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 W dniu 21 lutego 2019 r.  miała miejsce w Poznaniu, doroczna uroczystość 

upamiętniająca 77-rocznicę Akcji Bollwerk, kiedy to 21 lutego 1942 r. podpalono w porcie 

rzecznym Warty, na poznańskim Chwaliszewie, duże, niemieckie magazyny sprzętu 

wojskowego i odzieży dla Wehrmachtu. Akcja,  przeprowadzona na rozkaz gen. Władysława 

Sikorskiego, poprzedzona  była kilkudniowym rozpoznaniem terenu. W akcji udział wzięło 

17 uczestników - 12 akowców i 5 mieszkańców poznańskiej dzielnicy Chwaliszewa. 

Podpalenia dokonano przy pomocy urządzeń samozapalających (wykorzystano specjalnie 

spreparowany piecyk elektryczny, uruchamiany przez mechanizm zegarowy). Były to 

niemieckie magazyny „Hartwig, Mewes i Posener Gummiwerke”. Magazyny były strzeżone 

przez specjalistyczną niemiecką firmę wartowniczą Wach-und Schliessgesellschaft. 



W spalonych magazynach znajdowała się ciepła odzież przeznaczona na front wschodni, 

ponad pięć tysięcy opon do pojazdów opancerzonych praz żywność. Opóźniło to dostawy 

w bardzo istotnym dla rozstrzygnięć okresie na froncie wschodnim. Akcję podpalenia 

niemieckich magazynów odzieży dla Wehrmachtu opracował Antoni Gąsiorowski („Ślepy 

Antek”), (był postacią nietuzinkową i zasługuje na miejsce w świadomości poznaniaków) 

z zespołem, w skład którego wchodzili Władysław Gąsiorowski, Michał Śmigielski, Marian 

Anioła, Stanisław Kaliszan, Leonard Kolanek i Stanisław Sztukowski.  

16 listopada 1943 roku czternastu uczestników akcji Bollwerk, zostało skazanych na karę 

śmierci. Proces odbył się przed Sądem Specjalnym w Poznaniu (Sondergericht Posen). Antoni 

Gąsiorowski ze względu na kompromitację funkcjonariuszy gestapo nie został w nim 

wspomniany. 

Uroczystości rocznicowe odbyły się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 40, przy ul. Garbary i pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. O spektakularnej 

Akcji Bollwerk, przypomnieli zgromadzeni na uroczystości kombatanci, przedstawiciele władz 

miasta, wojska, policji  i licznie zgromadzeni uczniowie z wielu poznańskich szkół.    

Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, powiedział: „Zebrani dzisiaj tak licznie 

stoimy na straży, aby pamiętać o bohaterach. Nie do przecenienia jest rola uczniów, dyrekcji 

i nauczycieli, którzy wiernie i niezmiennie od lat robią bardzo wiele dla upamiętnienia akcji”. 

W uroczystości uświetnionej scenkami historycznymi przygotowanymi przez uczniów Szkoły 

nr 40, uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Woldenberczyków: Andrzej Pazda, 

Andrzej Grzybowski oraz Zbigniew Molski, którzy po uroczystym przemarszu ulicami miasta, 

podobnie jak inni uczestnicy,  złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 

Akcję Bollwerk. 
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Zapraszamy do obejrzenia fotomigawek z tego wydarzenia autorstwa UM w Poznaniu 

 oraz A.Grzybowskiego 

Poznań, 22 lutego 2019 r. 

 



 



 


