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A n n a  L e w - M a c h n i a k ,  M a ł g o r z a t a  P e s z k o

Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918. 
Wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Szczecinie

W dziejach Polski I wojna światowa zajmuje niezwykłe miejsce. Wydarzenia 
z nią związane nie tylko w istotny sposób zmieniły kształt Europy, ale przede 
wszystkim pozwoliły w 1918 roku na odrodzenie niepodległego państwa pol-
skiego. Z całą pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie ówczesny układ 
geopolityczny, jak również aktywność czołowych postaci z kręgów politycz-
nych i militarnych, takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Wojciech 
Korfanty. Nie mniejszą rolę odegrały osoby, które dzisiaj śmiało można określić 
mianem zapomnianych bohaterów. Ich działania, choć nie znajdowały się na 
pierwszych stronach gazet, w fundamentalny sposób przyczyniły się do odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Wśród takich właśnie postaci znajdował się 
m.in Wielkopolanin Józef Gabriel Jęczkowiak (1898–1966).

Urodził się w rodzinie rzemieślniczej jako syn ślusarza Jana Jęczkowiaka 
oraz krawcowej Anny Jęczkowiak z domu Wrońskiej. Od najmłodszych lat wy-
chowywany był w tradycjach niepodległościowych i patriotycznych, wpajanych 
mu zwłaszcza przez matkę, prawnuczkę powstańca kościuszkowskiego. To ona 
miała szczególny wpływ na wychowanie Józefa, który w wieku 6 lat stracił ojca. 
Jako piętnastolatek wstąpił do skautingu, a zaledwie kilka miesięcy później został 
aresztowany za udział w polskiej manifestacji patriotycznej pod pomnikiem 
Adama Mickiewicza, skazano go na miesiąc więzienia i relegowano ze szkoły. 
Wszelkie działania patriotyczne syna wspierała jego matka, która zaakceptowała 
czynny udział Józefa w harcerstwie, a następnie wspomagała go w wytoczonym 
przeciw niemu procesie sądowym. Dalszą naukę kontynuował prywatnie, 
działając jednocześnie bardzo aktywnie w skautingu, także konspiracyjnie. Po 
wybuchu I wojny światowej jako poddany Rzeszy został wcielony, podobnie 
jak jego bracia, do armii niemieckiej, walczył na froncie zachodnim, we Francji  
i w Belgii. W sierpniu 1918 roku zdezerterował, za co skazany został zaocznie 
na karę śmierci. Wrócił do Poznania i natychmiast zaangażował się w działalność 
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niepodległościową w Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego, pełniąc 
funkcję łącznika organizacji z Komendą Naczelną POW, a także rekrutując do 
POW Polaków służących w armii niemieckiej. 

W związku ze swoją działalnością 1 listopada 1918 roku Jęczkowiak pojawił 
się w Warszawie w mundurze niemieckim, zaopatrzony w fałszywe dokumenty 
na nazwisko Karol Schroeder, które zachował po dezercji. Bez trudu przeniknął 
do tutejszego garnizonu i zorganizował w nim siatkę złożoną ze służących tu 
Polaków, którzy mieli demoralizować niemieckich żołnierzy. W tym samym 
czasie szef wywiadu Komendy Naczelnej POW Adam Rudnicki polecił Jęczko-
wiaka Józefowi Piłsudskiemu przybyłemu do Warszawy 10 listopada z twierdzy 
magdeburskiej. Ten przyjął młodego peowiaka niemalże zaraz po „rozpakowaniu 
walizy” w domu przy ulicy Moniuszki 2, żądając sprawozdania z przygotowań 
przez niego wykonanych. W myśl otrzymanych wówczas instrukcji Jęczkowiak 
wraz ze swoimi kompanami jeszcze tego samego dnia wywołał w garnizonie 
niemieckim bunt. W efekcie oddziały niemieckie wycofały się z Warszawy,  
a sam Piłsudski mógł bez przeszkód przejąć władzę z rąk Rady Regencyjnej.

Po udanej misji Józef Jęczkowiak walczył w powstaniu wielkopolskim, do 
którego przyłączyli się także jego kuzyni, po czym wiosną 1919 roku wyruszył 
na odsiecz Lwowa. Już wtedy dał się poznać jako świetny organizator w zakresie 
spraw bezpieczeństwa wojska, co zaowocowało szlifami oficerskimi w wieku 
21 lat. W 1922 roku związał się węzłem małżeńskim z poznanianką, Zefiryną 
Rozalią Dybizbańską, córką kupca i zegarmistrza Dominika Dybizbańskiego,  
z którą doczekał się dwóch córek: Wandy i Danuty Teresy. W 1927 roku na wła-
sną prośbę zakończył jednak służbę wojskową. W tym samym roku przeniósł 
się do Gdyni, gdzie aktywnie działał w Zarządzie Okręgu Morskiego Związku 
Oficerów Rezerwy RP, a od 1935 roku pełnił również funkcję radnego miasta. 
W sierpniu 1939 roku w ramach mobilizacji powszechnej został powołany do 
czynnej służby wojskowej na stanowisku szefa żandarmerii grupy operacyjnej 
Armii Pomorze. W trakcie kampanii wrześniowej został ranny i osadzony w ofi-
cerskim oflagu VIIA Murnau w Bawarii, gdzie przebywał do czasu uwolnienia 
przez armię USA w kwietniu 1945 roku, po czym wstąpił w szeregi oddziałów 
polskich działających przy sztabie VII Armii Amerykańskiej. 

Do kraju wrócił w maju 1946 roku, podejmując pracę w gdańskim oddziale 
Biura Kontroli przy Prezydium Rady Narodowej, a od stycznia 1950 roku  
w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Baltona”, z siedzibą w Gdyni.  
W tym czasie zaczął go aktywnie „rozpracowywać” Miejski Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Gdyni, co doprowadziło go do zwolnienia z pracy. Za-
szczuty przez funkcjonariuszy UB, we wrześniu 1953 roku wyjechał z Gdyni, 
schronienie znajdując u rodzeństwa Ludwika i Stefanii Kalotów w Budach 
Wielkich, którzy przysyłali mu paczki podczas pobytu w niemieckiej niewoli. 
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Jeszcze w czasie wojny stracił żonę Zefirynę Rozalię Dybizbańską, w 1954 roku 
ożenił się powtórnie ze Stefanią Kalotą. Po październiku 1956 roku, w dobie 
odwilży, Jęczkowiak przyjechał do Szczecina, gdzie rozpoczął pracę w oddziale 
PHZ „Baltona” przy ulicy Gdańskiej 40 jako kierownik magazynów i sklepów. 
W 1964 roku przeszedł na emeryturę, a 21 stycznia 1966 roku w wieku 68 lat 
zmarł po krótkiej chorobie w jednym ze szczecińskich szpitali.

Życiu Józefa Jęczkowiaka i prowadzonej przez niego działalności na rzecz 
niepodległej Polski została poświęcona wystawa zatytułowana „Józef Gabriel 
Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku”, prezentowana w Mu-
zeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina od 11 listopada 
2019 do 14 kwietnia 2020 roku. Ekspozycja stanowiła kontynuację organizo-
wanego przez muzeum cyklu wystaw przybliżających wybitne postaci związa-
ne z historią Szczecina, a jednocześnie stanowiła końcowy akcent obchodów  
100-lecia niepodległości Polski. Jej celem było przede wszystkim ocalenie po-
staci Józefa Jęczkowiaka od zapomnienia oraz rozpowszechnienie – zarówno 
wśród mieszkańców Szczecina, jak i szerszej publiczności – informacji o jego 
życiu i działalności związanej z odzyskaniem niepodległości ojczystego kraju. 

Na wystawie w sposób chronologiczny przedstawione zostały kolejne etapy 
życia Józefa Jęczkowiaka, począwszy od czasów dzieciństwa i młodości, po 
uczestnictwo w strukturach wojskowych i działalność publiczną w Gdyni, 
a skończywszy na okresie II wojny światowej i dalszym życiu już w nowej 
rzeczywistości powojennej. Całość została poprzedzona naszkicowaniem sy-
tuacji Polski na arenie międzynarodowej w początku XX wieku i kluczo-
wych wydarzeń, które doprowadziły do spotkania młodego Józefa Jęczkowiaka  
z Józefem Piłsudskim.

Losy bohatera zostały ukazane przede wszystkim w oparciu o licznie zgroma-
dzone na wystawie fotografie i dokumenty, uzupełnione przedmiotami z życia 
osobistego oraz zawodowego. Pochodziły one zarówno ze zbiorów własnych 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, jak również Archiwum Państwowego 
w Szczecinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, szczecińskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  
a także od osób prywatnych, zwłaszcza mieszkającego w Szczecinie wnuka 
Józefa Jęczkowiaka, pana Ludomira Niemca, który przez lata pieczołowicie gro-
madził i przechowywał bezcenne przedmioty związane z osobą swojego dziadka. 
Spośród wykorzystanych na ekspozycji materiałów na wyróżnienie zasługuje 
zwłaszcza wielkoformatowa reprodukcja plakatu „Oddajcie broń” Saryusza 
Wolskiego z 11 listopada 1918 roku, przedstawiająca rozbrajanie Niemców 
w Warszawie, będąca swoistym punktem kulminacyjnym wystawy. Cennym 
eksponatem był także pamiętnik bohatera w formie maszynopisu, przecho-
wywany na co dzień w Archiwum Państwowym w Szczecinie, zatytułowany 
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„Wspomnienia harcerza 1913–1918. Tom I”, w którym Jęczkowiak relacjonuje 
swój udział w skautingu oraz swoją działalność patriotyczną i niepodległościową 
z lat młodzieńczych. Autor prawdopodobnie pragnął kontynuować rozpoczęte 
dzieło, lecz jego nagła śmierć przekreśliła te zamiary. Pamiętnik, choć spisa-
ny pod koniec życia, odznacza się wyjątkową szczegółowością i rzetelnością  
w przedstawianiu zdarzeń oraz osób. Z tego też względu „Wspomnienia” sta-
nowią wyjątkowe źródło, rzucające nowe światło na pewne wydarzenia z czasów 
odzyskiwania niepodległości. 

Waloru estetycznego wystawie nadały eksponaty służące jako dekoracyjne i kon - 
tekstowe dopełnienie poszczególnych wątków, wypożyczone z Działu Morskie-
go, Działu Etnografii Pomorza, Gabinetu Grafiki, Działu Sztuki Europejskiej 
oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MNS.

Ważnym elementem całego projektu był program imprez towarzyszących, 
obejmujący zarówno edukację, oprowadzania kuratorskie, jak również wykłady 
o charakterze popularnonaukowym, podejmujące tematykę niepodległościową, 
przygotowane we współpracy ze szczecińskim oddziałem Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego oraz Archiwum Państwowym w Szczecinie. Integralnym 
elementem ekspozycji była również publikacja autorstwa dr. Jacka Jekiela1, która 
w syntetyczny sposób przybliżyła życie i działalność Józefa Jęczkowiaka. Wystawa 
wraz z powyższymi działaniami nie tylko w istotny sposób przyczyniła się do 
zaprezentowania „zapomnianego bohatera”, ale przede wszystkim do szerokiego 
włączenia mieszkańców Szczecina w świętowanie odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz zwiększenia świadomości na temat minionych wydarzeń.

1 Jacek Jekiel 2019. Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku. Zarys bio-
grafii. Szczecin.



427

Ryc. 1. Józef Jęczkowiak, Poznań 1915. Ze zbiorów Ludomira Niemca
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Ryc. 2. Józef Jęczkowiak w mundurze niemieckim, razem z matką Anną Jęczkowiak, z domu 
Wrońską, w trakcie urlopu z frontu we Francji, Poznań 1917. Ze zbiorów Ludomira Niemca 
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Ryc. 3. Porucznik Józef Jęczkowiak. 1921–1922. Ze zbiorów Ludomira Niemca
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Ryc. 4. Wystawa „Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku”, 11 XI 
2019–14 IV 2020, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. Fot. Robert 
Stachnik


