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Pod pojęciem tym rozumiemy polskie siły zbrojne formowane na obszarze
opanowanym przez wojska powstańcze na przełomie lat 1918-1919.
Niekiedy określane były innymi nazwami: Wojsko Wielkopolskie, Wojska
Wielkopolskie, Siły Zbrojne w byłym Zaborze Pruskim, Siły Zbrojne byłego
Zaboru Pruskiego, Siły Zbrojne byłej Dzielnicy Pruskiej, wojska byłego
zaboru pruskiego, od sierpnia 1919 r. zaś: Wojska Polskie byłego Zaboru
Pruskiego.

Organizacyjnym zalążkiem polskich sił zbrojnych
były oddziały Straży Obywatelskiej formowane od
14 listopada 1918 r., 27 listopada przekształconej
w Straż Ludową (SL), z Julianem Bolesławem
Langem na czele, politycznie podlegającej
tymczasowemu Komisariatowi Naczelnej Rady
Ludowej. Równolegle od 23 listopada poznańska
Rada Robotniczo-Żołnierska przystąpiła do
formowania parytetowej w składzie, polsko-
niemieckiej Służby Straży i Bezpieczeństwa
(SSiB), w której szybko inicjatywę przejęli
członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej b. Zaboru Pruskiego i tzw.
grupy Mieczysława Palucha. 22 grudnia 1918 r. zatwierdzono dowództwo
nowo utworzonego I Poznańskiego Batalionu Garnizonowego SSiB. Polski
skład SL był zapewniony, skład kompanii SSiB, formalnie polsko-niemiecki,
został szybko zdominowany przez Polaków, w wyniku m.in. manipulowania



w czasie naboru z brzmieniem nazwisk żołnierzy. Jednak w Bydgoszczy,
Lesznie, Krotoszynie i Ostrowie Wlkp. SSiB zachowała niemiecki
charakter. Niezależnie od SL i SSiB w niektórych miastach (m.in. w
Środzie, Kórniku, Wielichowie i Wilkowie Polskim) tworzono Oddziały
Straży Bezpieczeństwa – całkowicie polskie w składzie.

W Ostrowie Wlkp. już w nocy z 10 na 11 listopada 1918 r. przystąpiono do
formowania pułku piechoty polskiej, liczącego ok. 1500 żołnierzy (powstała
wówczas tzw. Republika Ostrowska). Działanie to, przedwczesne wobec
politycznych planów Komisariatu NRL, zostało przerwane 21 listopada.
Oddział został rozwiązany; jego żołnierze częściowo przeszli na teren d.
Królestwa Polskiego, a częściowo weszli w skład formowanego w
Szczypiornie k. Kalisza Batalionu Pogranicznego. W Kościanie między 14 i
20 grudnia 1918 r. sformowano Kościańską Rezerwę Skautową, liczącą ok.
120 ochotników.

Już w tym czasie, licząc się z formowaniem w przyszłości polskiego wojska
w regionie, nawiązano kontakty z rządem warszawskim i Sztabem
Generalnym, rozpoczęto starania o wyznaczenie naczelnego dowódcy w
Poznaniu. W Kaliszu powołano Komendę Naczelną ziem zaboru pruskiego,
wchodzącą w skład IX Okręgu Wojskowego. Główna inicjatywa w
kontaktach między Warszawą i Poznaniem pozostawała w rękach
Wojciecha Korfantego.

Wybuch powstania 27 grudnia 1918 r. była zaskoczeniem dla obydwu stron
konfliktu. Z chwilą gdy stało się oczywiste, że lokalne zamieszki
przekształciły się w ruch, który objął niemal cały obszar „niemieckiej”
Wielkopolski, zaszła potrzeba szybkiego mianowania naczelnego dowódcy,
uporządkowania spontanicznie formowanych oddziałów i opracowania
planów dalszego działania. 28 grudnia 1918 r. Komisariat NRL stanowisko
Głównodowodzącego powierzył przypadkowo obecnemu w Poznaniu kpt.
Stanisławowi Taczakowi, byłemu oficerowi armii niemieckiej, wtedy już
pełniącemu służbę w Sztabie Generalnym Wojsk Polskich, który objął
funkcję za zgodą przełożonych w Warszawie, świadomy tymczasowości
swej misji – do czasu przybycia oficera doświadczonego w pracy
operacyjnej, w stopniu zgodnym ze stawianymi zadaniami. Ustalono też
zakres podległości S. Taczaka, autonomicznego w swoich działaniach



wojskowych, ale politycznie podporządkowanego Komisariatowi NRL.
Nowo mianowany dowódca (2 stycznia 1919 r. awansowany na stopień
majora) od razu rozpoczął pracę w przeznaczonych na siedzibę Sztabu
Głównego dwóch piętrach Hotelu „Royal” przy św. Marcinie, w
bezpośrednim sąsiedztwie biur KNRL.

Dynamika działań powstańczych poza Poznaniem była bardzo podobna do
rozwoju wydarzeń w stolicy regionu. Podstawę organizacyjną polskich
oddziałów stanowiły SL i SSiB. W mniejszych miejscowościach polscy
żołnierze zwolnieni z frontu i dezerterzy samorzutnie tworzyli pododdziały,
nad którymi dowództwo przejmowali najstarsi stopniem spośród nich albo
wybrani przez podkomendnych. Często były to grupy formowane dla
wyzwolenia danej miejscowości i najbliższej okolicy, a potem
rozwiązywane, rozpraszane – lub łączone z innymi, podobnymi oddziałami.
Szybko przyjęto dla nich strukturę organizacyjną wojska niemieckiego, ale
z nazwami często znacznie przewyższającymi rzeczywisty etat regularnego
wojska i skład liczebny – i dodaniem nazwy regionalnej. Zaczęto formować
plutony, kompanie i bataliony powstańcze, złożone z kolegów i sąsiadów,
mieszkańców danego terenu. Taki spontaniczny i „rozwichrzony” okres w
formowaniu sił zbrojnych Wielkopolski trwał około tygodnia, do końca
pierwszej dekady stycznia 1919 r., zwłaszcza że poszczególne
miejscowości w różnym okresie przystępowały do powstania, niekiedy w
kilka dni po wybuchu walk w Poznaniu.

Przez cały okres istnienia Armii Wielkopolskiej ze względów politycznych,
by nie komplikować położenia regionu na konferencji pokojowej w Paryżu,
starano się unikać terminologii wojskowej na wyższych szczeblach,
sugerującej istnienie regularnych sił zbrojnych niepodległego państwa.
Podobnie zorganizowana była i nazwana administracja Wielkopolski w tym
czasie. Na szczeblu najwyższym, Dowództwa Głównego (DG), też ta zasada
obowiązywała, a w skład DG wchodzili oficerowie wywodzący się z różnych
armii; wszyscy trzej kolejni szefowie Sztabu DG przybyli spoza
Wielkopolski. Z góry też założono, zgodnie z kierunkiem działania KNRL,
że aktualny stan prawno-polityczny regionu jest tymczasowy i
Wielkopolska będzie częścią niepodległego państwa polskiego. Nie
myślano o autonomii, lecz o tworzeniu takich struktur administracyjnych i
wojskowych, które po pomyślnej decyzji konferencji pokojowej ułatwią



możliwie najprostsze i sprawne scalenie. Wybuch powstania przed
zawarciem traktatu pokojowego wymusił przyspieszenie tych działań; z
jednej strony zachowano formalne pozory pełnej niezależności, z drugiej
kontynuowano kontakty z rządem warszawskim i Sztabem Generalnym
WP. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w procesie formowania Armii
Wielkopolskiej.

Głównym zadaniem mjr. S. Taczaka było utworzenie Sztabu Dowództwa
Głównego, uporządkowanie organizacyjne oddziałów polskich działających
na obszarze objętym powstaniem i ustalenie planów operacyjnych. Sztab
DG początkowo kierowany był przez kpt. Stanisława Nilskiego-
Łapińskiego, a od 3 stycznia 1919 r. – ppłk. Juliana Stachiewicza.
Utworzono cztery wydziały: Operacyjny (Ia), Organizacyjny (Ib),
Personalny (IIa) oraz Broni i Amunicji (IIb). Centralny system dowodzenia
był realizowany poprzez rozkazy dzienne DG, wysyłane w teren przez
kurierów.

Równolegle z DG działalność organizacyjną i kierowniczą sprawowała
komenda SSiB, która początkowo skutecznie maskowała pracę S. Taczaka,
lecz z czasem, po próbach zachowania niezależności, podporządkowała się
centralnemu dowództwu.

Dowództwo Główne przyjęło podwójną strukturę organizacyjną
formowanego wojska: poziomą obejmującą oddziały z danego obszaru od
powiatu po okręg wojskowy i pionową: formowanie wojska w oparciu o
etaty szczebla kompanii, batalionu i pułku. W pierwszym drukowanym
rozkazie dziennym z 5 stycznia 1919 r., DG podporządkowało sobie
oddziały powstańcze na całym obszarze objętym przez powstanie oraz
oddziały SSiB. W skład powstańczych sił zbrojnych zaliczono też Straż
Ludową, która jednak zachowała własną strukturę organizacyjną. W
pierwszym okresie byli to:

żołnierze oddziałów ochotniczych, głównie już przeszkoleni
wojskowo, w wieku 19-40 lat,

żołnierze Straży Ludowej, złożonej przeważnie z ochotników
dotąd nie przeszkolonych i żołnierzy powyżej 30. roku życia,

żandarmi, głównie ochotnicy, zwłaszcza jednak ci, którzy już



służyli w tej formacji.

Nieustabilizowana sytuacja w terenie i nieutrwalona struktura
organizacyjna utrudniały szczegółowe planowanie operacyjne. Również
Komisariat NRL starał się ograniczyć zasięg podejmowanych działań, by
nie komplikować położenia regionu na konferencji pokojowej. Początkowo
więc zamierzano osiągnąć linię Jezior Zbąszyńskich, na północy zaś linię
Noteci i Kanał Bydgoski. W teren wysyłano instrukcje taktyczne, a już 4
stycznia 1919 r. rozpoczęto centralne kierowanie poszczególnymi
kompaniami w zależności od sytuacji. Ustalono też linie frontowe.

7 stycznia 1919 r., ogłoszono utworzenie na
obszarze Poznańskiego siedmiu okręgów
wojskowych (OW):

I OW obejmował powiaty: Poznań miasto, Poznań wschód i Poznań zachód.
Na dowódcę Okręgu wyznaczono rotmistrza Ryszarda Koperskiego.

II OW. Powiaty: Września, Środa, Witkowo i Gniezno; dowódca:
podpułkownik Kazimierz Grudzielski.

III OW. Powiaty: Wyrzysk, Bydgoszcz, Szubin, Inowrocław, Strzelno,
Mogilno, Żnin i Wągrowiec; dowódca: major Napoleon Koczorowski.

IV OW. Powiaty: Chodzież, Czarnków, Wieleń, Skwierzyna, Międzychód,
Szamotuły i Oborniki; dowódca: kapitan Zdzisław Orłowski.

V OW. Powiaty: Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Grodzisk, Babimost, Śmigiel,
Kościan, Wschowa, Leszno; dowódca: podporucznik Kazimierz Zenkteler.

VI OW. Powiaty: Śrem, Jarocin, Pleszew, Gostyń, Rawicz, Krotoszyn i
Koźmin; dowódca: podporucznik Zbigniew Ostroróg-Gorzeński.

VII OW. Powiaty: Ostrów, Odolanów, Ostrzeszów, Kępno; dowódca:
podporucznik Władysław Wawrzyniak.



Po zajęciu Inowrocławia i kontrowersjach wynikających z roli ppor. Pawła
Cymsa, rozkazem dziennym Dowództwa Głównego z 13 stycznia 1919 r.
powołano dwa kolejne okręgi:

VIII OW. Powiaty: Inowrocław i Strzelno; dowódca: podporucznik Paweł
Cyms.

IX OW. Powiaty: Kościan, Śmigiel, Leszno i Wschowa; dowódca:
podporucznik Józef Gomerski.

Poza tym z VI Okręgu Wojskowego wydzielono powiat krotoszyński i
przydzielono do Okręgu VII.

Dowódca okręgu wojskowego zajmował się administracją wojskową
podległego mu obszaru. Do jego obowiązków należało również kierowanie
tworzeniem wojska z istniejących już oddziałów regionalnych, a także
obroną znajdującego się na jego obszarze odcinka frontu i swojego okręgu.
Podlegali mu dowódcy wszystkich oddziałów znajdujących się na jego
obszarze – był więc równocześnie administratorem i dowódcą, co było
wynikiem etapu rozwoju powstania. W pierwszym okresie powstania ciężar
kierowania walkami prowadzonymi w różnych miejscach Wielkopolski
spoczywał na dowódcach okręgów wojskowych.

Stanisław Taczak zapoczątkował działalność od początku, „od zera”,
przygotował grunt pod dalszą pracę organizacyjną, którą kontynuował i
rozwinął gen. Józef Dowbor Muśnicki. Ostatni rozkaz dzienny S. Taczak
podpisał 13 stycznia 1919 r.; dwa następne sygnował tylko podpułkownik
J. Stachiewicz. Rozkaz nr 11 z 16 stycznia nosił już podpis nowego
głównodowodzącego. Rozpoczął się nowy okres formowania Armii
Wielkopolskiej, w kierunku utworzenia wojska regularnego. W umowie
zawartej 11 stycznia 1919 r. pomiędzy generałem i Komisariatem NRL
dość dokładnie określono kompetencje nowego głównodowodzącego,
któremu wyraźnie zwrócono uwagę na zwierzchni charakter KNRL nad
wojskiem. Kontrolę nad armią sprawował Wydział Wojskowy KNRL, na
którego czele stali kolejno: Jan Maciaszek, kapitan Władysław Sczaniecki
oraz generał podporucznik Kazimierz Raszewski. Major S. Taczak objął
stanowisko II kwatermistrza Dowództwa Głównego.



Rozgraniczenie kompetencji Dowództwa Głównego i Komisariatu NRL
wyraziło się już 17 stycznia, gdy KNRL wydał rozporządzenie o powołaniu
pod broń roczników 1897 i 1898. Zaczęto formować podstawy personalne
pod tworzenie armii regularnej. Kolejny pobór ogłaszano jeszcze
dwukrotnie: 4 marca 1919 r. – roczników 1895-1896 i 1900 oraz 24
kwietnia – roczników 1894 i 1901. Od tego czasu ci powstańcy, którzy brali
udział w pierwszych walkach, a potem wrócili do domów, jeśli byli zdolni
do noszenia broni, musieli wrócić do szeregów. W dniu 21 stycznia 1919 r.
Komisariat NRL ustalił tekst roty przysięgi obowiązującej wszystkich
żołnierzy Wojsk Wielkopolskich: „W obliczu Boga Wszechmogącego w
Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie
całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju
Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że
Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i
przełożonym swoim mianowanym przez tenże Komisariat, zawsze i
wszędzie posłuszny będę, że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi
na mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę
przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową".

Od 19 stycznia zmieniono strukturę Dowództwa Głównego, wprowadzając
wyodrębnienie dwóch pionów: organizacyjno-taktycznego i
administracyjnego. Tego samego dnia Dowództwo Główne przeniosło się z
hotelu „Royal” do nowej siedziby: gmachu zajmowanego wcześniej przez
niemieckie dowództwo V Korpusu Armijnego, na placu Działowym.
Równocześnie z rozbudową Dowództwa i Sztabu generał Muśnicki zaczął
sobie odpowiednio dobierać współpracowników, dążąc do usunięcia
oficerów związanych z Józefem Piłsudskim. Już 31 stycznia w miejsce ppłk.
J. Stachiewicza obowiązki szefa sztabu objął przybyły do Wielkopolski
podpułkownik Władysław Anders – oficer I Korpusu Polskiego. Trzecim
szefem Sztabu Dowództwa Głównego był pułkownik Jan Wroczyński, który
pełnił swe obowiązki od 18 kwietnia do listopada 1919 r., do likwidacji
Dowództwa Głównego.

Wkrótce do Poznania przybyli inni oficerowie z I Korpusu Polskiego, którzy
na rozkaz generała Muśnickiego objęli wiele kierowniczych stanowisk w



Wojskach Wielkopolskich. Szczególną rolę w
Wojskach Wielkopolskich odegrali: pułkownik
Wacław Przeździecki, major Alfons
Wojtkielewicz, rotmistrz Bronisław Wzacny,
pułkownik (potem generał) Daniel
Konarzewski, pułkownik Anatol Kędzierski,
pułkownik Jan Skoryna, pułkownik Michał Milewski, generał podporucznik
[brygady] Stanisław Dubiski. Wzorem swego zwierzchnika szybko znaleźli
wspólny język z Wielkopolanami i doskonale się wśród nich czuli. Wyższe
stanowiska dowódcze w wojsku stopniowo zostały obsadzone przez
oficerów nie tylko odpowiednich stopniami, ale też przygotowanych
teoretycznie do swych funkcji i mających doświadczenie liniowe.

W dniu 18 stycznia 1919 r. Dowództwo Główne wydało rozkaz operacyjny
nr 1, w którym wprowadzono podział linii dzielącej stronę powstańczą od
przeciwnika, na fronty:

– północny: od granicy z Królestwem Polski koło Inowrocławia do jeziora
Białego koło Czarnkowa; dowódca: podpułkownik Kazimierz Grudzielski;

– zachodni: od jeziora Białego do Kanału Obry koło Wolsztyna; dowódca:
pułkownik Michał Milewski;

– południowo-zachodni (inaczej „Grupa Leszno”): od Kanału Obry do
Ponieca; dowódca: podporucznik Bernard Śliwiński;

– południowy: od Ponieca wzdłuż granicy z prowincją śląską do granicy z
Królestwem Polskim; dowodził tam podporucznik Władysław Wawrzyniak.

Dowódcy grup (frontów) pod względem operacyjnym podlegali
bezpośrednio Dowództwu Głównemu, zaopatrzenia i administracji zaś –
dowódcom Okręgów Wojskowych. I Okręg Wojskowy (poznański) miał
formować rezerwę operacyjną, przewidzianą do działania na dowolnych
odcinkach, w miarę potrzeby. Poszczególni dowódcy frontów i odcinków
otrzymali zadanie natychmiastowego przystąpienia do formowania pułków
strzeleckich (piechoty) na podległym im obszarze.

Aby można było sprawnie realizować postawione zadania, należało



zmniejszyć liczbę okręgów wojskowych. Zatem 19 lutego 1919 r. całą
strukturę administracyjno-wojskowego obszaru objętego powstaniem,
podzielono na trzy Okręgi Wojskowe, skorelowane z poszczególnymi
frontami:

I. Północny: powiaty: Wieleń, Czarnków, Piła, Chodzież, Wyrzysk,
Bydgoszcz, Wągrowiec, Gniezno, Witkowo, Żnin, Szubin, Inowrocław,
Strzelno,

II. Zachodni: powiaty: Poznań – wschód, Poznań – zachód, Oborniki,
Szamotuły, Międzychód, Skwierzyna, Nowy Tomyśl, Międzyrzecz,
Babimost, Kościan, Grodzisk, Śmigiel, Leszno, Wschowa,

III. Południowy: powiaty: Gostyń, Rawicz, Koźmin, Krotoszyn, Śrem,
Jarocin, Pleszew, Września, Środa, Ostrów Wlkp., Odolanów, Kępno,
Ostrzeszów.

Równocześnie ustalono dowódców okręgów, zarazem dowódców frontów: I
– ppłk Kazimierz Grudzielski, II – płk Michał Milewski oraz III – płk Adolf
Jan Kuczewski. Zatem ten sam oficer był odpowiedzialny za działania
bojowe na swoim odcinku i zaopatrzenie oraz uzupełnianie podległego mu
wojska. W tym celu w każdym okręgu powołano Komendanturę etapu,
zajmującą się sprawami kwatermistrzowskimi; ich siedzibami były kolejno:
Gniezno, Poznań i Jarocin.

Podczas ustalania etatu wojska kierowano się możliwościami
mobilizacyjnymi regionu i potrzebami frontów. Zatem zaplanowano
utworzenie w każdym okręgu wojskowym czteropułkowej dywizji strzelców
(piechoty), pułku jazdy i oddziałów artylerii. Aby nie utrudniać procesu
formowania wojska, przyjęto strukturę organizacyjną armii niemieckiej, do
której przyzwyczajeni już byli żołnierze obeznani wcześniej ze służbą. W
ramach dywizji formowano dwie brygady, każdą złożoną z dwóch pułków.
Aby dla jednostek tych zapewnić odpowiednią obsadę stanowisk
dowódczych, zaczęto po doświadczeniach pierwszych walk awansować na
stopnie oficerskie zdolniejszych sierżantów, organizowano też
przyspieszone kursy dowódców średniego szczebla, a w czerwcu 1919 r.
(czyli w okresie bezpośrednio poprzedzającym podpisanie traktatu



pokojowego) utworzono oficerskie szkoły piechoty i artylerii. Na
stanowiska wyższego szczebla skierowano majorów i pułkowników
przybyłych z terenu Królestwa Polskiego, najczęściej byłych żołnierzy I
Korpusu Polskiego. Kursy podoficerskie w poszczególnych pułkach
organizowano już w lutym 1919 r.

Pierwszą formacją, którą zaczęto organizować w wielkie jednostki, była
piechota. W maju 1919 r. utworzono Inspektorat Piechoty przy DG; na jego
czele stanął generał podporucznik Kazimierz
Grudzielski. W rzeczywistości proces
formowania trwał już od dawna, 19 stycznia
przystąpiono do tworzenia 1 Pułku Strzelców
Wielkopolskich. Tydzień później, 26 stycznia
1919 r. na placu Wolności w Poznaniu odbyła
się uroczystość zaprzysiężenia Dowództwa Głównego i 1 Pułku Strzelców
Wielkopolskich, połączona z wręczeniem chorągwi. Potem odbyła się
defilada sformowanych już oddziałów piechoty, jazdy i artylerii – we
wprowadzonych kilka dni wcześniej przepisowych mundurach i oznakach.
Jeszcze tego samego dnia w identycznym miejscu dokonano przeglądu
Straży Ludowej miasta Poznania. Był to pierwszy pokaz tworzącej się
nowej, polskiej siły zbrojnej w regionie. Drugi nastąpił 3 maja 1919 r.,
podczas wielkiej rewii Wojsk Wielkopolskich w Ławicy pod Poznaniem,
zorganizowanej dla uczczenia 128. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
maja.

Proces formowania pułków piechoty Wojsk Wielkopolskich był wszędzie
podobny. Dowódca okręgu wojskowego ustalał zasady tworzenia
poszczególnych pułków i batalionów, w oparciu o wytyczne DG, ustalone
11 stycznia i 2 lutego 1919 r. Starano się istniejące już oddziały regionalne
zachować w całości, jedynie kompletując kompanie i bataliony według
składu i liczbowego etatu armii niemieckiej. Dawni koledzy i przyjaciele,
sąsiedzi z tej samej miejscowości, pozostawali nadal w szeregu, w tym
samym oddziale – ale już nie dobrowolnie, lecz w wyniku dekretu
mobilizacyjnego. Rotacja ludzi oraz naturalne w wojsku przeniesienia,
dopiero z czasem doprowadziły do przemieszania składu osobowego
poszczególnych kompanii i batalionów. Równocześnie skończono ze
stosowaniem nazw regionalnych i wprowadzono numerację oddziałów i



pododdziałów. Stopniowo wprowadzano tryb funkcjonowania regularnego
wojska, oparty na regulaminach i rozkazach; w załącznikach do rozkazów
dziennych zamieszczano szczegółowe etaty poszczególnych formacji,
oddziałów i sztabów. Równolegle z formowaniem jednostek liniowych
przystąpiono do tworzenia żandarmerii polowej Wojsk Wielkopolskich i
systemu sądownictwa – co bardzo usprawniło proces dyscyplinowania
insurgenckiej armii. Formowane oddziały najczęściej zajmowały budynki
koszar pozostawione przez wojsko niemieckie.

Do szeregu wrócili żołnierze wojny światowej, których nie trzeba było
szkolić od nowa. Zorganizowano też system uzupełnień i ośrodki szkolenia
rekrutów. Było to wojsko zdatne do niemal natychmiastowego użycia w
polu. Zjawisko to, w połączeniu z ofiarnością społeczeństwa i dobrze
zorganizowanym systemem zaopatrzenia, wyjaśnia rzadko spotykane
tempo formowania sił zbrojnych o wysokiej wartości bojowej,
prezentowanej przez Wojska Wielkopolskie.

W wyniku prac organizacyjnych w regionie sformowano cztery dywizje
strzelców (piechoty), po cztery pułki w każdej, zorganizowane w dwie
dwupułkowe brygady.

– 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich została sformowana w styczniu 1919
r., w jej składzie były pułki 1, 2, 3 i 4 Strzelców Wielkopolskich. Po
zjednoczeniu z Wojskiem Polskim, jednostka ta otrzymała nazwę 14
Dywizji Piechoty Wielkopolskiej (DPWlkp).

– 2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich: utworzona 6 marca 1919 r.; pułki:
5, 6, 7 i 8 Strzelców Wielkopolskich. Po przemianowaniu była to 15
DPWlkp.

– 3 Dywizja Piechoty Wielkopolskiej: utworzona do początku czerwca 1919
r. Miała w swym składzie pułki: 9, 10, 11 i 12 Strzelców Wielkopolskich. Po
zjednoczeniu była to 17 DPWlkp.



Czwartą wielką jednostką tego szczebla była
Dywizja Strzelców Pomorskich, formowana
rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojsk
Polskich z 7 sierpnia 1919 r. (początkowo miała
nosić nazwę 4 Dywizji Strzelców
Wielkopolskich). Było to wojsko przewidziane

do przejmowania ziem pomorskich przyznanych Polsce postanowieniami
traktatu wersalskiego. Po wykonaniu zadania, w marcu 1920 r. jednostce
nadano nazwę 16 Dywizji Piechoty. Skład poszczególnych pułków był
mieszany.

– Toruński Pułk Strzelców: złożony był przeważnie z Pomorzan. Po
zjednoczeniu otrzymał nazwę 63 Pułku Piechoty,

– Grudziądzki Pułk Strzelców: składał się głównie z żołnierzy
pochodzących z Kujaw oraz okolic Obornik i Czarnkowa. Od marca 1920 r.
był to 64 Grudziądzki Pułk Piechoty,

– Starogardzki Pułk Strzelców – tworzony dopiero od 7 października 1919
r., głównie z żołnierzy pochodzących z Pomorza Nadwiślańskiego. Potem
65 Starogardzki Pułk Piechoty.

– Kaszubski Pułk Strzelców – formowany w tym samym czasie, lecz w
Poznaniu, choć z żołnierzy-Kaszubów; organizacyjnie nie wyszedł poza
szczebel kadrowy. Po zjednoczeniu rozwinięty i przemianowany na 66
Kaszubski Pułk Piechoty.

Dowódcą Dywizji był pułkownik Stanisław Skrzyński.

Zaangażowanie wielkopolskich oddziałów w walkach na frontach
wschodnich wprowadziło konieczność połączenia batalionów
garnizonowych (czyli uzupełniających) w Wielkopolsce. Zatem w
październiku 1919 r. utworzono czterobatalionowy Pułk Garnizonowy,
który po kilku reorganizacjach i przemianowaniach w marcu 1921 r.
otrzymał numer i nazwę 73 Pułku Piechoty.

Stosunkowo najtrwalszą strukturę miała Straż Ludowa, spełniająca
zadania obrony terytorialnej. Komendantem tej formacji nadal był



pułkownik J. B. Lange, oficjalnie mianowany przez gen. J. Dowbora
Muśnickiego rozkazem dziennym nr 36 z 9 lutego 1919 r. Na przełomie
maja i czerwca 1919 r., gdy pojawiło się zagrożenie ofensywą niemiecką,
zaszła potrzeba powiększenia liczebności wojsk liniowych. Zatem 30 maja
1919 r. Straż Ludowa została przemianowana na Wojska Obrony Krajowej,
z płk. J. B. Langem jako Inspektorem OK. W miarę upływu czasu OK stała
się bazą dla pułków rezerwowych Wojsk Wielkopolskich. Straż Ludowa i
Obrona Krajowa były formacjami pieszymi. Łącznie utworzono osiem
batalionów OK, z których we wrześniu 1919 i w styczniu 1920 sformowano
pułk rezerwowy, uczestniczący w rewindykacji ziem przyznanych Polsce –
późniejszy 74 Pułk Piechoty Wojska Polskiego. Już w styczniu 1919 r.
została rozwiązana Służba Straży i Bezpieczeństwa, z której utworzono
dwa bataliony garnizonowe, podporządkowane dowódcy I Okręgu
Wojskowego.

Kawaleria Wojsk Wielkopolskich zorganizowana była w brygadę jazdy,
złożoną z czterech Pułków Ułanów Wielkopolskich; nigdy jednak nie
wystąpiła w regionie w połączonym składzie, jako oddzielna jednostka. W
pierwszym okresie powstania na poszczególnych odcinkach i frontach były
tworzone oddziałki jazdy o różnej liczebności i składzie, wykorzystywane
do działań rozpoznawczych, patrolowych i ubezpieczających pole walki. W
pierwszym okresie powstania w poszczególnych miejscowościach często
tworzone były doraźnie małe oddziałki jazdy, które patrolowały okolice i
spełniały funkcje łącznikowe. Przykładowo w początkach stycznia 1919 r.
w Kruszwicy utworzono Szwadron Nadgoplański – później porozdzielany
pomiędzy poszczególne, formowane pułki ułanów. Takich oddziałów poza
Poznaniem było wtedy wiele, żaden jednak nie przekształcił się w większą
jednostkę jazdy. W kwietniu 1919 r. z pułków 1 i 3 utworzono 1 Brygadę
Jazdy Wielkopolskiej, z pułkownikiem Aleksandrem Pajewskim na czele. W
lipcu 1919 r. w Poznaniu rozpoczęto formowanie 4 Pułku Ułanów,
zakończone w Grudziądzu i Toruniu. Jednak w tradycji powstania
wielkopolskiego najsilniej utrwalił się 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich, 7
stycznia 1920 r. przemianowany na 15 Pułk Ułanów Poznańskich.



Artyleria wielkopolska formowana była
doraźnie, w miarę zdobywania uzbrojenia,
amunicji, potrzebnego wyposażenia. Na
frontach powstańczych, zwłaszcza północnym,
pod Szubinem, pomimo niewielkiej liczebności
odegrała znaczącą rolę. Pierwszy raz w akcji

bojowej armaty pod polskim dowództwem wykorzystano przy zdobyciu
stacji lotniczej w Ławicy, w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. Już 9 stycznia
1919 r. w DG powołano Dowództwo Artylerii (początkowo Komendę
Artylerii), kierowane przez podporucznika Zygmunta Łakińskiego.
Ostatecznie w różnych magazynach niemieckich znaleziono ponad 50 dział
osiemnastu różnych typów, przeważnie przestarzałych i zużytych;
pełnosprawne i nowoczesne były w tym czasie jeszcze w niemieckich
jednostkach liniowych. Brakowało też sprawnych przyrządów
celowniczych, łączności i map artyleryjskich. Zaszła więc potrzeba
zorganizowania warsztatów naprawczych. W fabryce H. Cegielskiego
uruchomiono produkcję amunicji artyleryjskiej. Zdobyty sprzęt artyleryjski
wystarczył na wyposażenie dwóch pułków artylerii polowej (lekkiej) i
dwóch baterii artylerii ciężkiej. W walce wykorzystywano działa do
bezpośredniego wsparcia atakującej piechoty lub w obronie, do
prowadzenia ognia na wprost. Ostrzał ze stanowisk zakrytych,
przygotowujący atak, nie wchodził w rachubę, ze względu na niedobór
amunicji. Jednak obecność polskich dział na froncie odgrywała też
ogromną rolę psychologiczną.

W dniu 12 stycznia 1919 r. ustalono zakres działalności Dowództwa
Artylerii, które 19 stycznia otrzymało nazwę Inspektoratu Artylerii. Już 14
stycznia oficjalnie ogłoszono formowanie 1 Pułku Artylerii Lekkiej (pal), z
podpułkownikiem Anatolem Kędzierskim na czele; tydzień później oficer
ten objął funkcję Inspektora Artylerii. Obok 1 pal w koszarach na Sołaczu
w Poznaniu zaczęto formować I Dywizjon Artylerii Ciężkiej. Wkrótce
artylerzyści polscy ulokowali się w poniemieckich koszarach tej broni przy
ulicy Magazynowej (Solnej), a potem w forcie Prittwitz-Gaffron, czyli
Reformatów. Tworzono tam 2 Pułk Artylerii Polowej.

Artyleria konna była formowana począwszy od 16 marca 1919 r.; był to
dywizjon tworzony na bazie 1 pap. W maju 1919 r. utworzono dwa



trzydywizjonowe pułki artylerii ciężkiej. Po kolejnych reorganizacjach, w
czerwcu 1919 r. artyleria Wojsk Wielkopolskich składała się z trzech
pułków artylerii polowej (lekkiej), dwóch pułków artylerii ciężkiej,
dywizjonu artylerii konnej oraz dwóch dywizjonów zapasowych i szkoły
podoficerskiej. Wielkie braki kadrowe uzupełniono własnym szkoleniem i
napływem oficerów spoza Wielkopolski.

W październiku 1919 r. artyleria wielkopolska została zreorganizowana
stosownie do potrzeb Wojska Polskiego. Były to trzy brygady artylerii
(każda złożona z pułku artylerii polowej i ciężkiej), które po włączeniu w
skład WP otrzymały kolejne numery 15, 16 i 17 Brygady Artylerii. 25
listopada 1919 r. Inspektorat Artylerii przekształcono w Inspektorat
Artylerii Frontu Wielkopolskiego. Do tego czasu nadal używano artylerii
poszczególnymi dywizjonami, w miarę potrzeby danego frontu czy odcinka;
broń ta nie występowała w boju w pełnej strukturze.

Lotnictwo wielkopolskie, po zdobyciu stacji lotniczej w Ławicy, składało się
z czterech eskadr, które później uczestniczyły w wojnie polsko-
bolszewickiej 1920 r. Na frontach powstańczych samoloty nie odegrały
poważniejszej roli. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 20 lipca 1921
r. w Poznaniu-Ławicy został utworzony 3 Pułk Lotniczy, istniejący aż do
wybuchu II wojny światowej.

W dniu 21 stycznia 1919 r. powołano Inspekcję Wojsk Technicznych, z
pułkownikiem Janem Skoryną na czele. W skład tych wojsk zaliczano:
oddziały samochodowe, służbę łączności, saperów, pociągi pancerne i
oddziały kolejowe. Szczególnie ważna była łączność, której jednostki
formowane były w poznańskim Forcie Winiary, czyli na Cytadeli, z silną
radiostacją i dogodnymi warunkami do szkolenia żołnierzy. W dniu 21
stycznia oddziały telefonistów włączono do Batalionu Telegrafistów
Wielkopolskich.

W styczniu 1919 r. został sformowany I Batalion Saperów, z siedzibą w
koszarach tej broni na Wildzie, w Poznaniu; dowódcą oddziału był kapitan
Witold Butler. Saperzy wielkopolscy byli w razie potrzeby wykorzystywani
na poszczególnych frontach. 17 stycznia 1919 r. uczestniczyli w walce o
niemiecki pociąg pancerny pod Rynarzewem, a potem budowali



umocnienia polowe na froncie północnym. Tam też pozostawali aż do akcji
rewindykacyjnej.

W Armii Wielkopolskiej były trzy pociągi pancerne („Danuta”, „Goplana” i
„Rzepicha”) oraz Batalion Wojsk Kolejowych, formowany przy II Batalionie
Saperów od 2 czerwca 1919 r.

Sprawnie była zorganizowana służba medyczno-sanitarna Wojsk
Wielkopolskich. Od strony organizacyjnej kadra jej wywodziła się w dużej
mierze z kręgów Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Bazą organizacyjną były drużyny sanitarne Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz dziewczęta i młode kobiety szkolone w
strukturach „Sokoła” i skautingu. Owe drużyny przystąpiły do działania
natychmiast po wybuchu walk w Poznaniu w końcu grudnia 1918 r. Lekarz
w okresie spokoju prowadził szkolenie własnego personelu, z którym
później udzielał pomocy rannym po wybuchu powstania. Jednak poza
Poznaniem aż do 7 stycznia 1919 r. większość polskich oddziałów sama
sobie musiała radzić z udzielaniem pomocy rannym.

Po utworzeniu Dowództwa Głównego powołano Inspektorat Sanitarny, z
tytularnym generałem podporucznikiem Ireneuszem Wierzejewskim na
czele. Pierwszym sprawdzianem sprawności funkcjonowania służby
medyczno-sanitarnej, w pełni udanym, było zaangażowanie w czasie akcji
zdobywania lotniska w Ławicy, nocą z 5 na 6 stycznia 1919 r. Potem wozy
sanitarne z fachowym personelem towarzyszyły każdej ważniejszej operacji
oddziałów polskich. W strukturze Wojsk Wielkopolskich na czele tej służby
stały Urząd Sanitarny (I. Wierzejewski) oraz współpracujący z nim
Departament Sanitarny, z dr. Józefem Grobelnym na czele. W
poszczególnych dywizjach, pułkach i batalionach byli lekarze,
odpowiedzialni za funkcjonowanie ich służby na danym szczeblu. W
kompaniach byli podoficerowie sanitarni oraz noszowi. W dywizji była 160-
osobowa kompania sanitarna. Poza tym do dyspozycji Wojsk
Wielkopolskich było sześć szpitali polowych. Największy stały szpital



wojskowy znajdował się w Poznaniu, w budynku, który zachował swoją
funkcję od połowy XIX wieku, aż po rok 1945. W sumie w strukturze Wojsk
Wielkopolskich służyło 219 lekarzy medycyny, 23 stomatologów i 25
aptekarzy; w oddziałach sanitarnych było 1300 szeregowych, nie licząc
pielęgniarek, pielęgniarzy i noszowych. Zatem siły zbrojne regionu były od
tej strony dobrze zabezpieczone.

W szczytowym okresie rozwoju Wojsk Wielkopolskich, latem 1919 r., Siły
Zbrojne Byłego Zaboru Pruskiego liczyły około 120 tysięcy żołnierzy
(łącznie ze Strażą Ludową), z tego ok. 72 tysiące gotowych do
natychmiastowego wymarszu na front. Było to 16% ogółu ludności regionu
– najwięcej na ówczesnych ziemiach polskich. Liczba ta stanowiła wtedy
około jedną piątą sił zbrojnych całej Rzeczypospolitej. Cel ten udało się
osiągnąć dzięki wysokiej świadomości mieszkańców regionu, ich
ofiarności, poczuciu obowiązku, a także determinacji w pracy
organizacyjnej ze strony kierownictwa polityczno-administracyjnego
(Komisariat NRL) i dowództwa – złożonego z oficerów trzech różnych
armii, jako że w najwyższych władzach Wojsk Wielkopolskich były też
osoby służące w armii austriackiej i w Legionach Polskich.

W czerwcu 1919 r. zlikwidowano Dowództwa Grup Frontowych,
przekształcając je w dowództwa dywizji strzelców Wielkopolskich. Skład
tymczasowy dywizji ustalono rozkazem dziennym DG z 10 lipca 1919 r.
Każda z nowo utworzonych trzech dywizji składała się z dwóch brygad, a
te z dwóch pułków.

I Dywizja Strzelców Wlkp. (dawny Front Zachodni): dowódca gen. por.
Filip Dubiski: 1, 2, 3 i 7 Pułki Strzelców Wlkp.

II Dywizja Strzelców Wlkp. (dawny Front Północny); dowódca płk Albin
Jasiński: 4, 5, 9 i 10 Pułki Strzelców Wlkp.

III Dywizja Strzelców Wlkp. (dawny Front Południowy); dowódca gen.
Wincenty Odyniec, Pułki: 6, 8, 11 i 12 Strzelców Wlkp.

Oświadczeniem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu z dnia 25 maja 1919
r., a później jej dekretem z dnia 15 sierpnia 1919 r., Armia Wielkopolska
została podporządkowana Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich, przy



zachowaniu odrębnej organizacji (Rz.dz.DG Nr 213 z dn. 21 VIII 1919 r.).
Ostatecznie formalność tę dopełnił dekret Naczelnego Wodza z dnia 20
sierpnia 1919 r. Oficjalne włączenie Armii Wielkopolskiej w skład Wojska
Polskiego nastąpiło 28 sierpnia 1919 r., ale oficjalny rozkaz Ministerstwa
Spraw Wojskowych w tej sprawie został wydany dopiero 10 grudnia tego
roku. Z chwilą włączenia Armii Wielkopolskiej w skład Wojska Polskiego
nastąpiło przemianowanie i zmiana numeracji wszystkich wielkich
jednostek, oddziałów i samodzielnych pododdziałów.

Równocześnie 13 listopada 1919 r. powołano: Dowództwo Frontu
Wielkopolskiego, którego zadaniem było przeprowadzenie rewindykacji
ziem przyznanych Polsce postanowieniami traktatu wersalskiego oraz
Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań – późniejsze Dowództwo Okręgu
Korpusu Nr VII. Front Wielkopolski został rozwiązany 8 marca 1920 r.

 

Powiązane informacje

Podział Prowincji Poznańskiej na
okręgi korpusów.

Struktura organizacyjna dywizji
strzelców wielkopolskich w lipcu
1919 r.

Organizacja brygady artylerii
wielkopolskiej, 1 października
1919 r.



Stan liczebny Wojska Polskiego –
stan bojowy. 1 września 1919 r.


