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Powstanie wielkopolskie najczęściej analizowane jest od strony walki –
zjawiska dynamicznego, najbardziej atrakcyjnego, łatwego do
zapamiętania i utrwalenia. Jednak w historii wszystkie wydarzenia i
zjawiska są jedynie ogniwem w niekończącym się ciągu dziejowym, każde
ma swoją przyczynę i daje początek następnym faktom. Zanim doszło do
wybuchu powstania w Poznaniu, powstało specyficzne tło, na którym
wystąpiły okoliczności umożliwiające podjęcie walki. Przypomnienie owych
realiów jest niezbędne.

Przywykliśmy do traktowania polskich powstań narodowych z (całkiem
słusznym) namaszczeniem, estymą. Rzadko zdarza się refleksja z
perspektywy czasu, w miarę rzeczowa i bez emocji, jako że większość
naszych powstań zakończyła się klęską, co spowodowało poczucie
bezsilności, tragedii, także frustracji. Na ogół rzadko przyczyn
niepowodzenia doszukiwano się także w błędach wewnętrznych, w
nietrafnym sposobie myślenia, w błędach przyjętej metody walki o
niepodległość. Bywały w naszych dziejach powstania spontaniczne,
nietrafiające w odpowiedni moment, źle przygotowane, w których emocje



przeważały nad przemyśleniem i dobrą organizacją. Było jednak powstanie
rozsądne: wielkopolskie z lat 1918-1919.

Przed Wielką Wojną

Zanim wybuchło powstanie w Wielkopolsce, było ponad sto lat udziału w
walce zbrojnej – ale i ustalania własnej, specyficznej drogi do
niepodległości. Tradycje regionu sięgają tu lat konfederacji barskiej z lat
1768-1772, która w niektórych kręgach jest traktowana jako powstania
zbrojne przeciwko Rosji, częściowo też Prusom. Wielkopolanie mieli swój
udział w insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku, która w regionie rozwijała
się pomyślnie, ale klęska pod Maciejowicami unicestwiła szanse na
zwycięstwo. W latach 1806-1807 w regionie wybuchło zwycięskie
powstanie przeciwko Prusakom, zainicjowane przez Napoleona, który
aktywnością Wielkopolan zamierzał przyspieszyć ostateczną klęskę
Prusaków pokonanych w bitwach pod Jeną i Auerstedt. Do Poznania
przybyli wtedy generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki, którzy
wezwali mieszkańców regionu do działania. W ciągu dwóch tygodni
Wielkopolska została uwolniona od wojsk zaborcy, a echo tych wydarzeń
znajdujemy w X Księdze „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w
opowieści Bartka Prusaka (czyli przybyłego z terenu Prus Polaka) –
obserwatora wydarzeń.

Mniej znane jest inne, ogłaszane powstanie – przeciwko Austriakom w
1809 roku. Za to szczególne znaczenie dla tradycji walki Wielkopolan o
niepodległość miał udział ochotników z regionu w powstaniu
listopadowym. Poniesiona klęska dała początek refleksji nad słusznością
przyjętej metody walki. Już po upadku Napoleona i utworzeniu Wielkiego
Księstwa Poznańskiego wystąpiły opinie o konieczności „okopania się” i
ustalenia nowej metody działania, wobec niemożności ustalenia dogodnej
pory walki o niepodległość. To wtedy rozpoczął działalność Dezydery
Chłapowski, prekursor nowoczesnego rolnictwa w Wielkopolsce. Jednak
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pierwsze miesiące po 1831 roku dały początek nowemu kierunkowi
działania: pracy organicznej, ale połączonej z gotowością do walki
zbrojnej. Kiedyś do tej walki musi dojść, to nieuniknione, ale sprzyjająca
okazja może nadejść za dziesięć, pięćdziesiąt – lub za sto lat. Zaborca w
tym czasie będzie germanizował, pozbawiał świadomości narodowej, dążył
do integracji polskiego społeczeństwa z państwem pruskim (od 1871 roku
niemieckim), pozbawiał tożsamości. Zatem należało się ukierunkować na
wszechstronne wychowanie polskiej społeczności, ukierunkowanie – ale
nie na daremne powstania, które bez szans na pomoc z zewnątrz musiały
zakończyć się tragedią i niweczyły efekty dotychczasowej działalności
narodowej. Specyfika wielkopolskiej drogi do niepodległości polegała też
na umiejętnym wykorzystaniu metod działania i potencjału zaborcy, na
tworzeniu struktur konkurencyjnych, o czym jeszcze będzie mowa. Na tle
tej metody wydarzenia wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku były
swoistym „wypadkiem przy pracy” – chwalebnym, ale nie pasującym do
spontanicznie, odruchowo przyjętego założenia, podobnie jak udział
ochotników z Wielkopolski w powstaniu styczniowym 1863-1864 roku.

Lata 1864-1914, dzielące upadek powstania styczniowego od wybuchu I
wojny światowej, miały ogromne znaczenie dla kształtowania się nowych
sił politycznych w Europie i świadomości Polaków w prowincji poznańskiej.
W tym czasie dorosło nowe pokolenie, kształtowane nie tylko
świadomością poniesionej, kolejnej klęski, ale też wychowywane w duchu
pracy organicznej – i hartowane w ogniu ustaw wyjątkowych. Wszystko zaś
odbywało się w atmosferze nadciągania nieuchronnego, wielkiego
konfliktu pomiędzy czołowymi mocarstwami europejskimi owej doby.

Wyraźne nasilenie zorganizowanej działalności germanizacyjnej (nie tylko
na ziemiach polskich, ale też w Alzacji i Lotaryngii i w Szlezwiku-
Holsztynie) nastąpiło od stycznia 1871 roku – od czasu utworzenia
Cesarstwa Niemieckiego. Na duchowe zjednoczenie społeczeństwa
polskiego w duchu niemieckim zabrakło czasu. Zbliżał się nieuchronny,
wielki konflikt w centrum Europy i należało sobie zapewnić jeśli nie
lojalność, to przynajmniej spokój w tej części kontynentu. Zaczęto
stosować metodę siłową – szczęśliwie dla strony polskiej, a niezbyt
zręcznie. Na lata osiemdziesiąte XIX wieku i początek następnego stulecia
przypada okres akcji szczególnie nasilonego wynaradawiania Polaków w



Poznańskiem i w zaborze rosyjskim. Po 1871 roku nastał w Rzeszy czas
ustaw wyjątkowych, nadzwyczajnych. Już w latach 1872-1874 niemal
całkowicie wyeliminowano język polski ze szkół, starano się też ograniczać
liczbę nauczycieli Polaków. W 1876 roku wprowadzono język niemiecki
jako obowiązujący w sądownictwie i urzędach. W 1885 roku zarządzono
natychmiastowe opuszczenie granic Rzeszy przez poddanych innych
państw. Kolejnym zdecydowanym krokiem rządu berlińskiego było
utworzenie w 1886 roku Komisji Kolonizacyjnej, której głównym zadaniem
było nadzorowanie własności ziemskiej i w miarę możliwości oddawanie jej
w ręce niemieckie. Początkowo organizacja ta odnosiła poważne sukcesy,
korzystając z fiskalnego, a nie patriotycznego nastawienia części ziemian
wielkopolskich. Dopiero energiczne przeciwdziałanie księdza Piotra
Wawrzyniaka ową tendencję zatrzymało.

Sporo kontrowersji spowodowało utworzenie w Poznaniu w 1894 roku
Niemieckiego Związku Marchii Wschodniej (Deutscher Ostmarkenverein),
od pierwszych liter nazwisk założycieli nazywanego Hakatą. Organizacja
ta, niezbyt liczna (21 tysięcy członków w 1901 roku), była jednak bardzo
aktywna i radykalna w propagowaniu niemczyzny na wschodnich
obrzeżach Rzeszy. Na początku XX wieku doszło do wydarzeń szczególnie
bulwersujących ówczesną opinię publiczną: do wprowadzenia nauki religii
w szkołach w języku niemieckim. Już wcześniej stopniowo ograniczano
prawo do używania języka polskiego na zebraniach publicznych, w
szkołach niemal wszystkie przedmioty nauczane były po niemiecku.
Młodzież szkolna jednak i rodzice w zaborze pruskim ostro zaprotestowali
przeciwko wprowadzeniu tego języka do ostatniego już bastionu polskości
w szkole: lekcji religii. Wyraźnie widać odrodzenie się po ćwierćwieczu
tendencji widocznych w okresie Kulturkampfu, kiedy kanclerz Otto von
Bismarck, wbrew swym zamiarom, zamiast spolaryzować polskie
społeczeństwo – doprowadził do zjednoczenia środowisk polskich wokół
wiary katolickiej i jej duchowieństwa.

Kolejny etap wywierania nacisku na środowiska polskie nastąpił w 1904
roku, gdy zgodę na postawienie nowej siedziby uzależniono od opinii
administracji. Wówczas najbardziej spektakularnym świadectwem błędu
owej postawy była m.in. demonstracja Michała Drzymały. Brak poczucia
humoru ze strony administracji niemieckiej zaś inspirował do użycia siły,



czasami bez przebierania w środkach. Dochodziło do gorszących, czasem
wręcz groteskowych scen, skwapliwie wykorzystywanych przez polskie
środowiska narodowe, które zresztą najwyraźniej traktowały Drzymałę
instrumentalnie. Dodatkowo w 1908 roku w parlamencie przegłosowano
tzw. ustawę kagańcową, zakazującą używania języka polskiego na
zebraniach w miejscowości, w której mieszka mniej niż 60% Polaków.

Na germanizacyjny ucisk środowiska polskie odpowiadały różnymi
formami oporu, ale zawsze mieszczącymi się w granicach obowiązującego
prawa. Na najwyższym szczeblu, w parlamencie pruskim i Rzeszy, było to
działanie Koła Polskiego, które swoje metody dostosowywało do tendencji,
jakie obowiązywały w bieżącej polityce Berlina. Z czasem pojawili się
wytrawni parlamentarzyści polscy, doskonale zorientowani w realiach
sejmowych, mocno i zdecydowanie występujący w polskiej sprawie
podczas I wojny światowej i w dniach odzyskiwania przez Polskę
niepodległości.

Główny ciężar rywalizacji z żywiołem niemieckim spoczywał jednak na
barkach działaczy organicznikowskich.

Konspiratorzy i politycy

W okresie poprzedzającym wybuch wojny światowej na ziemiach zaboru
pruskiego działało już czwarte pokolenie działaczy organicznikowskich.
Obserwacja zasięgu tej pracy pozwala stwierdzić, że w ciągu niecałych stu
lat zdołali oni utworzyć struktury niezależne od władz berlińskich,
obejmujące niemal wszystkie newralgiczne dziedziny życia państwowego i
gospodarczego.

Niemcy, jak można sądzić, zorientowali się w zakresie narastającego
zagrożenia dopiero z chwilą analizy fenomenu sukcesu spółek zakładanych
i kierowanych przez księdza Piotra Wawrzyniaka. Organicznikom udało się
wprawdzie stworzyć sprężyście funkcjonujący, konkurencyjny dla władz
zaborczych system gospodarczy i organizacyjny, ale mimo wszystko nie
byli oni w stanie zahamować przemian mentalnościowych, które były
nieuniknione podczas długoletniego funkcjonowania w granicach obcego
państwa. Jeżeli powstanie miało wybuchnąć, okazja powinna się pojawić



jak najszybciej.

W 1918 roku, gdy potęga Rzeszy chyliła się ku upadkowi, Wielkopolanie
mieli już przygotowane mocne podstawy pod sprawne przejęcie władzy w
regionie i sterowanie podstawowymi gałęziami gospodarki – z wyjątkiem
przemysłu, gdyż prowincja poznańska była regionem przewidzianym do
spełniania roli spichlerza, zaplecza rolniczego. W tym czasie zabór pruski
miał do wyboru albo czekać biernie na decyzje konferencji pokojowej i
przyjąć je „z dobrodziejstwem inwentarza”, albo przeprowadzić powstanie
zbrojne, demonstrację, która powinna owe decyzje ukierunkować w stronę
pożądaną dla polskiej ludności.

W Wielkopolsce największe wpływy miało istniejące od 1897 roku (na
dobre od 1906) Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne – ruch narodowy i
konsekwentnie antyniemiecki, dysponujący określoną, dość jasną wizją
przyszłej, niepodległej Polski. Endecja nie miała tu prawie w ogóle liczącej
się konkurencji, w postaci choćby socjalistów czy ruchu ludowego, a wiele
czołowych instytucji polskich, m.in. Związek Spółek Zarobkowych i
Gospodarczych, wiele Banków Ludowych, Towarzystwo Czytelni
Ludowych, liczne organizacje korporacyjne, znajdowało się w rękach,
często z nią ściśle współpracujących, księży-społeczników. Równolegle też
działały organizacje zawodowe oraz koła Towarzystwa Katolickich
Robotników Polskich, z czasem baza dla tworzenia wielkopolskiej chadecji
– czyli Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, które z kolei przejęło ster
w środowiskach polskich na Górnym Śląsku. W pewnym stopniu ten niemal
monolit ideologiczny był bardzo przydatny (zwłaszcza w czasie walki
zbrojnej o wolność), ale nie ułatwiał regionowi życia w warunkach
niepodległego, wielopartyjnego państwa.

W tych realiach silnie rozbudowany ruch
społeczny, ideowy i ekonomiczny, oparty o
środowiska zdecydowanie antyniemieckie i
niepodległościowe, zaczął generować
konspirację, zwłaszcza w kręgach
młodzieżowych, szkół średnich. W krajach

słowiańskich największą popularność zyskało Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”, założone w Czechach w 1862 roku. Pierwsze gniazdo „Sokoła” w
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zaborze pruskim założono z inicjatywy druhów ze Lwowa w Inowrocławiu
w grudniu 1884 roku. Wkrótce sieć organizacji sokolej pokryła cały obszar
Wielkopolski, opierając się głównie na środowisku drobnomieszczańskim,
związanym z ruchem ludowym.

Od samego początku „Sokół” wielkopolski tylko z założeń teoretycznych i
używanej symboliki był towarzystwem zajmującym się krzewieniem kultury
fizycznej. W rzeczywistości pod szyldem organizacji sportowej
funkcjonował związek przygotowujący młodych ludzi do służby wojskowej,
kształtujący postawę patriotyczną i przywiązanie do tradycji narodowej.
Zasięgiem działania objęto nie tylko zabór pruski, ale i środowiska polskie
na emigracji, między innymi w Westfalii i Nadrenii. W sumie przed
wybuchem wojny światowej działało trzynaście okręgów, od lipca 1893
roku zrzeszonych w Związek Sokołów Wielkopolskich, a w dwa lata później
– w Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. Przed wybuchem
wojny było 291 gniazd (czyli kół) zrzeszających prawie 12 tysięcy
członków.

Z czasem pojawiła się sprawa objęcia działalnością niepodległościową
także młodzieży kilkunastoletniej, w szeregach bardzo wtedy modnego, a
przede wszystkim legalnego, skautingu. Czołowe miejsce zajmowało tu
Towarzystwo Tomasza Zana – formalnie zajmujące się samokształceniem,
w rzeczywistości przygotowujące do działalności niepodległościowej.
Bardziej zorganizowany i ukierunkowany charakter miał „Zet”, czyli
Związek Młodzieży Polskiej (założony w Krakowie przez Zygmunta
Balickiego, o zasięgu międzyzaborowym), działający m.in. wśród polskich
studentów w Berlinie, Lipsku i Monachium. Tam już chodziło o
przygotowywanie kadr kierowniczych i dowódczych. Ale pomysł
przeniesienia skautingu na ziemie zaboru pruskiego wyszedł z kręgów
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1912 roku z inicjatywy doktora
Ksawerego Zakrzewskiego, wiceprezesa poznańskiego „Sokoła”, również w
Wielkopolsce, zaczęto organizować drużyny skautowe. Pierwszy polski
zastęp skautowy w Wielkopolsce, o nazwie „Poznań”, rozpoczął działalność
17 października 1912 roku. W końcu tegoż roku była to już drużyna, a
później hufiec „Piast”, zrzeszający cztery drużyny, których patronami byli
kolejno według numeracji: Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki,
Mieczysław I i Władysław Jagiełło. Wkrótce – dodajmy: działające legalnie



– polskie drużyny skautowe powstały w całej Wielkopolsce. Czołowymi
działaczami byli m.in.: Cezary Jindra, Wincenty Wierzejewski, Henryk
Śniegocki, Antoni Wysocki. Dziewczęta skautki, zorganizowane we własne
(mniej liczne od męskich) drużyny, przygotowywane były do pracy
sanitariuszek. Z czasem ustalił się schemat przechodzenia młodego
człowieka: ze skautingu do „Sokoła”, a z „Sokoła” do wojska.

W 1914 roku na ziemiach zaboru pruskiego działało ok. 40 drużyn
skautowych – w przybliżeniu ok. 900 druhów i druhen. Już dwa lata
wcześniej w kręgach skautowych zaczęto tworzyć zakonspirowane Polskie
Drużyny Strzeleckie, których członkowie, wzorem kolegów z Galicji,
prowadzili potajemne szkolenia bojowe.

Poza tym w latach 1864-1914, dzielących upadek powstania styczniowego
od wybuchu wojny światowej, zdążyło narodzić się i dojrzeć nowe
pokolenie młodych Polaków, nieobciążone doświadczeniami klęski,
patriotycznie wychowane w domu, zahartowane w ogniu realiów
Kulturkampfu, ustaw wyjątkowych, usuwania języka polskiego ze
szkolnictwa i administracji, strajków szkolnych. Naturalną koleją rzeczy
więc w czołowych szkołach średnich zaboru pruskiego zaczęto zakładać
zakonspirowane organizacje formalnie samokształceniowe – w
rzeczywistości zaś niepodległościowe.

Mowa była o konspiracji. Ale nie wolno zapominać o wielkiej pracy
wychowawczej, prowadzonej przez wszystkie bez wyjątku polskie
organizacje działające w zaborze pruskim. Wynikało to też ze specyfiki
życia rodzinnego i społecznego tej epoki, w której każde towarzystwo o
charakterze rzemieślniczym, religijnym czy sportowym zajmowało się
bardzo szeroko wychowywaniem osób zrzeszonych, krzewieniem
świadomości narodowej, organizowaniem wycieczek, koncertów,
amatorskich przedstawień teatralnych, zabaw i majówek, festynów,
integrujących spotkań świątecznych, w miarę możliwości i środków także
działalnością wydawniczą.

W ogniu wojny

W szeregach armii państw zaborczych znalazło się ok. dwóch milionów



żołnierzy polskiej narodowości, z czego mniej więcej 500 tysięcy przeszło
przez armię niemiecką, walcząc głównie na najcięższym, zachodnim
froncie. Przyjmuje się, że co najmniej 148 tysięcy z nich poległo. Zanim
nastąpiło odrodzenie ojczyzny, Polacy musieli więc stanąć naprzeciw siebie
we wrogich mundurach. Ich udziałem też była zmiana nastrojów w
szeregach, gdy po kilku miesiącach zwycięskie marsze i potyczki
przekształciły się w wojnę pozycyjną – długotrwałą, prawie bezradną
operacyjnie i ogromnie wyniszczającą wszystkie strony konfliktu. Żołnierze
na froncie zajęci byli swoimi sprawami, nie bardzo mogli wpływać na
rozwój sytuacji w kraju. Ale młodzież polska i ci członkowie organizacji
konspiracyjnych, którzy nie poszli na front, nie przerwali działalności. Od
1915 roku w kręgach gimnazjalnych działała Tajna Organizacja
Niepodległościowa. Już rok wcześniej wśród skautów zaczęto organizować
dziesiątki bojowe, a w maju 1915 roku powstał Klub Sportowy „Unia”,
działający w kierunku i rekreacyjnym, i niepodległościowym. Pojawili się
też czołowi działacze i organizatorzy tych związków, wśród nich Stanisław
Nogaj i Zenon Kosidowski. Podobne organizacje tworzono w innych
miastach Wielkopolski. W dniu 2 kwietnia 1916 roku w Poznaniu powołano
Miejską Kwaterę Skautową z Henrykiem Śniegockim na czele.

Naturalną koleją rzeczy ożywili się żołnierze polscy, do których
świadomości zaczęła docierać myśl o możliwości odrodzenia wolnej
ojczyzny. Nie przykładano się zanadto gorliwie do służby, powszechne były
rozmowy w szeregach po polsku, przede
wszystkim jednak z niesłabnącym utęsknieniem
wyczekiwano zakończenia krwawej wojny.
Zorganizowano system udzielania pomocy
uciekinierom z frontu i symulantom,
zaopatrywano ich w fałszywe dokumenty,
najbardziej zagrożonych zaś kierowano do Królestwa Polskiego, gdzie przy
okazji stawali się łącznikami z tamtejszymi konspiratorami. Szczególnie
cenne było uzbrojenie, z którym dezerterzy mimo zakazu przybywali z
frontu. Zatem wkrótce konspiratorzy z kręgów skautowskich przystąpili do
kolejnej pracy: do gromadzenia broni w tajnych magazynach.

Skauci w tym czasie stali się najaktywniejszymi organizatorami pracy
konspiracyjnej i narodowej. Już w czasie wojny, szczególnie od końca 1916
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roku, zasłynęli akcjami propagandowymi i organizowaniem manifestacji
patriotycznych; szczególnie spektakularna, upamiętniająca setną rocznicę
śmierci Tadeusza Kościuszki, odbyła się w październiku 1917 roku pod
pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Młodzież gimnazjalna w tym czasie też tworzyła własne organizacje
konspiracyjne. Już w 1915 roku w Gimnazjum Augusty Wiktorii (po 1919
roku im. Karola Marcinkowskiego) powstał Związek Młodzieży Polskiej
„Kościuszko”, oparty na strukturze „Zetu”, rozszerzony na inne szkoły
średnie miasta. Z kolei ze środowiskiem Towarzystwa Tomasza Zana
związane było tajne Młodzieżowe Towarzystwo Oświaty Ludowej „Sowa”,
które w swojej strukturze miało tzw. pogotowie, przygotowujące swych
członków do służby kurierskiej, ochrony mienia i sanitarnej.

Przed powstaniem

Jesień 1917 roku była przełomowa dla organizacji polskich działań
konspiracyjnych w Poznańskiem: przystąpiono do tworzenia związku już
jednoznacznie szykującego się do powstania zbrojnego. Po konsultacjach w
Warszawie z działaczami tamtejszej Polskiej Organizacji Wojskowej
postanowiono powołać podobny związek w Poznańskiem. W rezultacie 15
lutego 1918 roku zaprzysiężono pierwszą grupę członków tajnej Polskiej
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego (POWZP). Była to organizacja
kadrowa, w połowie 1918 roku POWZP liczyła nie więcej niż 70 członków.
Późną jesienią 1918 roku w stolicy regionu było jedenaście
zakonspirowanych składnic broni, amunicji i wyposażenia wojskowego. Już
20 października wydano wewnętrzną odezwę, w której wprost zalecano
skoncentrowanie się na szkoleniu wojskowym.

Stopniowo nadeszła pora na konkretyzowanie się struktur
zakonspirowanej administracji polskiej w zaborze pruskim. W każdym,
zwłaszcza mniejszym środowisku, kształtuje się elita danej społeczności. W
Wielkopolsce końca XIX wieku były to przeważnie osoby z kręgów
administracji, ziemiaństwa, duchowieństwa, medycyny, oświaty – a więc na
ogół wykształcone, z utrwalonym prestiżem w swoim środowisku, z
którymi współpracowali też lepiej sytuowani przedstawiciele rzemiosła i
handlu. W dużym mieście zespół ten powiększał się o przemysłowców (jeśli



byli), kadrę wyższej uczelni, ludzi sztuki, kultury, palestry. Owa elita miała
wielki wpływ na środowisko, w którym żyła i pracowała, a co światlejsi z jej
przedstawicieli, o ile stawiali przed sobą tzw. wyższe cele – także
patriotyczne – łatwo stawali się przywódcami politycznymi i narodowymi w
danej miejscowości. Zarówno polskimi, jak niemieckimi. Ksiądz, lekarz,
aptekarz, właściciel majątku, urzędnik – to także byli ludzie na ogół
otoczeni szacunkiem, a przynajmniej darzeni respektem, ich zdanie było
ważne w danym środowisku. Owi przedstawiciele lokalnych elit spotykali
się w swoim kręgu, mieli otwarte możliwości kontaktowania się z tzw.
szerokim światem, często kierowali się celami znacznie wykraczającymi
poza sprawy związane z rodziną, najbliższym otoczeniem czy daną
miejscowością. Jeżeli do rzeczywistości tej dodamy kultywowane w
rodzinach tradycje patriotyczne i wizję wolnej Polski, zrozumiałe będzie, że
z tych właśnie kręgów się wywodzili przywódcy polityczni polskiego ruchu
niepodległościowego. Właśnie w tych kręgach zaczęły się w 1918 roku
kształtować lokalne, terenowe „gabinety cieni”. W czasie towarzyskich
spotkań, w potajemnych naradach, rozpoczął się proces dzielenia zadań i
funkcji na danym terenie, w razie kryzysu lub załamania się systemu
administracji i władzy niemieckiej.

Taktyka władz niemieckich wobec środowisk polskich przypominała
traktowanie ludności podległej, tubylczej przez kolonizatorów. Zakładano,
że gdy nastąpi zgermanizowanie urzędów, usunięcie języka polskiego ze
szkół i utrudni się Polakom możliwość zajmowania kluczowych stanowisk
we władzach prowincji i powiatów, trwałość władzy będzie pewna.
Przewidywano, że gdy Polacy, pozbawieni kadr przywódczych i
administracyjnych, nagle będą pozostawieni sami sobie, staną się bezradni
– zatem już świadomość tej sytuacji powinna odebrać im chęć
podejmowania prób wszelkich zmian. Tymczasem strona polska była w
stanie wprowadzić swoich przedstawicieli na czołowe stanowiska w
administracji i władzach regionu. Kształcili ich… sami Niemcy, choćby w
parlamencie berlińskim. Podobnie było w wojsku, gdzie sądzono, że
niedopuszczenie Polaków do wyższych stopni i stanowisk wojskowych
sparaliżuje możliwość zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia
powstania zbrojnego. Nie przypuszczano, że skuteczne wystąpienie
militarne są w stanie zorganizować podoficerowie i oficerowie do kapitana



włącznie. Z pewnością owe kalkulacje, dotyczące zarówno władz
cywilnych, jak i wojska, świadczyły o niedocenieniu zdolności
organizacyjnych i elastyczności polskich środowisk przywódczych w
Wielkopolsce.

Latem 1918 roku, złożony z polskich elit, działający dotąd w ukryciu
Międzypartyjny Komitet Obywatelski przekształcony został w Centralny
Komitet Obywatelski (CKO), ze swymi odpowiednikami w powiatach i
większych miastach. Na czele siedmioosobowej egzekutywy, czyli wydziału
wykonawczego, stanął ksiądz Stanisław Adamski, sekretarzem został
dziennikarz Adam Poszwiński. W październiku w parlamencie Rzeszy
grupa posłów polskich z Władysławem Seydą, Wojciechem Korfantym i
księdzem Antonim Stychlem na czele wystąpiła z postulatem przyłączenia
ziem zaboru pruskiego do odradzającej się Polski.

W połowie października 1918 roku podczas narady przedstawicieli
Komitetów Obywatelskich największych miast regionu powołano
tymczasową komendę Straży Obywatelskiej, z Julianem Langem na czele.
Oddziały tej formacji zaczęły potajemne ćwiczenia wojskowe. W dniu 11
listopada 1918 roku zapadła już urzędowa, oficjalna decyzja o tworzeniu
oddziałów Straży Obywatelskiej (Bürgerwehr), parytetowej w składzie,
która miała zachowywać porządek na swoim terenie. Polacy wykorzystali
tę okazję do formowania kolejnej formacji wojskowej. Już 27 listopada
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przejął inicjatywę i Straż Obywatelską
w Wielkopolsce przemianował na Straż Ludową, w której środowiska
niemieckie i żydowskiego pochodzenia zostały zmarginalizowane.

Wybuch rewolucji w Niemczech 28 października 1918 roku bardzo
przyspieszył rozwój wydarzeń. 11 listopada zawarto w Compiègne rozejm,
który w rzeczywistości zakończył walki na froncie zachodnim.

Od 11 listopada 1918 roku w Poznaniu i w innych miastach regionu



tworzono sieć rad robotniczo–żołnierskich (RRiŻ) – formalnie
rewolucyjnych, w rzeczywistości o rewolucyjno-nacjonalistycznym
charakterze. Tego samego dnia Centralny Komitet Obywatelski ujawnił
swoje istnienie i przyjął nową nazwę: Tymczasowej Naczelnej Rady
Ludowej, z doktorem Czesławem Meissnerem na czele. W dwa dni po jej
utworzeniu powołano egzekutywę tego gremium, Komisariat NRL, złożony
z trzech osób: księdza Stanisława Adamskiego, Wojciecha Korfantego i
Adama Poszwińskiego.

Schemat funkcjonowania tymczasowej Naczelnej Rady Ludowej został
nakreślony przez księdza Stanisława Adamskiego, działacza
spółdzielczego, który system zarządzania spółką gospodarczą przeniósł na
zasady organizacji centralnej władzy polskiej zaboru.

Kolejnym etapem tych działań były obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego
3-5 grudnia 1918 roku, zrzeszającego delegatów z Pomorza, Wielkopolski i
Górnego Śląska. Obrady Sejmu, prowadzone w podniosłej, patriotycznej
atmosferze, traktowane jako święto polskiej społeczności zaboru,
przebiegały bardzo sprawnie. Przede wszystkim oficjalnie już wybrano
osiemdziesięcioosobową Naczelną Radę Ludową, z lekarzem Bolesławem
Krysiewiczem na czele. Skład Komisariatu powiększono do sześciu osób;
każdy z komisarzy, niezależnie od przydzielonego zakresu obowiązków,
reprezentował poszczególne dzielnice zaboru. Powołano też dwa
podkomisariaty NRL, w Gdańsku i w Bytomiu. Poznań stał się polityczną
centralą całości ziem zaboru pruskiego.

Władza polityczna bez wojska niewielkie ma znaczenie, zatem polecono
formowanie w poszczególnych miejscowościach oddziałów Straży Ludowej.
Już wcześniej funkcjonowały oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa, a
formacje te z czasem stały się oparciem dla przyszłego powstania.

Po wybuchu rewolucji w Niemczech nastąpiło też ożywienie w Polskiej
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. W dniu 11 listopada 1918 roku
powołano kierowniczy zespół organizacji, tzw. Radę Jedenastu, z
Mieczysławem Andrzejewskim na czele. Zespół ten już dwa dni później
zorganizował spektakularne najście na posiedzenie poznańskiej RRiŻ w
Ratuszu, wymuszając wprowadzenie kilku Polaków do jej składu; z czasem



akcję tę nazwano „zamachem na Ratusz”. Od tej chwili poznańska Rada w
rzeczywistości była już w rękach polskich. Radą Żołnierzy kierował Bohdan
Hulewicz, Mieczysław Paluch został pełnomocnikiem Wydziału
Wykonawczego RRiŻ przy dowództwie V Korpusu Armii. Peowiacy więc
uzyskali kontrolę nad podstawowymi punktami decyzyjnymi o sprawach
wojskowych w stolicy prowincji.

Wkrótce po zamachu na Ratusz POWZP zaczęła organizować w Poznaniu
równie spektakularne, co ryzykowne akcje. Już 15 listopada
przeprowadzono nieudaną próbę opanowania Fortu IX, a trzy dni później –
baraków wojskowych za Bramą Dębińską. Ale powodzeniem zakończyła się
brawurowa akcja wykradzenia z samej komendy V Korpusu Armii 80
kilogramów akt dotyczących nowych formacji niemieckich. Udaremniono
także wywóz złota z poznańskiej filii Banku Rzeszy, zajęto również baraki
ze sprzętem wojskowym przy ulicy Rycerskiej (później F. Ratajczaka),
odwach przy ul. Młyńskiej i na Jeżycach Urząd Umundurowania przy ul.
Nollendorfa (Jackowskiego). Cennym „nabytkiem” dla organizacji był
radiotelegrafista Stanisław Jóźwiak, pełniący służbę przy radiostacji na
Cytadeli. Odtąd konspiratorzy mieli doskonałą orientację w korespondencji
między dowództwem niemieckim w Poznaniu a władzami berlińskimi. Z
czasem powstała grupa konspiratorów, zdeterminowanych działaczy
skupionych głównie wokół Władysława Zakrzewskiego, Mieczysława
Palucha i Bohdana Hulewicza, którzy zaczęli rozważać możliwość
utworzenia zakonspirowanego sztabu przyszłego powstania. Nazywano ich
Grupą Palucha lub Tajnym Sztabem Wojskowym. W rzeczywistości jednak
zespół ten nie odegrał roli, jaką sobie wyznaczył, i szybko został
zneutralizowany przez kontrolerów z Komisariatu NRL. W zasadzie można
przyjąć, iż ów „sztab” istniał tylko w nadziejach i wyobraźni organizatorów.
Natomiast nie sposób odmówić Paluchowi i jego współpracownikom
fantazji, determinacji oraz zdecydowania w działaniu.

Zanim powstanie wybuchło. Tło dyplomatyczne

Powstanie wielkopolskie należy również rozpatrywać w realiach
dyplomatycznych lat 1918-1919, w okolicznościach, jakie stały się
udziałem całości ziem polskich. Wbrew rozpowszechnianym sądom i



przekonaniom o wyjątkowości roli Polski w Europie, w czasie I wojny
światowej byliśmy nie podmiotem, a przedmiotem polityki
międzynarodowej, co w dużej mierze wynikało nie tyle z naszych zalet
narodowych, ile z położenia geopolitycznego, które angażowało ziemie
położone nad Wisłą i Wartą w niemal wszystkie większe konflikty
europejskie. Najpierw, już w 1914 roku, zaborcy starali się przyciągnąć
poddanych polskiej narodowości. Z rosyjskiej strony był to manifest
wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, przyrzekający pamięć o Polsce,
w przypadku gdyby mieszkańcy Królestwa dostatecznie poparli
Romanowów i Petersburg; wkrótce za tym powstał Legion Puławski.
Austro-Węgry pozwoliły na tworzenie Legionów Polskich (mimo
niepowodzenia misji 1. Kompanii Kadrowej). Niemcy zaczekali do 5
listopada 1916 roku, gdy wspólnie z Wiedniem powołali efemerydalne
Królestwo Polskie z ziem odebranych Rosji. Nie chodziło o rzeczywiste
odrodzenie Polski, lecz o pozyskanie jak największej liczby rekrutów.
Najtrwalsze okazały się Legiony, które mimo kryzysu przysięgowego z
lipca 1917 roku z czasem dały początek niepodległościowej tradycji potem
dominującej w odrodzonej Polsce (nie bez wpływu na nią charyzmatycznej
osobowości Józefa Piłsudskiego).

Także podczas działań wojennych, w miarę krystalizowania się położenia
wojskowego ziem wszystkich trzech zaborów, zmieniał się stosunek do
sprawy polskiej, a przede wszystkim do polskiego żołnierza, bo na nim w
gruncie rzeczy naszym sojusznikom najbardziej zależało. Na tej zasadzie
dopiero w 1917 roku, kiedy w Rosji obalono carat i nie groziły już z tej
racji dyplomatyczne interwencje z Piotrogrodu, pozwolono na formowanie
armii polskiej we Francji, której dowódcą został gen. Józef Haller.

Nie inaczej sytuacja Polski przedstawiała się pod koniec I wojny światowej.
Niemal od chwili zawarcia rozejmu w Compiègne odżyły dawne konflikty i



uprzedzenia. Między państwami zwycięskiej
koalicji, przygotowującymi się do otwarcia
konferencji pokojowej, wyraźnie wystąpiły dwa
stronnictwa: brytyjskie i francuskie. Stany
Zjednoczone przyjęły na siebie rolę mediatora,
który wszakże liczył na profity ekonomiczne po
wojnie, moralnie podparte udziałem dywizji
amerykańskich w wojnie na froncie zachodnim
(były ku temu podstawy, jako że de facto
Amerykanie uratowali ów chwiejący się już
front). Włochy wyraźnie przyjęły stanowisko
zbliżone do brytyjskiego, licząc na korzyści
terytorialne kosztem rozpadu Austro-Węgier. W rezultacie sprawa polska
miała tylko jednego szczerego a pewnego w owym czasie sojusznika:
Francję. Dodajmy: sojusznika opierającego swój związek z Polską nie na
sentymencie (jako że w polityce nie ma przyjaciół, jest tylko wspólnota
interesów), lecz na konieczności wynikającej z przyjętej polityki.
Odrodzenie państwa polskiego, często u nas przedstawiane jako wyraz
uznania, a nawet swoistego hołdu dla polskiej determinacji w walce o
odzyskanie niepodległości, w rzeczywistości było wynikiem potrzeby
pojawienia się w Europie Środkowej w miarę silnego państwa, które
byłoby zaporą oddzielającą zbolszewizowaną Rosję od pokonanych
Niemiec. Z drugiej zaś strony odrodzona Polska była gwarantem pewności
sojuszu przeciwniemieckiego, koniecznym w razie pojawienia się w
Berlinie myśli o rewanżu za klęskę 1918 roku.

Politycy poznańscy późną jesienią 1918 roku w większości przypadków
wychodzili z założenia, że tworzenie faktów dokonanych drogą powstania
zbrojnego może sprawie polskiej tylko zaszkodzić. W realiach układu sił
panującego w Paryżu każde nieprzemyślane posunięcie dyplomacji
polskiej, stojącej między politycznym młotem a kowadłem, mogło jak
najgorzej wpłynąć i na układ granic, i na położenie polityczne
odradzającego się państwa. Słuszność tych obaw już wkrótce się
potwierdziła w realiach wojny polsko–bolszewickiej i niemal całkowitego
osamotnienia Rzeczypospolitej. Jednak już w początkach grudnia do
Poznania zaczęły docierać informacje o tym, że sprawa polska w Paryżu



przedstawia się nie najlepiej. W aktach Ignacego Jana Paderewskiego
przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie zachowały się
informacje o potajemnych sygnałach kierowanych z Paryża w stronę
polityków poznańskich. Sugerowano w nich jednoznacznie konieczność
podjęcia „działań zmierzających do zaakcentowania woli społeczeństwa co
do przynależności narodowej danych ziem”.

Podjęcie walki zbrojnej na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy było
jednak związane z dużym ryzykiem dyplomatycznym. Ujawnienie owych
sugestii postawiłoby Francję w bardzo złym świetle, Polaków zaś
pogrążyłoby jako naród niezdyscyplinowany, nie ufający mocarstwom
zachodnim, ledwie odzyskujący wolność – a już próbujący na własną rękę
kształtować wygląd mapy Europy Środkowej. Aby osiągnąć możliwie
najwięcej, ewentualne powstanie należało rozpocząć jak najszybciej,
dopóki siły zbrojne Niemiec były w rewolucyjnym chaosie, a armia
podległa dowództwu Ober-Ost daleko na wschodzie. Społeczeństwo na
ziemiach zaboru pruskiego, zwłaszcza w Wielkopolsce, moralnie gotowe
było do walki, ale niedostateczny był poziom organizacyjny przygotowań,
przede wszystkim zaś brakowało wystarczającej liczby doświadczonych
oficerów i osoby naczelnego wodza. Obawy dyplomatyczne, wyrażane
także w Warszawie, znajdowały swoje odzwierciedlenie w postawie, jaką
Ignacy Jan Paderewski przyjął w Poznaniu między 26 a 31 grudnia 1918
roku.

W tej sytuacji Komisariat Naczelnej Rady Ludowej z jednej strony
postanowił przeczekać, a z drugiej nasilił kontakty wojskowe i
dyplomatyczne z Warszawą. Wybuch powstania wstępnie zaplanowano na
połowę stycznia 1919 roku.

W miarę upływu czasu, niemal z tygodnia na tydzień, położenie polityczne
ziem zaboru pruskiego stawało się coraz trudniejsze. Aktywność
dyplomatów polskich i wielkopolskich, niestety, nie zawsze odpowiadała
ich rzeczywistemu znaczeniu na arenie międzynarodowej – mimo nawet
spektakularnych wystąpień, np. świetnego mówcy i patrioty Romana
Dmowskiego na konferencji pokojowej. Zamierzano doprowadzić do
wyzwolenia ziem zaboru pruskiego siłami armii generała Józefa Hallera,
która by ruszyła z Gdańska na południe. Takie działanie byłoby realne w



przypadku wybuchu polskiego powstania na Pomorzu. Myślano też o
możliwości rozpoczęcia działań na Górnym Śląsku. Jednak wtedy, w końcu
1918 roku, były to plany nierealne. Niemniej jednak już w grudniu 1918
roku w Poznaniu podjęto decyzję o utworzeniu dwóch tajnych związków:
Organizacji Wojskowej Pomorza oraz Polskiej Organizacji Wojskowej
Górnego Śląska. Podobnie jak POWZP, nie miały one powiązań służbowych
z „warszawską” POW.

Czas najwyraźniej działał na niekorzyść polskich środowisk
niepodległościowych w zaborze pruskim. Mimo powiązań z Warszawą nie
można było ze względów politycznych liczyć na czynną pomoc z dawnego
Królestwa Polskiego. W miarę upływu czasu powoli opadała też fala
rewolucyjna w Niemczech, umacniały się kręgi militarne dążące do
opanowania sytuacji w wojsku i jeśli już nie beznadziejnego kontynuowania
wojny, to przynajmniej przywrócenia porządku w państwie, którego los w
realiach konieczności podpisania traktatu pokojowego wcale nie był
pewny. Powoli ustawało opuszczanie szeregów przez żołnierzy, chętnie
wstępowano do licznych formacji ochotniczych, zapewniających
przynajmniej czasowe zabezpieczenie przed niepewnym losem w życiu
cywilnym. Do swych garnizonów powracały z frontu poszczególne pułki i
bataliony, wzmacniając zbrojną przewagę strony niemieckiej. Jeszcze kilka
tygodni zwłoki, a mogłoby być za późno. Z drugiej strony zaś nie bardzo
było z kim prowadzić walkę zbrojną, gdy w szeregach Straży Ludowej i
Służby Straży i Bezpieczeństwa byli ochotnicy nastawieni patriotycznie,
lecz brakowało wykwalifikowanych dowódców wyższego szczebla. W
mieście czy powiecie można było osiągnąć sukces – ale dalsza koncepcja
rozwoju walki jawiła się problematycznie. W takiej sytuacji najczęściej z
pomocą przychodzi przypadek.

W 1914 roku nic jeszcze nie zapowiadało powstania sprzyjających
okoliczności. Mimo wybuchu wojny strona niemiecka nie zmniejszyła
nacisku germanizacyjnego, a i na froncie stosunki między żołnierzami
polskimi i niemieckimi oficerami nie zawsze układały się koleżeńsko.
Dopiero w toku wojny, gdy okazało się, że konflikt długo jeszcze potrwa,
sytuacja powoli się zmieniła. W armii zaczęło się kształtować braterstwo
broni między żołnierzami polskiego i niemieckiego pochodzenia, które
jednak nie zmieniło narodowych zapatrywań „Kaczmarków” (jak nazywano



Wielkopolan).

Inaczej było w kraju, gdzie w miarę upływu
czasu następowało pogorszenie warunków
bytowych i narastała świadomość nieuchronnej
klęski Rzeszy. Począwszy od 1917 roku, a
zwłaszcza od wyeliminowania Rosji z wojny i
niepowodzeń kolejnych ofensyw niemieckich na

froncie zachodnim, w Wielkopolsce zaczął się kształtować podziemny opór.
Coraz powszechniejsze stały się „polskie urlopy”, z których nie wracano na
front, dezercje, w regionie pojawiło się wielu pozornie chorych, dezerterów
– ludzi, którzy jednak mieli przeszkolenie wojskowe i doświadczenie
frontowe, a do boju za cesarza Wilhelma wracać nie zamierzali. Czekali na
dalszy rozwój sytuacji. Co prawda, było to zjawisko częste, ale jednak nie
aż tak powszechne, jak do niedawna jeszcze można było przeczytać we
wspomnieniach i opracowaniach dotyczących powstania wielkopolskiego.
W środowiskach cywilnych poszczególnych miejscowości zaczęły
powstawać swoiste „gabinety cieni” – tajne polskie komitety obywatelskie,
których członkowie w przypadku załamania rządów niemieckich dzielili
pomiędzy siebie funkcje we władzach administracyjnych i w gospodarce.
Wykształcenie uzyskane w niemieckich szkołach w zupełności wystarczało,
by podjąć takie obowiązki – przynajmniej w początkowym okresie.
Najbardziej zapalne było środowisko młodzieży (głównie skauci i
członkowie „Sokoła”) i poborowych, którzy przeszli szkolenie wojskowe,
ale jeszcze nie zaznali frontu i nie odczuli na sobie okropności wojny. W
tym środowisku powstała w lutym 1918 roku Polska Organizacja Wojskowa
Zaboru Pruskiego – która jednak (podobnie jak powstała później
Organizacja Wojskowa Pomorza) poza nazwą nie miała nic wspólnego z
„warszawską” POW.

W listopadzie 1918 roku i po wybuchu rewolucji w Niemczech doszło do
załamania dyscypliny armii niemieckiej na froncie zachodnim i przez
następne tygodnie, do przedwiośnia 1919 roku, władze berlińskie w
rzeczywistości utraciły kontrolę nad rozwojem wydarzeń w prowincji
poznańskiej. Był to czas potrzeby rozprawienia się z rewolucją wewnątrz
kraju i dominującej obawy o postawę Wielkopolski – żywnościowego
zaplecza centrum Rzeszy. Dla Polaków pojawiła się wyjątkowa okazja do



wystąpienia o prawa, których przyznanie przez minione kilkadziesiąt lat
było niemożliwe. Nastąpiło wielkie uaktywnienie polskich organizacji
działających w prowincji, komitetów obywatelskich (na razie jeszcze
konspiracyjnie), a 11 listopada powstał w Poznaniu Wydział Wykonawczy
Rady Robotniczo-Żołnierskiej, która dwa dni później drogą swoistego
zamachu została zdominowana przez Polaków. Członkowie POWZP
rozpoczęli gromadzenie broni, powstały oddziały Straży Ludowej oraz
Służby Straży i Bezpieczeństwa, formalnie parytetowe składem, w
rzeczywistości głównie polskie. W Ostrowie Wielkopolskim przedwcześnie
przystąpiono do formowania polskiego oddziału, który po interwencji
Komisariatu NRL musiał czasowo przejść przez granicę Królestwa
Polskiego i, przekształcony w Batalion Pograniczny, został zakwaterowany
w Szczypiornie.

Wydarzenia przyspieszyły w dniach 3-5 grudnia 1918 roku, gdy w
Poznaniu obradował wspomniany już wyżej Polski Sejm Dzielnicowy.
Nastąpiło oficjalne powołanie Naczelnej Rady Ludowej z sześcioosobową
egzekutywą – Komisariatem na czele. Przy bierności i dezorientacji
pozbawionej konkretnych wytycznych z Berlina administracji niemieckiej
inicjatywa w Poznaniu i wielu miejscowościach regionu przechodziła
stopniowo w ręce polskie. Z kolei Komisariat NRL wciąż pertraktował z
przedstawicielami Berlina i rozmowy te, z przerwami, toczone były nawet
po wybuchu powstania, w ciągu kilku kolejnych tygodni. W regionie
narastało napięcie, panowała atmosfera oczekiwania na wydarzenia
decydujące o dalszych losach Wielkopolski.

Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania wieczorem 26 grudnia
i manifestacyjne powitanie artysty doprowadziły do dalszego podniesienia
nastrojów patriotycznych, umiejętnie podsycanych przez polskie
środowiska niepodległościowe. Paderewski, który przyjechał do stolicy
Wielkopolski dla przeprowadzenia rozmów w sprawie dalszych losów ziem
zaboru pruskiego po zawarciu traktatu pokojowego i w granicach
odrodzonej Polski, unikał kojarzenia jego osoby z nastrojami w Poznaniu.
Reprezentował już władze warszawskie, zatem łączenie sytuacji w
Poznaniu z Paderewskim mogło poważnie zaszkodzić sprawie polskiej na
konferencji pokojowej w Paryżu. Oficjalnie więc artysta zachorował i aż do
końca roku nie pokazywał się na zewnątrz hotelu Bazar, w którym



zamieszkał.

Następnego dnia, 27 grudnia 1918 roku, odbył
się przed Bazarem uroczysty pochód dzieci
szkolnych na cześć Paderewskiego, strona
niemiecka zaś przygotowywała własną reakcję
na wydarzenia w mieście. Późnym popołudniem
przez miasto ruszył szowinistyczny pochód
ludności niemieckiej, do którego dołączyli także pojedynczy żołnierze
stacjonującego na Jeżycach 6. pułku grenadierów. Bardzo aktywni
manifestanci demolowali polskie lokale z wywieszonymi flagami państw
koalicyjnych, podobnie postąpili z siedzibą Komisariatu NRL – wreszcie
dotarli pod Bazar. Tu pochód został zatrzymany przez kordon polskiej
Straży Ludowej. W ogólnym napięciu i wieczornych ciemnościach padł
strzał (nie wiadomo przez kogo i do kogo oddany), który stał się iskrą do
dalszych gwałtownych wydarzeń. Obydwie strony były zaskoczone
rozwojem wydarzeń, aczkolwiek chyba jednak bardziej Niemcy.

Początkowo sytuacja wymknęła się spod kontroli, ale do akcji szybko
wkroczyły polskie oddziały Straży Ludowej oraz Służby Straży i
Bezpieczeństwa. W ciągu kolejnych dwu dni śródmieście Poznania zostało
oczyszczone z oddziałów niemieckich. Opanowano dworzec kolejowy i
zatrzymano transporty wojskowe przybywające Niemcom na pomoc. W
polskich rękach znalazły się Cytadela, forty otaczające miasto i koszary – z
wyjątkiem koszar 6. pułku grenadierów, których nie udało się zdobyć mimo
kilku ataków (oddział ten opuścił miasto dopiero na podstawie później
zawartej umowy). Do intensywnej wymiany ognia doszło też pod gmachem
Prezydium Policji, zanim budynek został opuszczony przez niemiecką
załogę. Ostatnim akcentem zbrojnym w Poznaniu było przeprowadzenie
zorganizowanej akcji zajęcia stacji lotniczej w Ławicy, 6 stycznia 1919
roku.

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej początkowo uznał wybuch powstania
za przedwczesny. Zakładano wystąpienie zbrojne, ale dopiero na połowę
stycznia, gdy do Poznania przybędzie z Warszawy oficer o odpowiednio
wysokim stopniu, który obejmie komendę nad wojskami w Wielkopolsce.
Rozmowy na ten temat prowadzone były już od dłuższego czasu. Jednak



gwałtowność wydarzeń sprawiła, że zaszła potrzeba przejęcia kontroli nad
rozwojem ruchu. 28 grudnia stanowisko głównodowodzącego Siłami
Zbrojnymi w byłym Zaborze Pruskim objął major Stanisław Taczak – oficer,
który w Poznaniu znalazł się przypadkowo i od początku zastrzegł
tymczasowość wykonywania swych obowiązków. Oficer ten w ciągu dwóch
kolejnych tygodni od podstaw zorganizował Dowództwo Główne, przejął
kontrolę nad wydarzeniami poza Poznaniem, ustalił plan dalszych działań i
zapoczątkował proces tworzenia armii powstańczej.

Wiadomość o poznańskich wydarzeniach z 27 grudnia jeszcze tego samego
wieczora drogą telefoniczną dotarła do najdalszych miejsc regionu.
Natychmiast powstało kilka ośrodków, z których ruch powstańczy zaczął
się szerzyć na okoliczne miejscowości. Były to przede wszystkim:
Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Kościan, Krotoszyn, Ostrów
Wlkp., Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Wągrowiec i Września. Władzę w
nich przejmowały (od początku grudnia już legalne) powiatowe rady
ludowe, a miejscowe oddziały Straży Ludowej oraz Służby Straży i
Bezpieczeństwa stawały się kompaniami powstańczymi o regionalnych
nazwach. W mniejszych ośrodkach oddziały powstańcze formowane były
spontanicznie, a następnie i po zmianie władzy w rodzimej miejscowości
ruszały one do wyzwalania najbliższej okolicy. Znaczną rolę w tym
działaniu odgrywali polscy księża i ziemianie, działacze społeczni i
narodowi. Oddziały te często działały bez planu, instynktownie, a ruch
osobowy między nimi bywał ogromny, co sprawia, że dziś sporządzenie
pełnego spisu uczestników pierwszego, spontanicznego okresu powstania
wielkopolskiego jest niemożliwe. Swoboda działania polskich ochotników
była uzależniona przede wszystkim od liczby polskich mieszkańców. Im
bliżej granic regionu, tym działania polskie były bardziej utrudnione, ze
względu na aktywność miejscowych Niemców, często osiedlonych tu w
wyniku wcześniejszej celowej polityki Berlina. W miarę upływu czasu
dawały coraz bardziej znać o sobie miejscowe oddziały Heimatschutz-Ost i
Grenzschutzu, które w połączeniu z żołnierzami oddziałów zmuszonych do
opuszczenia swych garnizonów zaczęły przygotowywać działania
ofensywne.

Spontaniczny okres powstania wielkopolskiego trwał do połowy stycznia
1919 roku i w zasadzie w tym czasie udało się opanować większość



obszaru objętego zasięgiem władzy Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.
Zaczęło funkcjonować specyficzne, wielkopolskie państwo powstańcze,
które w praktyce istniało do chwili uprawomocnienia się w styczniu 1920
roku postanowień traktatu wersalskiego.

Powstanie wielkopolskie było nieuniknione, będąc jednocześnie
ukoronowaniem ponad stu lat polskich przygotowań: spokojnych,
metodycznych i – rozsądnych.
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