
Europa rodkowa na przełomie  wieku

ytuacja w uropie staje się coraz bardziej napięta. Mocarstwa zacieśniają sojusze spodziewając się naj-
większego kon liktu ich czasów. Masowe pobory do wojska nie ominęły także terenów dawnej Rzeczy-
pospolitej. Tymczasem polska ludność Wielkopolski zaczyna się burzyć. 

Niezadowoleni ciągłym uciskiem ze strony Niemiec i silną germanizacją Wielkopolanie zaczynają brać 
czynny udział w spotkaniach konspiracyjnych, bowiem nadchodzący konflikt jest dla nich, jak i dla wszyst-
kich Polaków, nadzieją na odzyskanie upragnionej niepodległości. 

Słyszałeś? Niemcy 
biorą naszych do 
wojska. Powiedz 
druhom, żeby nie 
uchylali się, tylko 

wstępowali.

Dobrze. Wprawdzie 
dzięki naszym tajnym 

szkoleniom wojskowym 
skauci już nie. le dają 
sobie radę, ale dzięki 
Prusakom zdobędą 

doświadczenie.

No właśnie, potem 
zdezerterujemy 

i stworzymy własną 
polską armię

. a granicą aż wrze, wkrótce nadejdzie 
dobry moment. Jeszcze tylko trochę, 

a nasze dzieci znów będą mogły 
w szkołach uczyć się po polsku. 

Nie wyprzedzajmy 
faktów, trzeba 
jeszcze poczekać. 

Prusacy kolejnego z naszych 
wysiedlili, biedny chłop... 

. ak, widziałem... Już 
na jego ziemiach osie-
dlili swoich kolejnych 

osadników...  

ość tego! rzeba 
coś z tym zrobić!



 

28 czerwca  roku w zamachu w arajewie ginie arcyksiążę austriacki ranciszek erdynand. Zaczęło się... 

28 lipca wybuchła Wielka 
Wojna, konflikt, jakiego 
świat jeszcze nie widział. 
Polacy wzięli udział we 
walkach na wszystkich 
rontach, płacąc srogą 

cenę, niejednokrotnie 
musząc walczyć z roda-
kami z innych zaborów. 

rwawe walki trwały aż do 
11 listopada 1918 roku. 



 

eszcze przed wybuchem wojny zaczęły powstawać na terenie Wielkopolski liczne organizacje i grupy, 
których celem było odzyskanie niepodległości. Wśród nich szczególne miejsce zajmował skauting 
i okół . ch członkowie wraz z dezerterami z armii pruskiej utworzyli pó niej Polską rganizację 
Wojskową zaboru pruskiego P W zp  pod komendą Wincentego Wierzejewskiego. 



 

W listopadzie 1918 roku w Niem-
czech wybuchła rewolucja, która
doprowadziła do podpisania rozejmu 
11 listopada w Compiègne.

Wielkopolanie przeżyli wielki szok, bowiem rozejm, który podpisały państwa ntenty, nie uwzględniał przyłączenia Wielkopolski do
odradzającego się państwa polskiego. burzeni postanowili przejść do działań i  listopada komendant POW zp Wincenty 
Wierzejewski zorganizował tzw. zamach na ratusz, wyznaczając Mieczysława Palucha, Bohdana ulewicza, enryka niegockiego 
i Zygmunta Wizę do przejęcia kierownictwa w Radzie ołnierskiej i Robotniczej rządzącej w Poznaniu. 

Po obezwładnieniu war-
towników Mieczysław 
Paluch z konspiratorami
wkroczył do pełnej sali 
obrad, gdzie uderzył 
pięścią w stół prezydium 
w trakcie przemówienia 
jednego z delegatów, do-
magając się uczestnictwa 
w obradach. 

Towarzysze! azem walczyliśmy 
w okopach na frontach wojny
światowej, a teraz odmawiacie

prawa do reprezentacji w Radzie 
ołnierskiej polskim delegatom  

Początkowo chciano ich wyrzucić, ale po huku strzałów konspiratorów 
z POW zp, pozwolono im dołączyć do obrad, dzięki czemu Polacy mieli 
wgląd w to, co się działo w komendzie miasta oraz dowództwie 
garnizonu, co dało dostęp do bezcennych in ormacji. 

Powołano do życia traż udową, która miała pilnować porządku po wojennym chaosie, a przede 
wszystkim strzec ludność polską przed Niemcami. 

alej, dalej! toczyć budynek! 
Szybko! Na mój sygnał salwa 

w powietrze! 



 

W poznańskim kinie pollo -  grudnia obradował ejm Dzielnicowy. 

Wybrano 1399 delegatów z czego 2  pochodziło z Wielkopolski, 2 2 z Pomorza dańskiego,
47 z Warmii i Mazur,  ze ląska, a  reprezentowało Polaków zamieszkałych w głębi Niemiec. 
W trakcie obrad Sejm Dzielnicowy utworzył Naczelną Radę udową złożoną z przedstawicieli 
wszystkich ziem zaboru pruskiego jako jedyną legalną władzę zwierzchnią Polaków w zaborze pruskim.
W obradach poruszono sprawę granic przyszłego państwa polskiego, dostępu do morza, stosunku do 
rewolucji w Niemczech i Rosji, do rządów państw ntenty oraz innych odradzających się państw. 

Do Naczelnej Rady 
udowej powołano 

Bolesława rysiewicza 
jako przewodniczącego

oraz organy wykonawcze z następującymi reprezentantami: 

Wielkopolska - ks. tanisław damski, 
Władysław eyda; 

ląsk - Wojciech Korfanty, Józef Rymer; 

Pomorze dańskie -
te an aszewski  

Kujawy - dam Poszwiński.



 

Sytuacja jednak stawała się coraz bardziej napięta. Do Wielkopolski napływały z Niemiec nowe oddziały, 
które miały siłowo rozprawić się z zamiarami Polaków. Po złożeniu przez Niemców ultimatum rządowi 
polskiemu, Warszawa 15 grudnia zerwała kontakty dyplomatyczne z byłymi zaborcami. 

Wtedy to 26 grudnia w drodze do Warszawy z misją 
załagodzenia sporu między partią Romana 
Dmowskiego a rządem Jędrzeja Moraczewskiego 
przyjechał do Poznania Ignacy Jan Paderewski. 
Został przyjęty na Dworcu Letnim przez wielkie 
tłumy Poznaniaków.  

 

Paderewski udał się do hotelu Bazar, gdzie wydano na jego cześć okolicznościowy bankiet, po którym 
wygłosił do zebranego pod budynkiem tłumu to oto płomienne przemówienie: 

Wielce szanowni obywatele Wielkopolski, szanowne rodaczki i rodacy, siostry i bracia! 
Co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Po tym, co przed chwilą 

przeżywałem, słowo na ustach zamiera. Żyjemy w czasie, kiedy każdy powinien 
panować nad uczuciami i ja opanować muszę wzruszenie, a że mówić winienem, więc 

mówię. 

Za to przyjęcie wam tutaj i tłumom na ulicy serdecznie dziękuję. To, coście mi 
zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei. 

Odbuduje Polskę przede wszystkim chłop polski i robotnik polski z niej powstały i my 
wszyscy, o ile pójdziemy z ludem. 

W tej nadziei dziękuję wam wobec Boga i Ojczyzny równym, zarówno sercu bliskim 
i drogim. Niech żyje polska zgoda i jedność, a ojczyzna nasza wolna, zjednoczona, 

z naszym polskim wybrzeżem, żyć będzie po wsze czasy! 

Liberte!  
Egalite!  
Fraternite! 



 

Następnego dnia 27 grudnia doszło do wybuchu powstania, kiedy to Niemcy, wzburzeni uroczystościami 
towarzyszącymi wizycie sławnego pianisty, zorganizowali przemarsz oddziałów wojskowych przez miasto. Dla 
konspiracji był to znak, że pora najwyższa przejść do działań. 

Pierwsze walki miały miejsce pod obsadzonym przez Niemców Prezydium Policji. W trakcie walki poległ 
pierwszy powstaniec - Franciszek Ratajczak. Walki o ten budynek zakończyły się w nocy po zawarciu 
porozumienia, na mocy którego Niemcy opuścili budynek z bronią w rękach, a ich miejsce zajęła Straż Ludowa. 

Polacy opanowali też Dworzec Główny, rozbrajając część oddziałów zmierzających do miasta koleją. 

A także Pocztę Główną i część fortyfikacji miejskich. 

Sanitariusz! 

Huuurrrraaaaa!!! 



 

28 grudnia Naczelna Rada udowa awansowała na majora tanisława Taczaka i mianowała
go tymczasowym dowódcą naczelnym powstania. Przeszedł on natychmiast do działania, 
jednocząc żywiołowych powstańców w jedną armię i tworząc ztab eneralny rmii 
Wielkopolskiej. 



 
Tego samego dnia oddział ranciszka Budzyńskiego wpadł do głównej komendy niemieckiej 
i aresztował generałów Reichswehry.  w walkach powstańcy zdobyli ytadelę i kilka 
kolejnych ortów. Do zdobycia ortu rolmana przyczyniła się  kompania skautowa 
z Wincentym Wierzejewskim na czele. Zwycięstwo osiągnięto dzięki fortelowi i wyjątkowej 
szybkości działania młodych żołnierzy kierowanych przez roztropnego dowódcę.

 

Naprzód! Wypęd my 
Niemców z naszych ziem! 

zybkość decyduje o 
wszystkim! Nie pozwólcie 

Niemcom się umocnić! 

ak jest! Już 
szturmujemy 
fortyfikacje! 

Druhowie! Do ataku!

Huurrraaaaa!!!

Naprzód!



 

Na początku 1919 roku doszła do powstańców wieść, że Niemcy planują ich 
zbombardować przy pomocy lotnictwa, wobec tego 5 stycznia powstańcy 
skierowali się do wsi Ławica, gdzie znajdowało się niemieckie lotnisko 
i zażądali kapitulacji obrońców. 

Niemcy nie poddali się, wobec czego 6 stycznia o godzinie 
6:30 nastąpił atak. Po oddaniu strzałów z armat piechota 
przystąpiła do ataku i zdobyła lotnisko przy minimalnych 
stratach. 

Ehhh… Teraz przemalujemy te 
wszystkie krzyże… 

Na lotnisku w Ławicy, a także w hali sterowcowej w podpoznańskich Winiarach zdobyto mnóstwo sprzętu 
lotniczego, z czego większość stanowiły rozmontowane i zakonserwowane samoloty bojowe, oraz w pełni 
sprawne maszyny zwiadowcze i szkoleniowe. Dzięki temu zdołano sformować kilka eskadr lotniczych. 

BAM! 

TRACH! 

Spokojnie… wyliżesz się… 



 

W tym samym czasie, kiedy walki działy się w Poznaniu, powstańcy toczyli ciężkie batalie na terenie całej Wielkopolski, powoli 
wypierając wieloletnich zaborców. W trakcie powstania jedne z najcięższych miały miejsce w następujących miejscowościach: 

2 stycznia - Po zajęciu Gostynia wojska powstańcze uderzyły na 
Nowy Tomyśl, miejscowość w większości zamieszkaną przez 
Niemców. Po jego zdobyciu rozpoczęto przygotowania do ataku 
na Wolsztyn i Zbąszyń. 

11 stycznia - Po utraceniu przez powstańców Sarnowy i fiasku 
w ataku na Zbąszyń miała miejsce ciężka bitwa pod Szubinem, 
podczas której Niemcy okrutnie traktowali polskich jeńców 
i rannych. Ostatecznie udało się osiągnąć zwycięstwo. 

12 stycznia - Pod Lesznem i Lipnem miały miejsce ciężkie 
walki, a do zajętego przez Wielkopolan Zatomia Starego 
uderzyli Niemcy przy wsparciu artyleryjskim, jednakże dzięki 
kontratakowi powstańcom udało się odeprzeć nieprzyjaciela. 

 

4 lutego - Na froncie południowym po raz drugi w okolicach 
Rawicza miała miejsce krwawa bitwa, która nie poszła 
jednak po myśli powstańców. Obie strony poniosły poważne 
straty, ale Polacy nie zdołali zdobyć miasta. 

Tratatatata!
!! 

Paf! 

Pif! 

Paf! 



 

Powstańcom po wielu ciężkich bataliach udało się wyzwolić większość Wielkopolski. Nie 
oznaczało to jednak końca walk, bowiem Niemcy, którzy uporali się z chaosem w swoim 
państwie po rewolucji, przystąpili do przygotowania o ensywy i stłumienia powstania, 
gromadząc ponad 2  żołnierzy. Wojska powstańcze przystąpiły do reorganizacji 
swoich sił i skoncentrowały się na obronie.

Poznań

Oborniki
zamotuły

Gniezno

Czarnków

Piła
Bydgoszcz

nowrocław

Szubin

Międzychód

Nowy Tomyśl

Jarocin
Pleszew

Ostrów

ępno

Rawicz

Leszno



 

Już 6 stycznia generał Józef Dowbor-Muśnicki otrzymał wezwanie od 
Naczelnej Rady Ludowej do objęcia dowództwa nad powstaniem. 
Przybył do Poznania 8 stycznia, a oficjalnie major Taczak przekazał 
mu swoje stanowisko 16 stycznia. 

Kontynuował on utworzenie i ujednolicenie Armii Wielkopolskiej 
wprowadzając obowiązkową służbę wojskową. Pod broń powołał 
stutysięczną armię. Po powstaniu wcielił Armię Wielkopolską do 
Wojska Polskiego, zostając dowódcą Frontu Wielkopolskiego. 

Odznaka 1 pułku strzelców 
wielkopolskich 



 

Rokowania pokojowe w Ber-
linie zakończyły się iaskiem.
9 lutego odparto niemiecki 
atak na wschód od Trzciela,
ale ataki wroga nie osłabły 
i 2 lutego wsparci przez 
pociągi pancerne zdobyli 

argowę i Babimost. ch 
natarcie jednak zatrzymano 
pod opanicą. 

Niemcy przypuścili o ensywę, mającą odzyskać Wielkopolskę 
i stłumić powstanie.  



 

 lutego w Trewirze został podpisany układ przedłużający rozejm między państwami 
Ententy a Niemcami. 

bjął on także ront wielkopolski, uznając rmię 
Wielkopolską za wojsko sprzymierzone, o co postulował 
rancuski marszałek erdynand och pragnący osłabienia 

państwa niemieckiego. ragment układu głosił  

„(…) Niemcy powinni niezwlocznie zaprzestac 
wszelkich dzialan ofensywnych przeciwko 
Polakom w Poznanskiem i we wszystkich innych 
okręgach.” 

Wielkopolska od lat jest częścią 
Niemiec, a teraz Polacy chcą ją 

bezprawnie zająć! My nie możemy na to 
pozwolić…! 

Jeżeli nie zaniechacie zaczepek wobec Polaków 
na terenie Poznańskiego uznam, że złamaliście 

rozejm i wydam swym wojskom rozkaz do ataku, 
i wznowimy wojnę. 

. . . 
Cieszę się, że się 

rozumiemy. 



 

Pomimo układu w Trewirze Niemcy nie zaprzestali ataków i dalej prowadzono walki m.in. 
pod Rynarzewem, Zbąszyniem i w rejonie Bydgoszczy.

W końcu jednak 28 czerwca 1919 roku podpisano 
traktat wersalski, który przyznawał odrodzonej 
Rzeczypospolitej Polskiej odzyskaną w wyniku 
powstania Wielkopolskę wraz z niektórymi są-
siadującymi miastami. 

Dzięki temu Powstanie Wielkopolskie 
zakończyło się sukcesem i Wielkopolanie 
mogli cieszyć się zasłużonym 
zwycięstwem. 

Wiwat!
Wiwat!Brawo!

Niech żyje Wielkopolska!

Dowbor-Muśnicki mógł wydać rozkaz 
operacyjny mający na celu zajęcie wszystkich 
przyznanych terenów na mocy traktatu
wersalskiego. Powstanie wielkopolskie było 
jednym z nielicznych udanych zrywów
wyzwoleńczych, dzięki któremu Polska od-
zyskała po latach zaborów region o wielkim 
znaczeniu politycznym, gospodarczym i kul-
turalnym, prakolebkę państwowości polskiej.
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