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Gdy Wielkopolanie goscili Naczelnika Panstwa Jozefa Piłsudskiego..
-spisane w stulecie Jego urodzin.
Trzydziescię lat temu,na dwuletnia rocznice smierci Jozefa
skiegom, "Dziennik Poznanski" wydzukował jeszcze wówczas swiezsza relacje nizej podpisanego pod tytulem:Narszałek Piłsudski na Kornickim
Zamku.,
Gdy obecnie wypada stulecie urodzin tej,dla odchodzacego pokolenia,
centralnej postaci,niech bedzie wolno uczestnikowi pamietnych chwil
uzupelnie opowiadanie,ktoże byc moze z prowincjonalnej gazety nawet
nie przeniknelo do annali poswieconych współczesnej legendzie.
Opowiadanie to,choc uczuciowo oparte na szacunku lub sympatii dla
"osob dramatu",ma byc przedewszystkiem wiernym prawdzie,a moze nim
byc,skoro podane szczegoly wryly sie ongis głębokim rylcem w pamiec
młodego wówczas świadka.

Gdzies w lipcu 1921 roku Jozef PFilsudski,wowczas Naczelnik Panstwa
a zarazem naczelny zwierzchnik Sił Zbrojnych‚prowadzii trzydniowa
gre wojenna w Nakle n/Notecia.
Dvoma stronami dowodzili owczesni dowodcy Okregow Generalnych,Poznanskiego i Pomorskiego,generalowie
Raszewski i Zielinski.
Piszacy te linie byl osobistym sdjutantem pierwszego,po skonczonej
kampanii 1920 r.jako podporucznik odkomenderowany don z 16/2, pulku
Ulanow Wielkopolskich.
Nagistrat mbasteczka,ktore ongis bylo kasstelania,sluzyl jako pomieszczenie dla cwiczen. Naczelnik Panstwa ze scislym sztabem kwaterowal w swoim pociagu na dworcu,pozostali-u mieszczan nakielskich.
Bodaj w drugim dniu cwiczen zjawili sie przy Dociaguljak dzis pamie-

tam,dwaj cioteczni bracia,panowie Konstanty Bninski z Samostrzela i
Ignacy Mielzynski z Iwnaj obaj w mundurach skladali swoj meldunek ;
pierwszy jako wlasciciel dobr Samostrzelskich,na ktorymh obszarze
czesciowo odbywały sie wyjazdy w teren, drugi jako swiezo zdemobilizowany dowodca ochotniczego 25-go pulku Ulanow .
Obaj,zaznaczamy to dla scislejszej kroniki pulkowej,okresowo figurowali na spisach oficerów zapasowych naszego pulku.
Wraz z meldunkiem Bninski prosil o zaszczyt przyjecia Naczelnika
Panstwa obiadem w Samostrzelu. Tak sie i stało.
Ramy tego przyjecia i piekna pogoda wspolzawodniczyly ze soba dla
uswietnienia owego dnia.
Obszerny pałac otoczony tarasami opadającymi z grzbietu ciagnacego
sie wzdluz pra-Noteci,mogl pómiescie przy stole dowolne ilosc osob.
Zasiedli doń-nie liczac domowych-obok starosty miejscowego i wojskoyych,rozni zaproszeni sasiedzi jak Chlapowsey z Glesna,Jezierscy z
Dębna „Koczorowski z Witosławia z synem Faciejem i corka Wiktorowa
Szołórska.
Gospodarz domu w imieniu wlasnym i hrabisnki Marii Bninskiej,dozywotniczki na Samostrzelu,wniosl zdrowie dostojnego goscia,ktory niepomne czy i jak odpowiedzial.
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W tej samej okolicy,historycznej Krajnie,bodaj dzien przeć Samostrzelem,zawital byl Naczelnik Panstwa ,po zakonczeniu w danym dniu
cwiczen,w zupelnie scislym
gronie do pp.Jezierskich w Dębnie .
Wiejska,nieskręmpowana
atmosfere podkreslil pokaz koni remontowych
przed dwor

podprowaczanych.

Jedna z obecnych pan spytala dr.Piestrzynskiego jak tez Naczelnikowi
Panstwa podoba sie u nas.
Odpowiedział:" Komendant chetnie miedzy szlagonami przebywa",ale
prawde mowiac zwrot ten nieco zaskoczyl pytajaca...
Go do mnie,ta kilkakrotna sposobność przebywania w otoczeniu
NaGzelnika Panstwe,moznoso
do papierosa/,przekonaly

obserwowania Go
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mnie o wykwincie Jego Osoby i manier , z
subtelna reka jęko cecha szczegolna.
Przypuszczam, ze pozniej przejawiana rubasznosc mowy byla wywolana nadmiarem przezywanych rorcmarowan i to przy sixbymxz@zowinxxx
slabnacym zdrowiu,bynajmniej nie w normalnym stosunku do wieku,
Niestety nie pr wadzilem nigdy dziennika i nie mam innych pamietnych szczegolow z obu tych wiejskich wizyt.
Na szczescie nieco wiecej bedzie takowych o wizycie Jozefa PiÏsudskiego na Zamku Kornickim. Ona to zakonczyla owczesny pobyt Jegó
w Wielkopolsce a bodaj,ze byl to 9 lipiec 1921 r.
Jechano tam z Samostrzela kilkoma samochodami.*nie przynadlo byc
przewodnikiem wozu,w ktorym gen.Raszewski towarzyszyl Naczelnikowi
Panstwa,albowiem znalem od dziecinstwa boczne szosy forteczne,ktorymi ominieto przejazd przez Poznan.Tresa wynosila ok.100 km,
Wowczas
na Zamku Kórnickim rezydowali i to od niedawna po 30 letnim wygnaniu na skutek rugow pruskich, Władysław Zamoyski ,spadkobierca ostatniego z Działynskiżch,wraz z se@ziwa matka,Generalowa ,
oraz z siostra hrabianką Marig.
Nie tutaj miejsce na wyliczenie juz wtedy w spoleczenstwie znanych
zasług tej wybitnej trojcy osob,ktora niebawem zapisem calej fortuny
-jako fundacji Kormnickiej-na cele narodowe zajela na zawsze chlubne
miejsce w uczuciach Polakow,
Naczelnik Panstwa przybywal jednak do Kórnika nie tylko jako do
najpierwszych dostojnoscia i zasluga obywateli kraju,ale dla tego,
ze chcial okazac swe uczucia
osobistej wdzieczności za kilkuletnia
opieke,ktorej nie zyjacy juz brat Jego Bronislaw doznal byl ze stroZamoyskich jako emigrant polityczny w Zekopanym~Kuznicach,a nastep nie w Paryzu.
Kórnik
zawiądomiono o wizycie Naczelnika Panstwa za postednictwer
generala Skierskiego,przebywajacego tam na kwaterze w charakterze
inspektora armii. Dzieki temu na rynku oczekiwalo Glowe Panstwa
zebrane przed ratuszem starodawne Sractwo Kurkowe oraz publicznosc
miejscowa. Tam wiec Pan Marszałek
wyszedl z samochodu i wysluchal
mowy burmistrza wypowiedzianej bez zbytniej tremy.
Gdzies za burmistrzem stanal demokratycznie miedzy innemi"honorez
& И,
tiongs" swego missteczka-potomek jego zalozycieli i ten,ktory
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1) Autor w liscie z dn.27.7.67 zastrzegz sie przed ew, preerobkami
artykulu,dyba za poprzednim porogumieniem sie Z Tm.
2) Tytul Artykulu brzmial poszatkowo:
"Gdy Panowie Wielkopolscy goscili Naczelnika
w
Autor dopisal recznie: "Dopuszczam wariant naglowkn.Jr331i rzeos bes
bedzie drukowana natenczas prosze dae "Wielkopolanie" zamiast"Panowie Wielkopolsey". "
LEG

b$

