko ranny

Mucha Michał

w niewoli

Müller Paul

zaginiony, w niewoli

Nagórski Jakub

lekko ranny

Nowak Wincenty

w niewoli

Nowak Władysław

lekko ranny, zaginiony,
w niewoli

Nowakowski Franciszek

ciężko ranny

Nowakowski Józef

ciężko ranny, poległ

Nowakowski Władysław

lekko ranny

Nowicki Antoni

lekko ranny, zaginiony,
w niewoli

Nowotny Kazimierz

zaginiony, w niewoli

Olejniczak Stefan

lekko ranny, zaginiony,
w niewoli

Pacholski Teodor

ranny, zaginiony, zmarł
w niewoli

Palaszkiewicz (Pałaszkiewicz?)
Franciszek

zaginiony

Paszak Franciszek

poległ

Petras Stanisław

ranny

Pflaum Stanisław

poległ

Pichorski Andrzej

ranny

Plich Adam

ciężko ranny, zmarł w lazarecie
polowym

Plich Piotr

uznany za zaginionego, poległ

Polak Ignacy

zaginiony, w niewoli

Polak Józef

lekko ranny
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Polcyn Władysław

w niewoli

Popielski Józef

poległ

Przygoda Stanisław

ciężko ranny, zmarł

Raabe Edmund

lekko ranny

Ratajczak (także jako Ratajszczak) Michał

ciężko ranny

Ratajczak Antoni

zaginiony

Ratajczak Jakub

zaginiony, w niewoli

Reiche Max

lekko ranny

Reksiński Wacław

lekko ranny, ciężko ranny, poległ

Rembalski Andrzej

zmarł z powodu choroby

Roszyk Michał

zaginiony i w niewoli

Roszyk Stanisław

zaginiony

Scag (Scay?) Adalbert
(Wojciech)

lekko ranny, zmarł

Schilling Carl

zaginiony i w niewoli

Schilling Wilhelm

lekko ranny

Schmidt Otto

poległ

Schmielowski (Szmielowski?)
Antoni

lekko ranny

Schulz (także jako Schulc)
Stefan

lekko ranny

Schulz Alexander

lekko ranny

Seifert Richard

lekko ranny

Sekretarczyk Józef

lekko ranny

Sekretarczyk Kazimierz

zaginiony, w niewoli

Sekuła Michał

ciężko ranny

Siejak Józef

poległ

Skóra Andrzej

lekko ranny
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Skóra Jan

lekko ranny

Sosnowski Walenty

lekko i ciężko ranny

Spychała Franciszek

lekko ranny

Stachowiak Ignacy

lekko ranny

Stachowiak Jakub

zaginiony, w niewoli

Stachowiak Wacław

lekko ranny

Stachowiak Wawrzyn

poległ

Stachowski Walenty

zaginiony, w niewoli

Stajchszak (Stajszczak?) Jan

lekko ranny

Stankowski Franciszek

lekko ranny

Stankowski Leon

poległ

Stasiak Adam

zaginiony, w niewoli

Stelmaszyk Jan

poległ

Stelmaszyk Józef

lekko ranny, zaginiony, w niewoli, zmarł

Sternke August

w niewoli

Stiffel Richard

ranny

Stolpiak Walenty Donat

ciężko ranny

Stolski Michał

lekko ranny

Szaj Adam

zmarł z powodu ran

Szaj Józef

lekko ranny

Szaj Stanisław

ranny (ciężko, lekko), zaginął,
w niewoli

Szukała Stanisław

lekko ranny, poległ

Szukowski Józef

lekko ranny

Szukowski Stefan

poległ, nie poległ tylko zaginiony

Szymański Antoni

zaginiony

Szymkowiak Wincenty

lekko ranny
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Ślatała Franciszek

lekko ranny, ciężko ranny

Śmigielski Stanisław

zaginiony

Śmigielski Władysław

lekko ranny, poległ

Świątkowski Roman

lekko ranny

Tadera Wincenty

lekko ranny

Tamke Józef

zaginiony

Trawicki Ignacy

w niewoli

Vogt Paul

lekko ranny, poległ 23.10.1918

von Struensee Gustav

lekko ranny przez wypadek

Walaszyk Ignacy

zaginiony, w niewoli, zmarł

Waligóra Aleksander

lekko ranny

Walkowiak Józef

zaginiony, w niewoli

Walkowiak Ludwik

ciężko ranny

Wosniak (Woźniak?) Franciszek zaginiony, w niewoli
Zbąski Jan

poległ

Zgrabczyński Feliks

poległ

Zgrabczyński Florian

zaginiony, w niewoli

Zieliński Józef

lekko ranny

Zieliński Stanisław

lekko ranny

Zimniak Stanisław

lekko ranny

Zwiernik Walenty

ciężko ranny

Żurek Michał

lekko ranny

Powstańcy Wielkopolscy
związani z Główną207
Adamczak Wincenty
Adamski Antoni
Adamski Józef
Adamski Władysław
Andrzejewski Jan
(ur. 22.06.1898)
Andrzejewski Jan
(ur. 13.12.1898)

Andrzejewski Józef
Bakoś Stanisław
Balwiński Władysław
Baranowski Marcin
Bartosiewicz Franciszek
Bentkowski Ignacy
Berdych Szczepan
Betka Leon

207 Wykaz zawiera nazwiska oraz imiona Powstańców, którzy działali lub
mieszkali na Głównej w okresie Powstania, albo osiedlili się tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym. Spis, mimo zachowania szczególnej staranności przy
jego sporządzaniu, zapewne nie jest pełny. Został on opracowany na podstawie
list członków Związku Powstańców Wielkopolskich oraz Związku Weteranów
Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej zachowanych w Archiwum
Państwowym w Poznaniu, jak też dokumentów główieńskich kół powstańczych.
Pomocne okazały się także relacje uczestników zdarzeń i wykaz odznaczonych
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Autorzy korzystali również z Kolekcji akt Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 ze zbiorów Wojskowego Biura
Historycznego oraz z list strat za okres od 1 stycznia do 31 maja 1919 r., które
publikowało Dowództwo Główne Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim. Przestudiowano też albumy pamiątkowe wydawane w latach 1937-1939. Kursywą
oznaczono osoby, których udział w Powstaniu został wskazany wyłącznie we
wspomnieniach. Patrz: APP, Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
(dalej: ZPWwP), s. 1 (Zarząd Główny), j. 19, 31, 32, 33, 43, 44, 45, 385; APP,
ZPWwP, s. 2 (Okręg Poznański), j. 100, 395; APP, ZPWwP, s. 4 (Ewidencja kół),
j. 139, 140; APP, ZPWwP, s. 5 (Koła w Poznaniu), j. 147, 148, 149, 183; APP, ZO
ZBOWiD Poznań, s. 2.24, j. 375; L. Szukała, Dzielnica…; L. Szukała, Moje…;
W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista...; Lista strat nr 1-6 (od 1. stycznia do 31. maja
1919 r.); „Album Pamiątkowy Powstańców Ziem Zachodnich R. P.”, nr 2 z 1938;
„Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców Ziem Zachodnich
R. P.”, nr 5 z 1938; http://powstancy-wielkopolscy.pl/ i https://wbh.wp.mil.pl/.
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Białasik Wiktor
Błaszczyk Stanisław
Bogdański Jan
Boge Jan
Borek Karol
Brodowski Stefan
Brótkowski Zygmunt
Brzeziński Julian
Buszkowski Roman
(zapewne tożsamy
z Buczkowskim)
Chilomer Antoni
Chłopek Jan
Chłopek Łukasz
Cichowlas Walenty
Cofta Michał
Cyrankowska Waleria
Cyrankowski Czesław
Czarny Józef
Czekała
Czerpiński Stanisław
Dera Kazimierz
Dera Wincenty
Deska Franciszek
Diering Paweł
Domański Walenty
Dominiak Jan
Dominiak Józef
Dreas Wacław
Dreas Władysław
Dreczkowski Stanisław
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Duszkiewicz Paweł
Duszyński Józef
Duszyński Michał
Dyczkowski Ignacy
Ereński Franciszek
Ereński Stanisław
Filipiak Władysław
Frąckowiak Jan
Gajewski Andrzej
Gajewski Jan
Gajewski Józef
Gajewski Michał
Gapiński Kazimierz
Garczyk Franciszek
Garniec Walenty
Gawarecki Józef
Gawroniak Józef
Gąsiorek Kazimierz
Gąsiorowski Andrzej
Gąsiorowski Nikodem
Gdaniec Leonard
Goleńczak Maksymilian
Gołębowski Franciszek
Górnicki Artur
Grek Kazimierz
Grudniak Władysław
Gruszka Stanisław
Grześkowiak Marian
Grzybek Jan
Grzybek Józef
Grzybek Michał

Grzybek Walenty
Hałasik Wacław
Hein Edmund
Hellmann Bolesław
Hęćka Jakub
Hollinger Leon
Issmer Andrzej
Jagiełka Kazimierz
Janiszewski Mieczysław
Janka Michał
Jankowski Franciszek
Jankowski Marian
Jankowski Władysław
Jazic Antoni
Jelewski Leonard
Jędrzejczak Antoni
Jędrzejczak Feliks
Jurak Ludwik
Kaczmarek Antoni
Kaczmarek Stanisław (zam.
ul. Smolna 12a)
Kaczmarek Stanisław (zam.
ul. Główna 61)
Kafalski Jan
Kalinowski Władysław
Kapitańczyk (także jako
Kapitańczak) Andrzej
Kapitańczyk Wincenty
Kapturski Jan
Karasiewicz Józef
Kasperek Stanisław

Kasprowicz Jan
Kasprzak Franciszek
Kąpielski Jan
Kegel Michał
Kęciński Józef
Kęmpiński (także jako
Kempiński i Kępiński)
Stanisław
Kiel Andrzej
Kijanowski Jan
Kleist Józef
Kmieciak Stanisław
Knasiak Jan
Kolasik Wacław
Konicki Hieronim
Konieczny Antoni
Konieczny Piotr
Konieczny Władysław
Kośmicki Andrzej
Kośmicki Józef
Kowalczyk Władysław
Kowalski Leonard
Kozłowski Andrzej
Krajewski Maksymilian
Krajewski Piotr
Krystofiak Ludwik
Kubczak Franciszek
Kubicki Władysław
Kużyński Antoni
Kwiatkowski Feliks
Latosi Stanisław
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Latosi Szczepan (także jako
Stefan)
Leitgeber Jan
Lewandowicz Franciszek
Lewandowicz Józef
Lewandowicz Leon
Lewandowski Marcin
Lisiecki Ignacy
Lisiecki Józef
Lisiecki Stanisław
Losek Władysław
Łoszyński Józef
Maciejeszczak Adam
Maciejewski Franciszek
Magdans Jan
Majchrowicz Bolesław
Majchrzak Józef
Majchrzak Ludwik
Majewski Franciszek
Majewski Konrad
Małecki Piotr
Mańkowiak Jan
Marciniak Jan
Maroszek (także jako
Maroszyk) Stanisław
Marzyński Józef
Matelski Aleksander
Matysiak Władysław
Mazurczak Józef
Mazurek Franciszek
Michalak Franciszek
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Michalak Roman
Mielcarek Piotr
Mielcarski Józef
Mikołajczak Stefan
Mnich Wawrzyn
Musielak Adam
Musielak Stanisław
Muth Andrzej
Nachowski Stefan
Napierała Stanisław
Nawrocki Andrzej
Nawrocki Ignacy
Niedrich Józef
Nogajewski Wojciech
Nowaczyński Maksymilian
Nowak Jan
Nowak Kazimierz
Nowak Ludwik
Nowakowski Stanisław
Nowicki Franciszek
Obremski Robert
Osowski Jan
Pajzderski Czesław
Panowicz Walenty
Pawlak Jan
Petras Józef
Pflaum Antoni
Pflaum Józef
Piechocki Józef
Piechowiak Franciszek
Piechowiak Leon

Piechowiak Ludwik
Pietruszewski Stefan
Pioterek (także jako Pieterek
i Pietorek) Józef
Pluciński Józef
Pluciński Stanisław
Polak Kazimierz
Popielski Leon
Poprawka Antoni
Przepióra Andrzej
Przybecki Władysław
Przybylski Jan
Przybylski Stanisław
Przybylski Wojciech
Przybył Stanisław
Przybyszewski Jan
Przyłucki Jan
Racek Feliks
Ratajczak Józef
Reksiński Jan
Reszewski Roman
Robakowski Kazimierz
Rozmiarek Marcin
Ruszczyński Józef
Ryżak Stanisław
Siatkowski Józef
Sikorski Florian
Skalski Jan
Sobocki Adam
Stachowiak Antoni
Stachowiak Ignacy

Stachowiak Michał
Stachowiak Stefan
Stanski (także jako Stański)
Stefan
Staśkiewicz Stefan
Styczyński Maksymilian
Surdyk Franciszek
Swornowski Stanisław
Szafrański Franciszek
Szczepaniak Stanisław
Sziwe Stefan
Szorcz Stanisław
Szukała Alfons
Szukała Andrzej
Szukała Leon
Szukała Marian
Szukała Walenty
Szukowski Józef
Szymański Stanisław
Szymański Zbigniew
Ślatała Michał
Ślatała Piotr
Ślążowski Stanisław
Tafelski Jan
Terczewski (także jako
Torczewski) Rajmund
Tomczak Andrzej
Trawiński Kazimierz
Turtoń Walenty
Ulatowski Stanisław
Urbański Łukasz
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Wachner Stefan
Waligóra Józef
Walkowiak Franciszek
Waszak Piotr
Wawrocki Leon
Weber Walerian
Wesołowski Józef
Wichrowski Czesław
Wiecheć Jakub
Wieczorek Jan
Wieczorek Stanisław
Wilczyński Jan
Winkler Wincenty
Witkowski Bernard
Witkowski Ignacy
Witkowski Władysław
Włódarczak Ignacy
Wojtasz Jan
Woźniak Stefan
Wroniecki (także jako
Wronecki) Mikołaj
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