
„9 listopada otrzymałem wiadomośd, że następnego dnia rano przyjeżdża Komendant. 

Warszawa została powiadomiona o tym na rozlicznych wiecach, zachęcających do 
demonstracyjnego udziału w powitaniu go. 
Razem z radosną wiadomością, otrzymałem rozkaz od ob. Zyndram Kościałkowskiego bym objął 
dowództwo nad  plutonem oddziału lotnego (dywersyjnego), uzbrojonego w broo  krótką, celem 
wzięcia pod ochronę Komendanta i pochód, który  niewątpliwie się sformuje. 
Po skooczeniu pochodu miałem się zameldowad na kwaterze Komendanta na ul Moniuszki, po 
dalsze rozkazy.

Powitanie Komendanta na dworcu kolejowym w Warszawie 
"Józef Piłsudski 1867-1935", Kraków 1935, s. 92.

Wiadomośd, że Komendant już jest wolny i że będzie w 
Warszawie wywołała niesłychany entuzjazm. Tłumy zaległy 
plac  przed dworcem kolejowym. Czekał nas zawód. Niemcy 
obawiając się demonstracji powitalnych, przyśpieszyli 
przyjazd Komendanta o kilka godzin. 
Powitała Komendanta i płk K. Sosnkowskiego garstka 
najbliższych z Komendantem POW na okupację niemiecką 
Adamem Kocem i regentem Z. Lubomirskim. Mimo tego 
zawodu, na samą wieśd, że Komendant już jest sformował się 
pochód. Entuzjastyczny tłum począł posuwad się  Alejami 
Jerozolimskimi w kierunku Nowego Świata, wznosząc okrzyki 
na cześd Komendanta, przeciw okupantom i na cześd 
Niepodległej Polski.
Z podległym mi plutonem posuwałem się na czele pochodu”.

Ulica Moniuszki. Z lewej kamienica 
pod nr 2a, w której po powrocie do 
Warszawy 10 listopada 1918 roku 
zamieszkał Józef Piłsudski

Ulica Moniuszki. 
Kamienica, w której 
zamieszkał Józef Piłsudski
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„Otrzymałem rozkaz od ppor. 

Zyndrama-Kościałkowskiego 

bym objął dowództwo nad 

plutonem oddziału lotnego 

(dywersyjnego), uzbrojonego w 

broń krótką, celem wzięcia pod 

ochronę Komendanta i pochód, 

który  niewątpliwie się sformuje”. 

Wspomnienia z 10 listopada 1918.



Ppor. Marian Zyndram Kościałkowski, 

członek Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej, 

oficer I Brygady Legionów.

(1918 r.)



Róg Al. Jerozolimskich i Brackiej.

10 listopada 1918 r. 
w tym miejscu doszło do 

strzelaniny pomiędzy niemieckimi 

żołnierzami i polskimi 

manifestantami idącymi powitać 

Józefa Piłsudskiego.

„Wiktor Tomir Drymmer: „Przed Dworcem 
Wiedeoskim zgromadziło się tysiące ludzi. 
Dowiedzieliśmy się, że Komendant i Szef 
przyjechali wcześniej; mimo to organizatorzy 
manifestacji postanowili sformowad pochód. 
Poprowadziłem ten pochód z moimi ludźmi na 
czele Alejami Jerozolimskimi od 
Marszałkowskiej w kierunku Nowego Światu. 
Gdy przekroczyliśmy Bracką, zobaczyłem, że z 
Nowego Światu skręca w naszym kierunku 
tramwaj. Był to niemiecki tramwaj z napisem 
Nur für deutsche Militäre. Obok motorniczego 
stał, jak zawsze uzbrojony w karabin, żołnierz 
niemiecki. Motorniczy widząc, że dzwonki jego 
nie skutkują, zahamował tramwaj. 
Towarzyszący mu żołdak zmierzył się w 
kierunku tłumu, który rozczepił się przed 
karabinem jak szczapa drzewa pod 
uderzeniem siekiery 

Ktoś z tłumu podskoczył i zrzucił mu 
czapkę, na co żołnierz odpowiedział 
wystrzałem.” Wiktor Tomir Drymmer: 
„Błyskawicznie strzeliłem do Niemca, 
który zrolował do stóp motorniczego, 
przede mną leżał robotnik z bluzgającą 
krwią raną na szyi. Tłum rozbiegł się w 
obie strony Brackiej lub przywarł do 
ścian domów; widziałem ludzi 
leżących jeden na drugim i cywilów 
strzelających z okien narożnego domu 
Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie. 
Strzelali agenci Feldpolizei, którzy 
mieli tam swój lokal. Starałem się 
palcem powstrzymad krwotok 
leżącego robotnika.

Razem z ob. Zawadzkim zanieśliśmy 
rannego do najbliższego sklepu, zmarł 
dosłownie na moich kolanach.”  
„Kurier Poranny”: „Ofiarą starcia w Al. 
Jerozolimskich stał się fryzjer, Leonard 
Majchrzak, który udziału w manifestacji 
nie brał. Na rogu ul. Brackiej jedna z kul 
karabinowych trafiła Majchrzaka w szyję 
i padł na miejscu. Zabity pochodził z 
Żyrardowa. Pozostawił żonę. Ze strony 
tłumu padło kilka strzałów, które trafiły 
w dwóch oficerów niemieckich”.

Al. Jerozolimskie przy Brackiej Alejami nadal jeżdżą tramwaje

Śladami Wydarzeń z 11 listopada 1918 r.

Wiktor T. Drymmer



Ratusz i Plac Teatralny.

10 listopada 1918 r.
doszło tu do walk między niemieckimi 

żołnierzami zajmującymi 

ratusz a Polakami.

„Wiktor Tomir Drymmer: „W ratuszu 
Niemcy trzymali się uporczywie, mimo 
usiłowao peowiackich. Przy pomocy 
jakiegoś oddziału ustawiliśmy na 
tarasie Teatru Wielkiego ciężki karabin 
maszynowy Maxim. Odległośd z tarasu 
do ratusza była niewielka, widzieliśmy 
Niemców poruszających się po salach 
1 piętra. Puściłem po nich serię, jedną, 
drugą, wkrótce odpowiedzieli nam 
salwami ze zwykłych karabinów. 
Obustronna strzelanina trwała do 
wieczora”.

Śladami Wydarzeń z 11 listopada 1918 r.

Wiktor T. Drymmer



Autor wspomnieo.
Porucznik Wiktor Tomir Drymmer. 

(fot. Z 1918 r.)

„ Dostałem polecenie strzeżenia  Komendanta.
Tego dnia i tej nocy przewinęła się przed moimi oczami cała ówczesna, politycznie myśląca Polska. 
Odwiedzali Komendanta szefowie partii, duchowieostwo wszystkich wyznao i przedstawiciele 
mniejszości no i oczywiście meldowali się wyżsi oficerowie Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej”. 
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