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si∏, nie dosta∏; magazyny by∏y nasze. Na poczcie pomaga∏ redaktor Micha∏ Ma-
jerski i starzy urz´dnicy Polacy.

Podobnà rol´ jak Materné odegra∏ Teodor Bobowski, adiutant Langego i ∏àcznik
przy por. Sikorskim. Przebrawszy si´ w mundur z czerwonà opaskà, wkrad∏ si´
w zaufanie RRi˚, uzyska∏ plenipotencj´ do sekcji umundurowania i wydoby∏
stamtàd za milion marek mundurów i wyposa˝enia dla POW i SL. Bobowski by∏
naszym „oczkiem” w gmachu policji, donosi∏ nam o wszystkim. W nocy z 15 na 16
grudnia bra∏ udzia∏ w napadzie na Generalnà Komend´, gdzie zdobyto tajne akta
„Neuformationen der Armee” przy pomocy druhów: Pyszczyƒskiego, Jahnsa,
Niemojewskiego i Górnego. Akta wys∏a∏ dr St. Krzy˝ankiewicz do Ministerstwa
Wojny w Warszawie.

Dzieƒ 6 stycznia – Trzech Króli – przyniós∏ Poznaniowi zakoƒczenie walk
zbrojnych z najeêdêcà. Stolica Wielkopolski odetchn´∏a swobodnie, a chocia˝
zmora koncentrycznego ataku na Wielkopolsk´ d∏ugo nas jeszcze m´czy∏a, to
z drugiej strony motywowa∏a nas do tym pr´dszego zbrojenia si´ celem obrony
kresów. Stra˝ Ludowa powiatów kresowych by∏a ostojà dla tworzàcych si´ wojsk.
W koƒcu maja 1919 r. mieliÊmy oko∏o 70 tysi´cy ludzi pod bronià! Oddanie ich
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Zaprzysi´˝enie 1. Pu∏ku Garnizonowego, 4 II 1919 r., dziedziniec koszar by∏ego 6. pu∏ku
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ppor. Jerzy Kubicki. Wobec niepewnej sytuacji nale˝a∏o jechaç ostro˝nie
i po osiàgni´ciu ka˝dej nast´pnej stacji komendant musia∏ z∏o˝yç meldunek te-
lefoniczny do majàtku Srebrna Góra, gdzie na t´ noc zajà∏ kwater´ sztab podpu∏-
kownika Kazimierza Grudzielskiego. Zaszyfrowany meldunek mój g∏osi∏:
„Z transportem jaj osiàgnà∏em nast´pujàcà stacj´”. Transport posuwa∏ si´ powo-
li, sprawdzajàc na ka˝dej stacji mo˝liwoÊç dalszej jazdy. Po dotarciu do stacji
Kcynia odebra∏em ze sztabu rozkaz wy∏adowania transportu i zakwaterowania
oddzia∏ów w najbli˝szej okolicy dworca. Zaj´liÊmy cegielni´ po∏o˝onà w sà-
siedztwie dworca, lokujàc si´ w opró˝nionych piecach. Po nie najgorzej przespa-
nej nocy szwadron ze swoim taborem wyruszy∏ w ogólnym pochodzie
na wschód w kierunku Szubina. Po pewnym czasie szwadron nasz zboczy∏ w le-
wo, na pó∏noc, zabierajàc z sobà przydzielony patrol saperów, niestety, jak si´
póêniej okaza∏o, bez materia∏u wybuchowego. We wsi Grzeczna Panna wydano
przyspieszony posi∏ek obiadowy i zaraz po nim szwadron wymaszerowa∏ w kie-
runku stacji kolejowej Ko∏aczkowo. Tabory pozosta∏y na miejscu. Bez przeszkód
osiàgn´liÊmy stacj´ kolejowà Ko∏aczkowo po∏o˝onà 5 km na pó∏noc od Szubina,
a 20 km od Bydgoszczy.

Konie nie rozsiod∏ane pozosta∏y na przyleg∏ym folwarku. Wkrótce wys∏ano
zwiad w kierunku pó∏nocnym, który zosta∏ ostrzelany ze wsi zamieszka∏ych
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Defilada szwadronu 1. Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich, 26 I 1919 r.
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