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Profesor Jerzy Karwat w jednym ze swoich tekstów poświęconych
powstaniu wielkopolskiemu 1918-1919, charakteryzując to wydarzenie,
użył określenia „irredenta”. Przypomnijmy, oznacza to dążenie do
wyzwolenia narodowego. Jednakże ważniejszy jest kontekst tego
określenia do ruchów wyzwoleńczych z terenów Włoch z przełomu XIX i
XX wieku, których istotą było zjednoczenie terytoriów włoskich w jedno
państwo. Wspominam o tym dlatego, że w przypadku próby
przeprowadzenia charakterystyki powstania wielkopolskiego 1918-1919 w
jego militarnym obliczu aspekt spontanicznej walki Polaków
zamieszkujących państwo niemieckie był tym, który podkreślał ich
charakter i wymiar. To wreszcie był ten kształt stosunków „wielkopolsko-
niemieckich”, który połączył wymiar polityczny i militarny powstania
wielkopolskiego.



Należy pamiętać, że toczące się wydarzenia
końca 1918 roku, tak w skali lokalnej, jak i
europejskiej, sprawiły, że nadzieja na
odzyskanie niepodległości na drodze
porozumienia międzynarodowego okazała się
płonna. Wszystko za sprawą różnic zaistniałych
wśród głównych negocjatorów konferencji pokojowej, czyli Wielkiej
Brytanii i Francji. Nowym elementem tej dyskusji był nawet pomysł
wyzwolenia ziem zaboru pruskiego za pomocą desantu „Błękitnej Armii”
pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Istotnym elementem tej operacji
miało być powstanie zbrojne na terenie zaboru. Wyznaczono nawet datę
rozpoczęcia tej ofensywy na 19 grudnia 1918 roku. Co ciekawe, powstanie
miano realizować siłami Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego.
Braki w przygotowaniach, a przede wszystkim naciski dyplomacji
brytyjskiej spowodowały, że akcję odwołano. Można powiedzieć, na
szczęście, bowiem zaangażowanie sił zewnętrznych, a takimi była armia
Hallera mogło nieść nieobliczalne konsekwencje, z których najistotniejszą
byłoby umiędzynarodowienie konfliktu, co mogło zdestabilizować z trudem
osiągnięty 11 listopada 1918 roku stan zawieszenia broni. Pomysł ten był
w moim przekonaniu dowodem, że świadomość rzeczywistej sytuacji w
prowincji poznańskiej była daleka od rzeczywistości. Dotyczyło to w równej
mierze strony francuskiej i Komitetu Narodowego Polskiego, jak i
kierownictwa Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. Wobec
rodzących się bardziej czy mniej realnych pomysłów zbrojnego odzyskania
niepodległości liderzy Naczelnej Rady Ludowej zaczęli sobie zdawać
sprawę, że sytuacja staje się na tyle skomplikowana – żeby nie powiedzieć
„gęsta” – że zaczęli poważnie rozważać wariant powstaniowy. Dowodem na
takie myślenie było powołanie Wydziału Wojskowego, a potem Wydziału
Bezpieczeństwa. Sprawami wojskowymi w Komisariacie zajmował się
Wojciech Korfanty, który wraz z Janem Maciaszkiem prowadził w grudniu
1918 roku rozmowy w Warszawie z przedstawicielami Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego. Podstawowym problemem było sprowadzenie do
Poznania oficera wyższego stopniem z odpowiednim stażem dowodzenia i
pracy sztabowej. Zdawano sobie sprawę, że wśród polskich konspiratorów
najwyżsi stopniem byli podporucznicy armii niemieckiej, co było skutkiem
zasady obowiązującej w tej armii, że żołnierze narodowości polskiej wyżej



awansować nie mogli. Z punktu widzenia praktyki wojennej oficerowie ci
mogli dowodzić najwyżej kompaniami. Kandydatem na przyszłego dowódcę
powstania miał być gen. Eugeniusz de Henning-Michaelis. Fakty te
przeczą, jeszcze od czasu do czasu głoszonej tezie, że Naczelna Rada
Ludowa była zdecydowanym przeciwnikiem powstania zbrojnego i dopiero
rozwój sytuacji na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 zmusił ją do
przejęcia całkowitej władzy nad powstaniem. Dysponując dobrym
rozpoznaniem sytuacji w Poznaniu i Wielkopolsce, Komisariat NRL musiał
zdawać sobie sprawę, że poziom emocji politycznych groził wybuchem
działań zbrojnych. Być może nie miano świadomości dynamiki i zasięgu
tych działań.

Jeszcze w październiku zaczął się proces tworzenia elementów przyszłej
powstańczej armii. Pierwszym z nich była Straż Ludowa, której
pierwowzorem była powstała w październiku 1918 roku Straż
Obywatelska. W sytuacji eskalacji nastrojów rewolucyjnych. na terytorium
całych Niemiec formacja ta miała pełnić służbę porządkową. Od samego
początku komendantem Straży był Julian Lange. Początkowo w Straży
służyli także Niemcy, ale z czasem Polacy zdecydowanie zdominowali
składy osobowe poszczególnych pododdziałów. W Poznaniu jej
komendantem został Karol Rzepecki, a na początku listopada liczyła ona
2130 ochotników. Oddziały te od początku do końca były mundurowane,
uzbrajane a nawet opłacane przez władze niemieckie. 27 listopada 1918
roku przemianowano Straż Obywatelską na Straż Ludową. Polecono, aby
oddziały Straży powstały w całym zaborze pruskim. Istnienie tej służby
wzmocniła stosowna uchwała Sejmu Dzielnicowego, a 8 grudnia Wydział
Bezpieczeństwa Publicznego NRL opublikował „Wskazówki dla Straży
Ludowej”. Oddziały podlegały Naczelnej Radzie Ludowej i pełniły służbę
mającą na celu utrzymanie porządku i ochrony mienia obywateli, bez
względu na narodowość i wyznanie. Członkowie Straży ochraniali również
działania powiatowych rad ludowych. Straż była ugrupowaniem
ochotniczym, a jej członkowie traktowali służbę jako zajęcie dodatkowe,
wykonywane poza pracą zawodową, a dla odróżnienia członkowie nosili na
swych czapkach wojskowych niebieskie otoki. Zanotowano, że podczas
wizyty Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu służbę pełniło ponad
2000 członków Straży. Jeśli dodamy tych służących w pozostałych



miastach, to w grudniu 1918 roku mogło ich był blisko 5000. Do oddziałów
Straży zgłaszali się głównie członkowie „Sokoła”, ale także rezerwiści,
urlopowicze, dezerterzy czy członkowie innych organizacji. Bardzo ważna
jest informacja mówiąca, że na 42 powiaty prowincji poznańskiej w 30 były
zorganizowane oddziały Straży. Swój pełen potencjał militarny ujawniły te
oddziały w pierwszych godzinach i dniach powstania, będąc
niejednokrotnie jedyną zorganizowana siłą powstańczą.

Taki to był czas, że niemalże każda większa organizacja lub instytucja
powoływała siłę militarną mająca na celu ochronę członków lub służbę
garnizonową. Takie założenia towarzyszyły powstaniu Służby Straży i
Bezpieczeństwa będącej organizmem, któremu patronowały rady
robotników i żołnierzy. Oddziały te miały składać się w połowie z Niemców
i w połowie z Polaków. Członkowie tych oddziałów mieli wzmocnić mocno
osłabione garnizony wojsk niemieckich. Czołową rolę w akcji werbunkowej
odgrywał Mieczysław Paluch i jego współpracownicy. To oni namawiali
niemieckich rezerwistów, chcących wstąpić w szeregi Straży, by raczej
pojechali do domów, do swych rodzin. Bardzo szybko znaleziono sposób na
ominięcie parytetów. Wyszukiwano Polaków z niemiecko brzmiącymi
nazwiskami i oficjalnie to oni wypełniali „niemiecki” kontyngent. W
ostateczności zniemczano polskie nazwiska. Zwerbowani członkowie
zostali skoszarowani w dwóch poznańskich fortach: Prittwitz i Rauch.
Ciekawostką była kompania złożona ze 117 niemieckich marynarzy
zasilonych potem marynarzami Polakami służącymi w niemieckiej
marynarce wojennej. W sumie w samym Poznaniu było 3000 członków
Straży, a w pozostałych miastach dalsze 3000. Była to kolejna siła, która w
sposób zorganizowany weszła do powstania.

15 lutego 1918 roku powstała Polska Organizacja Wojskowa zaboru
pruskiego, bodaj najbardziej radykalna jeśli chodzi o planowane sposoby
odzyskania niepodległości. Wincenty Wierzejewski, inicjator i przywódca
tej organizacji, skupił wokół siebie starszych skautów oraz dezerterów z
armii niemieckiej. Organizacja ta była bardzo głęboko zakonspirowana, co
dzisiaj jest przyczyną braku wielu informacji jej dotyczących, choćby co do
liczby członków. Wiadomo jednak, że z założenia była to organizacja
kadrowa, a więc nie masowa. Członkowie POWzp wykazywali się
nadzwyczajną aktywnością, a wśród nich dominowali: Mieczysław Paluch,



Henryk Śniegocki, Arkady Fiedler i Mieczysław Andrzejewski, którzy
następnie odegrali w powstaniu bardzo ważną rolę. Członkowie POWzp
realizowali akcję pozyskiwania broni i innego sprzętu wojskowego,
najczęściej napadając na ich magazyny (akcja w poznańskim Arsenale). W
połowie listopada wydzielono oddział specjalny, nazywany też
wykonawczo-wywiadowczym, którego dowódcą był Jan Kalinowski. Jednym
z najbardziej znanych bojowców był kontrowersyjny i bardzo różnie
oceniany Stanisław Nogaj. Członkowie POWzp obsadzali wiele, może nie
najbardziej eksponowanych, ale ważnych stanowisk tak w administracji,
jak i wojsku, przez co mieli wgląd w aktualną sytuację. Dzięki temu mogli
błyskawicznie reagować, jak chociażby w przypadku akcji zablokowania
wywiezienia z Ławicy blisko 300 samolotów wojskowych.

Reasumując ten wątek, można przyjąć, że
polski ruch niepodległościowy w przeddzień
powstania dysponował siłą od 8 do 10 tysięcy
ludzi. Trzeba jednak zastrzec, że co najmniej
połowa z nich nie posiadała uzbrojenia. W tym
miejscu warto przypomnieć wypowiedź gen.

Stanisława Taczaka, w której zwraca on uwagę, że wśród powstańców było
wielu Polaków służących w wojsku niemieckim, którzy wracając do domu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami mieli przy sobie broń osobistą
(najczęściej był to karabin). Należy przypuszczać, że to właśnie ta broń
była podstawowym „arsenałem powstańczym” w pierwszych dniach
powstania.

Co do wielkości garnizonu niemieckiego to i w tym przypadku spotykamy
w literaturze różne dane, które mieszczą się między 2500 a 4500 żołnierzy.
Byli oni dobrze wyszkoleni i uzbrojeni. Zwraca się jednak uwagę, że
potencjał tych oddziałów był znacznie obniżony. Generalnie armia
niemiecka w 1918 roku nie była tą samą armią, co cztery lata wcześniej.
Wojna, długi pobyt na froncie, a wreszcie rewolucja, zrobiły swoje.

Wydarzenia z listopada i grudnia 1918 roku spowodowały, że szczególnie
Poznań przypominał przysłowiową beczkę prochu. Konfrontacja zbrojna
wydawała się nieunikniona. Jedna i druga strona czekały w zasadzie na
sygnał, sytuację, wreszcie przypadek, które, jak to bywało w historii, staną



się iskrą, która ową beczkę zapali. Mimo licznych apeli sytuacji w Poznaniu
nie można było uznać za spokojną, wręcz przeciwnie. Dziwnie zatem brzmi
treść raportu dziennego Dowództwa Korpusu wysłanego z Poznania do
Berlina, w którym zapewniano, że w Poznaniu panuje spokój. Gdy stało się
wiadomym, że Ignacy Jan Paderewski 26 grudnia będzie w Poznaniu,
sprawy nabrały zupełnie innej dynamiki. Niemcy nie tyle protestowali
przeciwko wizycie – najbardziej niezadowoleni, a wręcz oburzeni, byli
faktem uczestniczenia w tej wyprawie misji oficerów brytyjskich. Z kolei
strona polska, znając stosunek władz niemieckich do wizyty
Paderewskiego w Poznaniu, w obawie o bezpieczeństwo gościa rozpoczęła
mobilizację sił mogących zagwarantować owo bezpieczeństwo. Najlepiej tę
rolę mogły wypełnić oddziały Straży Ludowej oraz Służby Straży i
Bezpieczeństwa, które w szybkim tempie ściągano do Poznania.
Niepoślednią rolę odegrali również skauci poznańscy, którzy mimo że
działali nielegalnie, stawili się na dworcu w umundurowaniu i w pełnych
składach. Po wielu perturbacjach Paderewski dociera 26 grudnia 1918
roku do Poznania i o godz. 21.00 wysiada na poznańskim dworcu. 27
grudnia od rana sytuacja w Poznaniu stała się jeszcze bardziej
skomplikowana. Ulicami maszerowały różne grupy ludności polskiej i
niemieckiej, które albo wyrażały radość, albo irytację z powodu przyjazdu
gości. Oddziały Straży Ludowej starały się nie dopuścić tych manifestacji
bezpośrednio pod „Bazar”. To prawdopodobnie jednak tutaj o godz. 16.40
padł strzał, który stał się symbolicznym początkiem powstania. Przez
następne kilkadziesiąt minut wypadki potoczyły się gwałtownie i
spontanicznie. Można zatem stwierdzić, że żadna ze stron nie miała
zamiaru podjąć planowanych działań militarnych. To jednak wtedy okazało
się, że długie lata przygotowań, pracy organicznej i organizacyjnej oraz
aktywizowanie różnorodnych środowisk przyniosło skutek.
Prawdopodobnie jednak mało kto wtedy zdawał sobie sprawę, co tak
naprawdę się dzieje. Lecz jeśli nawet nie było tej świadomości, to jednak
instynkt podpowiadał, że „trzeba coś z tym zrobić”. Prawdopodobnie jako
pierwsze ujawniły swoja aktywność grupy bojowe, potem dopiero zaczęto
porządkować wszystkie te działania w jednym
ośrodku. Z całą pewnością przyniosły owoce
szkolenia pododdziałów Straży Ludowej oraz
Służby Straży i Bezpieczeństwa. Pewnie



bardziej intuicyjnie niż w sposób planowy cała
aktywność powstańców skierowała się na newralgiczne punkty miasta:
Pocztę Główną, koszary, banki i urzędy. Szczególnie spektakularna była
akcja opanowania gmachu Prezydium Policji, raz ze względu na wagę tej
instytucji, po drugie na bezpośrednie niemalże sąsiedztwo z „Bazarem” i
budynkiem Muzeum Wilhelmińskiego, gdzie bardzo szybko umieszczono
ośrodek kierowania działaniami. Warto jednak zwrócić uwagę, że chyba po
raz pierwszy w tej akcji postanowiono nie zdobywać siłą obiektu, ale
pertraktować z niemiecką załogą warunki zakończenia działań. Tak było na
Cytadeli, w Forcie Grolman, koszarach, jednak próbowano bezskutecznie
w ten sposób opanować Stację Lotniczą w Ławicy. Podobne przypadki
notowano również w Wielkopolsce. Jest to niezwykle ciekawy rys działań
bojowych powstania wielkopolskiego w tym jego okresie. Często
wykorzystywano fakt, że wśród załóg tych obiektów było wielu Polaków
służących wtedy w szeregach wojska niemieckiego. W tym miejscu
chciałbym wrócić do refleksji dotyczącej czasu wybuchu powstania. Trzeba
przyznać, że mobilizacja sił powstańczych była imponująca. Już w
godzinach wieczornych w Poznaniu stawiły się oddziały z kilku mniejszych
podpoznańskich miejscowości, np. z Kórnika. Następnego dnia sprawę w
swoje ręce starał się przejąć Komisariat NRL, wydając oświadczenie, w
którym zwracał uwagę, że winnymi wydarzeń z poprzedniego dnia na
ulicach Poznania byli „wszechniemieccy podżegacze”. Jest też
charakterystyczne stwierdzenie, że krew polska przelana została w obronie
sztandarów koalicji. Dla uspokojenia i uporządkowania sytuacji w Poznaniu
powołano polsko-niemiecką Komendę Miasta z Janem Maciaszkiem i kpt.
[…] Anderschem na czele. Wprowadzono stan wyjątkowy z zakazem
noszenia broni. Nad porządkiem w mieście czuwały patrole Straży
Ludowej oraz Służby Straży i Bezpieczeństwa. Wydawało się wtedy, że
wydarzenia, które miały miejsce 27 grudnia, były tylko incydentem i za
chwilę wszystko wróci do normy. Taka postawa nie podobała się
dowódcom radykalnych grup bojowych, którzy dążyli do rozszerzenia
działań militarnych.

Powstanie wielkopolskie 1918-1919 w pierwszych godzinach, a nawet
dniach, było sumą „miejscowych powstań” w Poznańskim. We wszystkich z
tych miejscowości organizowano i przeprowadzano proces wyzwalania.



Niemal każdy ze zorganizowanych oddziałów powstańczych za swój
główny cel wyznaczał sobie przejęcie ważnych punktów w danym miejscu,
jakimi były koszary, posterunki policji, urzędy pocztowe, ośrodki
administracji itp. Gdy tego dokonały, wiele z nich rozwiązywało się,
uważając, że spełniły swój obowiązek. Dopiero później, w miarę
rozwijającej się sytuacji następowała powtórna mobilizacja. W momencie,
gdy powstańcy zdecydowanie zdobyli przewagę militarną, a także
administracyjną Komisariat Naczelnej Rady Ludowej „przejął” cały ten
dorobek. Gwoli sprawiedliwości trzeba stwierdzić, że sprawdził się system
rad ludowych w terenie.

Rozwój powstania w pierwszym okresie był odbiciem rzeczywistości ruchu
niepodległościowego wśród społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim.
W czasie kilku miesięcy przed wybuchem powstania „narodziła się” spora
grupa miejscowych, lokalnych przywódców, ale zabrakło czasu na to, aby
wśród nich pojawił się ten, który zdolny będzie na objęcie całości. Aby
utrzymać dorobek lokalnych dowódców i oddziałów powstańczych,
potrzebą chwili było wziąć to wszystko w karby oraz objąć centralnym
kierownictwem i dowództwem. Z konieczności, być może, aby nie
antagonizować środowiska, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
zdecydował się na przypadek, którym zdecydowanie była obecność kpt.
Stanisława Taczaka, co prawda Wielkopolanina i zawodowego oficera, ale
pełniącego służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Stanisław Taczak, kilka dni później awansowany do stopnia majora,
otrzymał zadanie skompletowania sztabu powstańczego. Dowództwo
powstania ulokowano w hotelu „Royal” przy ulicy Święty Marcin 38.
Szefem sztabu został początkowo mianowany kpt. Stanisław Łapiński, a od
3 stycznia 1919 roku stanowisko to przejął, przysłany z Warszawy, ppłk
Julian Stachiewicz. Zatem w ogniu walki należało budować system
dowodzenia powstaniem zaczynając od szczebla Dowództwa Głównego.
Obok powołania wspomnianego już szefa sztabu utworzono bardzo szybko
skomplikowaną konstrukcję organizacyjną, mającą na celu ułatwienie
dowodzenie powstaniem. Dowództwo zostało bardzo głęboko
zakonspirowane, np. unikano, stosując inne nazewnictwo, sformułowań
używanych w tym czasie w Wojsku Polskim. Zakazano Stanisławowi
Taczakowi publikowania jakichkolwiek informacji o działalności



Dowództwa Głównego na łamach prasy czy też w postaci ulotek i
obwieszczeń. Działania takie były uzasadnione, bowiem przez cały czas
usiłowano, ze strony NRL, stworzyć wrażenie, że wydarzenia toczące się w
Wielkopolsce od 27 grudnia mają charakter spontanicznych akcji, a nie
wojny.

W drugim dniu powstania miało miejsce kilka spektakularnych akcji.
Przejęto Cytadelę (Fort Winiary), gdzie znajdowała się silna radiostacja,
której przejęcie przez Polaków dawało im niezakłóconą możliwość
komunikacji. Kolejną akcją było zdobycie Fortu
Grolman. Tutaj główną rolę odegrali skauci
poznańscy pod komendą Wincentego
Wierzejewskiego. Akcja w forcie Grolman była
początkiem legendy 1. Kompanii Skautowej,
oddziału powstańczego złożonego ze skautów.
Bez walki opanowano koszary 47. pułku piechoty, 5. pułku artylerii
ciężkiej, 20. pułku artylerii lekkiej, koszary oddziałów taborowych. Dużo
gorzej było z próbą opanowania koszar 6. pułku grenadierów. Pierwszy
atak, przeprowadzony również 29 grudnia, nie udał się. Ostatecznie
zdobyto koszary 31 grudnia. Mądrym posunięciem ze strony powstańców
było aresztowanie niemieckiego dowództwa: m.in. Hansa von Eisenhardt-
Rothe, naczelnego prezesa prowincji, gen. Fritza von Bock und Polach,
dowódcy V korpusu, i jego zastępcy gen. Schimmelpfeninga. Spowodowało
to paraliż decyzyjny u Niemców. W godzinach wieczornych 28 grudnia w
„Bazarze” odbyła się odprawa wszystkich przywódców ruchu narodowego i
niepodległościowego. Głównym celem było ustalenie dalszego sposobu
postępowania. Komisariat NRL oraz Rada Robotników i Żołnierzy były
raczej za ograniczeniem działań bojowych na rzecz zintensyfikowania
rozmów z przedstawicielami władz niemieckich. Z kolei Mieczysław
Paluch, Bohdan Hulewicz byli zdecydowanymi zwolennikami rozszerzenia
walki zbrojnej w sposób maksymalny. Nie obyło się bez dramatycznych
momentów. W trakcie obrad na sali pojawił się Roman Wilkanowicz z
członkami POWzp i w zdecydowany sposób zażądał kontynuacji walk.

Dynamika toczących się wypadków zdawała się wzmacniać stanowisko
tych drugich. Komisariat NRL zdawał sobie sprawę, że musi podjąć
zdecydowane działania polityczne, aby nie utracić swej kierowniczej



pozycji. Nie był to jednak problem, kto ma kierować, tylko jak to zrobić.
Wydarzenia 27 grudnia 1918 roku obnażyły zupełny brak przygotowania
wojskowego Polaków od strony strategicznej i taktycznej.

Walki powstańcze trwały. Samorzutnie organizowały się miejscowe
oddziały powstańcze i niejednokrotnie równie spontanicznie wybierały
swoich dowódców. Sytuacja ta świadczyła najlepiej o tym, że program
samomodernizacji zdał egzamin. Społeczeństwo Wielkopolski wykazało się
w tym momencie wysokim poziomem świadomości narodowej, ale też więzi
tych małych społeczności. Gdy dzisiaj patrzymy na proces powstawania
„armii powstańczej” to trochę niedowierzamy, że zakończył się on
sukcesem. Gdyby nanieść na mapę ogniska powstańcze, daty, a także
kierunki rozprzestrzeniania się walk, to przypominają one efekt, który
powstaje gdy wrzucimy kamień do wody. Tym przysłowiowym kamieniem
w tej sytuacji były wydarzenia mające miejsce w Poznaniu 27 grudnia, a
potem walki rozprzestrzeniały się jak kręgi na niemalże całą Wielkopolskę.
Z całą pewnością brakowało myśli strategicznej, ogólnego planu, którego
precyzyjna realizacja mogła doprowadzić do odzyskania władzy, ale co
ważne – jeszcze nie wolności. Wielkopolska na przełomie 1918 i 1919 roku
w dalszym ciągu była prowincją państwa niemieckiego. Powstanie, a raczej
działania bojowe, prowadzone były metodą walk partyzanckich, a zatem
stosunkowo małymi oddziałami, bowiem tylko takimi potrafiła dowodzić
ówczesna kadra powstańcza.

Jedynym odstępstwem od zasady spontanicznej walki była operacja mająca
na celu zdobycie Stacji Lotniczej w Ławicy. Tak powstańcy, jak i Niemcy
zdawali sobie sprawę z wagi posiadania tego miejsca. Przede wszystkim
była to ostatnia placówka wojskowa pozostająca w rękach niemieckich.
Stacja, która odgrywała rolę ośrodka szkoleniowo-remontowego, być może
nie przedstawiała sobą dużej siły bojowej, ale sama groźba, że przy użyciu
stacjonujących tam samolotów można było przeprowadzić nalot na Poznań,
był wystarczającym powodem, aby ją zdobyć. Akcja w Ławicy była
przykładem dobrze przygotowanej i przeprowadzonej operacji militarnej z
użyciem różnych jednostek i służb. Niestety takich przykładów w
późniejszym okresie powstania było niewiele.

Ponieważ ramy tego tekstu nie pozwalają na szczegółową analizę działań



bojowych, pragnę zwrócić uwagę na kilka istotnych, z punktu widzenia
toczących się wydarzeń, spraw. Z całą pewnością decyzją porządkującą
dotychczasowe działania była decyzja posiedzenia plenarnego NRL z dnia
3 stycznia 1919 roku o przejęciu władzy, opublikowana zresztą dopiero 8
stycznia.

Do działań związanych z chęcią uporządkowania działań zbrojnych należy
rozkaz dzienny z 5 stycznia 1919 roku o podporządkowaniu Dowództwu
Głównemu wszystkich oddziałów walczących na terenie Wielkopolski z
Poznaniem włącznie oraz na podstawie rozkazu z 7 stycznia stworzenie
siedmiu okręgów wojskowych. Decyzja ta z całą pewnością wpłynęła
dobrze na organizację siły zbrojnej oraz w pewnym sensie skoordynowała
jej działania w terenie. Potwierdzało to także istnienie wojska
powstańczego, a więc nie jakichś nieokreślonych grup organizujących się
oddolnie bez wiedzy Dowództwa. Składało się ono z oddziałów
ochotniczych, Straży Ludowej i żandarmerii – ochotników. Bardzo szybko
przekonano się, że dla utrzymania dynamiki działań i zagwarantowania siły
potrzebnej do realizacji założonych celów należy wprowadzić aparat
poborowy. Mjr Stanisław Taczak zdawał sobie jednak sprawę z tego, że na
tym etapie powstania nie jest możliwy pobór powszechny, choćby ze
względu na fakt, że w wielu rejonach Wielkopolski przeważała ludność
narodowości niemieckiej. Myślano o ograniczonym poborze roczników
1900 i 1901, ale realizacja tego pomysłu była ze względów politycznych
trudna i delikatna. W sumie odłożono ją na okres późniejszy. Problem ten
jednak wrócił w momencie objęcia dowództwa przez gen. Józefa Dowbor-
Muśnickiego. Tymczasowym rozwiązaniem tej kwestii było utworzenie
obwodowych komend uzupełnień, których zadaniem było prowadzenie
werbunku ochotników i sporządzanie spisów. Należało w tej kwestii
wprowadzić porządek, bowiem dotychczasowy „system” uczestniczenia w
powstaniu nie był oparty na żadnych zasadach. Skutkiem tego, począwszy
od okresu międzywojennego i praktycznie do dnia dzisiejszego, trudna do
ustalenia jest dokładna liczba powstańców. Niemalże normą był zwyczaj,
że powstańcy zmieniali oddziały lub nie wpisywali się na listy. Dowodem
na istnienie struktur wojskowych był fakt, że powstańcy za swą służbę
otrzymywali żołd w wysokości od 30 do 300 marek. Dodatkowo za każdy
dzień służby w polu dostawali 1 markę, żonaci 2. Był również wypłacany



dodatek na dzieci od 13 marek na jedno
dziecko. Ponadto wszyscy powstańcy mieli
zagwarantowane wyżywienie i kwaterę.
Decyzje te w pewnym sensie zakończyły okres
spontanicznego rozwoju powstania, a z drugiej
strony wprowadziły jasne i czytelne zasady
działania siły zbrojnej. Jeśli jestem przy sprawach organizacyjnych, warto
zwrócić uwagę na próbę wprowadzenia do powstańczych oddziałów
instytucji rady żołnierskiej. Inicjatywa ta nie spotkała się z przychylnym
przyjęciem Komisariatu NRL. Za sprawami organizacyjnymi na szczeblu
centralnym szła konieczność ujednolicenia umundurowania i symboliki. W
większości przypadków mundurem powstańczym stał się mundur piechoty
i kawalerii niemieckiej wzór 1910. W rozkazie z dnia 8 stycznia 1919 roku
Dowództwo Główne poleciło umieszczenie na czapkach wojskowych
orzełków metalowych (w większości produkowanych w wytwórni w…
Berlinie) i biało-czerwonej kokardy. Dodatkowo na kołnierzach winny
znaleźć się paski biało-czerwone. Oczywiście warunki i możliwości
sprawiały, że do czasu wprowadzenia munduru Armii Wielkopolskiej
dowolność w tym względzie była duża. Mimo wszystkich działań ze strony
Dowództwa Głównego działania bojowe miały charakter spontaniczny i
realizowany bez większego przygotowania, a często brak było koordynacji
poszczególnych elementów biorących udział w danej akcji. W tym
kontekście ogromną zasługą Dowództwa Głównego, a Stanisława Taczaka
osobiście, było przygotowanie różnorodnych instrukcji taktycznych
sporządzanych na piśmie lub przekazywanych wręcz telefonicznie. Na
przełomie grudnia i stycznia 1919 roku opracowano instrukcję dla
dowództw poszczególnych garnizonów w sprawie obsadzania miast i kolei.
Zwracano w niej uwagę na konieczność obsadzania posterunkami
newralgicznych punktów jak dworce kolejowe, tunele, mosty. W dalszym
ciągu wskazywano na to, aby przed ewentualna akcją zbrojną podjąć próbę
pertraktacji. Śledząc teksty tych instrukcji odnosi się wrażenie, że mamy
do czynienia z przyspieszonym kursem dowódczym, gdzie teorię można
było sprawdzić z praktyką. Niezwykle ciekawym pomysłem było tworzenie
armii powstańczej zaczynając od najniższych jednostek taktycznych
(bataliony, szwadrony, baterie), by potem przejść do bardziej złożonych
(pułki, brygady, dywizje). Równolegle szła praca organizacyjna mająca na



celu sformowanie poszczególnych rodzajów broni i służb.

Aktywność Dowództwa Głównego była potrzebna, bowiem pierwszy okres
powstania charakteryzował się ochotniczym zaciągiem, co skutkowało
niskim poziomem dowodzenia, ale i dyscypliny. Po raz kolejny okazało się,
że demokracja w wojsku nie jest dobrym pomysłem. By zapanować nad
rozprzestrzeniającym się powstaniem, należało wprowadzić porządek do
tych działań. Kolejnym zadaniem, przed którym stanęło Dowództwo
Główne było utworzenie dowództw frontowych. Należało utworzyć zwartą
linię frontu polsko-niemieckiego w Wielkopolsce, by z jednej strony
skoordynować działania, a z drugiej utrzymać stan posiadania. Stanisław
Taczak i jego sztab zdawali sobie sprawę, że powstańcze zwycięstwa to
efekt totalnego zaskoczenia po stronie Niemców i gdy to minie, trzeba się
liczyć ze zmasowanym kontratakiem. Czas pokaże, że obawy te były
uzasadnione. W pierwszych dniach stycznia 1919 roku można było mówić o
istnieniu czterech odcinków frontowych: północnego, zachodniego,
południowo-zachodniego i południowego.

Sytuacja powstała w wyniku zwycięstw powstańców przekroczyła
możliwości objęcia jej na sposób półamatorski. Zdobyczy należało pilnować
dysponując większą i lepiej zorganizowana siłą. Dowództwo Główne
rozpoczęło dość intensywny proces przekształcania luźnych grup,
oddziałów powstańczych w jeden dobrze działający organizm – armię.
Stanisław Taczak przyjmując stanowisko głównodowodzącego zastrzegł, że
traktuje je tymczasowo do momentu, aż Komisariat NRL nie znajdzie
oficera w randze generała i z dużym doświadczeniem, który będzie miał
kompetencje do objęcia sytuacji i wyznaczenia dalszych kierunków
działania. Rzeczywiście działacze polityczni cały czas prowadzili w
Warszawie pertraktacje w tej sprawie. Kandydatem akceptowanym przez
Warszawę i Poznań został gen. dyw. Józef Dowbor-Muśnicki, oficer z
dużym doświadczeniem dowódczym i organizacyjnym. Trudno mi jednak
pogodzić się z tezą, że Józef Piłsudski wysyłając gen. Dowbor-Muśnickiego
do Poznania wydał niejako na niego wyrok. Okoliczności skłaniają do takiej
refleksji, bo czego mógł się spodziewać były rosyjski generał w zderzeniu z
rzeczywistością prusko-wielkopolską. Z drugiej jednak strony Piłsudski za
dobrze zdawał sobie sprawę z potencjału, jaki tkwi w armii powstańczej,
który mógł wykorzystać dla realizacji swoich celów na wschodzie, by tak



łatwo z niej zrezygnować w imię personalnych sporów. Do Poznania
Generał przybył 9 stycznia wraz grupą oficerów i natychmiast zabrał się do
pracy. Był zbyt doświadczonym oficerem, aby w toku toczących się walk
dokonywać gruntownych zmian, stąd też decyzja o utrzymaniu armii
powstańczej organizowanej na wzór armii niemieckiej. Nowy
głównodowodzący podjął pomysł poprzednika i zarządził pobór
powszechny. 17 stycznia Komisariat NRL ogłosił pobór roczników
1897-1898. W późniejszym okresie pobór objął jeszcze roczniki 1895-1896
i 1900 oraz 1894 i 1901. Warto zwrócić uwagę, że tym sposobem w szeregi
wojska wróciło wielu powstańców, którzy opuścili wcześniej swoje
oddziały. W przypadku starszych roczników zaproponowano im służbę w
Straży Ludowej. Oficjalne ogłoszenie poboru miało swoje skutki w
stosunkach polsko-niemieckich w Wielkopolsce. Niemcy uświadomili sobie,
że stłumienie powstania jest niemożliwe, a Komisariat NRL będzie starał
się wszelkimi możliwymi sposobami obronić pozycję, którą uzyskał w
Wielkopolsce.

O ile nie było problemu z naborem żołnierzy, to w dalszym ciągu
brakowało oficerów. Gen. Józef Dowbor-Muśnicki zaproponował
awansowanie do pierwszych stopni oficerskich podoficerów, którzy
wykazali się umiejętnościami dowódczymi. Tym sposobem zyskano
kilkudziesięciu cennych i doświadczonych oficerów. Powstała również
szkoła oficerska, gwarantująca w niedalekiej przyszłości stały dopływ
kadry. Mimo tych decyzji nie zdołano problemu do końca rozwiązać, stąd
potrzeba wprowadzenia do Armii Wielkopolskiej byłych oficerów służących
wcześniej w armii rosyjskiej i austriackiej. Spowodowało to kolejny
problem, gdyż oficerowie Poznańczycy niezbyt przychylnie akceptowali ten
stan rzeczy. Dochodziło nawet do konfliktów. Generał w rozmowach z
Komisariatem doszedł do wniosku, że istotnym elementem tworzącym
nowa armię będzie przysięga. Po długich rozmowach ustalono, że żołnierze
będą przysięgali wierność Komisarzowi NRL i dowódcom, a po odzyskaniu
wolności złożą przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską
zwierzchność państwową. Zaszczytu złożenia przysięgi dostąpił 1. Pułk
Strzelców Wielkopolskich, co wydarzyło się 26 stycznia 1919 roku na placu
Wilhelmowskim (obecnie Wolności). Jako pierwszy przysięgę złożył gen.
Józef Dowbor-Muśnicki.



Wszystkie te elementy dawały podstawy do
funkcjonowania dobrze zorganizowanej i
działającej armii, która w marcu 1919 roku
osiągnęła liczbę 50 000 żołnierzy. Czas ku temu
był najwyższy, bowiem strona niemiecka po
pierwszym etapie zaskoczenia i klęski zaczęła

się reorganizować i planować kontruderzenie, mające na celu
przywrócenie stanu sprzed 27 grudnia 1918 roku. Tworzona Armia
Wielkopolska musiała zostać dopasowana do zadań, które ją czekały w
najbliższej przyszłości, a więc obrony zdobytych pozycji. Dnia 18 stycznia
1919 roku ukazał się rozkaz operacyjny nr 1, w którym ogłoszono nowy
podział frontów: północny – od granicy Królestwa Polskiego koło
Inowrocławia do Jeziora Białego opodal Czarnkowa. Dowódcą frontu był
ppłk. Kazimierz Grudzielski; zachodni – od Jeziora Białego do kanału Obry
pod Wolsztynem. Dowódcą frontu był płk Michał Milewski; południowo-
zachodni, nazywany również „Grupa Leszno” – od Kanału Obry do Ponieca.
Dowódcą frontu był ppor. Bernard Śliwiński; południowy – od Ponieca
wzdłuż granicy prowincji śląskiej do granicy z Królestwem Polskim.
Dowódcą frontu był ppor. Władysław Wawrzyniak, którego po
reorganizacji zmienił płk Adolf Jan Kuczewski. Dla podniesienia sprawności
działania frontów zmniejszono liczbę okręgów wojskowych do trzech,
terytorialnie odpowiadających frontom. Szczególną rolę do spełnienia miał
okręg poznański, który był odpowiedzialny za utworzenie i utrzymanie
rezerwy operacyjnej, której oddziały miały być kierowane na odcinki
szczególnie zagrożone. Był to efekt doświadczenia z pierwszego okresu
powstania, kiedy to system przerzucania jednostek zdawał egzamin i
niejednokrotnie przechylał szalę zwycięstwa na stronę powstańców.
Dowódcy poszczególnych frontów byli odpowiedzialni za pobór i
organizację pułków strzeleckich, stanowiących podstawową siłę Armii
Wielkopolskiej. W każdym okręgu miała powstać czteropułkowa dywizja,
pułk jazdy i oddziały artylerii. Istotnym wzmocnieniem Armii było
lotnictwo, które powstało na bazie Stacji Lotniczej nr 4 w Ławicy. Zdobyty
sprzęt lotniczy oraz kadra pozwoliły na zorganizowanie czterech eskadr
bojowych. Szczególnym elementem armii były pociągi i auta pancerne. Na
służbie Armii Wielkopolskiej były cztery pociągi pancerne: „Poznańczyk”,
„Danuta”, „Goplana” i „Rzepicha”. Obok tego tworzono różnego rodzaju



służby zabezpieczające prawidłowe działania armii. Gen. Józef Dowbor-
Muśnicki zdołał zorganizować armię, której struktura dostosowana została
do celów polityczno-wojskowych Wielkopolski w pierwszej połowie 1919
roku. Miała ona być zdolna do odparcia wojsk niemieckich i obrony
terenów zdobytych przez powstańców. Potencjał tej armii był na tyle duży,
że można było spełnić życzenie Warszawy wysłania na front wschodni
dywizji piechoty i brygady kawalerii.

Wobec fiaska rozmów (wielko)polsko-niemieckich mających doprowadzić
do zakończenia działań bojowych obradujące w Paryżu mocarstwa
postanowiły samodzielnie zbadać sytuację w Wielkopolsce. W tym celu
powołały 22 stycznia 1919 roku specjalną komisję rozjemczą, która miała
udać się do Polski i na podstawie własnych obserwacji oraz uzyskanych od
obu stron informacji miała doprowadzić do definitywnego zakończenia
konfliktu polsko-niemieckiego. Swoją pracę Komisja rozpoczęła w
Warszawie, gdzie przybyła 12 lutego 1919 roku. W międzyczasie Komisja
Rozejmowa obradowała nad zagadnieniem możliwości przedłużenia układu
rozejmowego w dniach od 14 do 16 lutego 1919 roku w Trewirze. Na
posiedzenia Komisji została zaproszona również delegacja niemiecka.
Wielogodzinne negocjacje zakończyły się podpisaniem 16 lutego układu,
który formalnie zatrzymał działania zbrojne na spornym obszarze i
pozostawiał po stronie polskiej zajęte przez Polaków terytorium.
Zakładano, że powstanie linia demarkacyjna, której wojskom obu stron nie
wolno było przekroczyć. Ustalono również liczebność jednostek
wojskowych na froncie licząc 50 żołnierzy na kilometr frontu. Ograniczono
również liczbę jednostek artylerii do dwunastu baterii czterodziałowych.
Ustalono też liczący 20 km szerokości pas przyfrontowy, z którego należało
wycofać artylerię ciężka, pociągi pancerne, czołgi, miotacze ognia. W pasie
tym zakazano jakichkolwiek ćwiczeń strzeleckich. Zdecydowano również o
konieczności wymiany jeńców wojennych. Niestety strona niemiecka nie
zaakceptowała tych warunków i rozmowy dwustronne zerwano. Aż do
ustalenia traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową toczyły się
rozmowy mające zdecydować o przyszłości ziem zaboru pruskiego. 28
czerwca 1919 roku delegacja niemiecka podpisała traktat pokojowy w
Wersalu. Od strony prawnej zostały zniesione wszystkie przeszkody
pozwalające powrócić rejencji poznańskiej do Rzeczypospolitej. W



rzeczywistości proces ten trwał jeszcze długo. Symbolicznie można
przyjąć, że zakończył się 25-27 października 1919 roku, kiedy to Naczelnik
Państwa Józef Piłsudski, w czasie wizyty w Poznaniu, dokonał aktu
przejęcia władzy cywilnej i wojskowej na wyzwolonych obszarach
Wielkopolski. O tym, jak złożona była sytuacja na froncie wielkopolskim
tak na płaszczyźnie dyplomatycznej, jak i militarnej, niech świadczy fakt,
że w toku najgorętszych rozmów delegacji polskiej i niemieckiej,
zmierzających do ustanowienia pokoju na linii frontu, dochodziło do
regularnych bitew, które mogły w istotny sposób wpłynąć na zmianę
sytuacji. Mimo formalnego zawieszenia broni walki były prowadzone dalej.
Co prawda ich intensywność spadła i nie angażowała dużych sił, ale do
spokoju było daleko. Do takich z pewnością należały działania pod
Rynarzewem, Międzychodem, Kargową, Kępnem. Mimo istnienia Armii
Wielkopolskiej, której organizacja i sposób dowodzenia były na
zdecydowanie wyższym poziomie, taktyka oparta była na działaniach
partyzanckich. W dalszym ciągu front wielkopolski był zbyt długi, aby
można go było skutecznie obsadzić na całej długości jednostkami
bojowymi. Wypracowana metoda przerzucania poszczególnych kompanii i
batalionów, która już wcześniej zdała egzamin, w dalszym ciągu spełniała
swoje zadanie.

Gdy dzisiaj analizujemy sytuację mającą
miejsce przed powstaniem, a także analizując
wydarzenia mające miejsce w jego trakcie, tak
w płaszczyźnie politycznej, jak i militarnej, to
mamy prawo sformułować pewne refleksje. W
momencie wybuchu powstania 27 grudnia 1918
roku nie istniał żaden plan, bo za taki nie można uważać marzeń o
przybyciu „błękitnej armii” czy mgławicowych projektów radykalnych
działaczy niepodległościowych. Być może na szczęście, te ambitne, ale
mało realne plany zderzały się z postawą działaczy Naczelnej Rady
Ludowej, opartej na oczekiwaniu decyzji konferencji pokojowej w Paryżu.
Gdy już powstanie stało się faktem, to okazało się, że jest wojsko, ale
brakuje wodzów. Wojska powstańcze i ich dowódcy pojawili się dopiero w
trakcie działań bojowych, co niosło za sobą czasami tragiczne skutki.
Zgodnie dzieli się powstanie na dwa okresy. Pierwszy, od 27 grudnia 1918



do 10 stycznia 1919, często nazywany jest autentycznym powstaniem,
ruchem oddolnym, któremu przeciwstawia się władza polityczna. To
również czas narodzin lokalnych dowódców zdolnych do pociągnięcia za
sobą setek ludzi gotowych walczyć dla powstania. Drugi okres, od 10
stycznia 1919 do 16 lutego 1919 roku, to czas wojny na froncie
wielkopolskim, realizowanej przez Wojsko Wielkopolskie, nowoczesną i
dobrze zorganizowaną armię.

Sukcesu powstania należy upatrywać w tym, że bardziej czy mniej
przypadkowo działo się ono w bardzo sprzyjających okolicznościach, tak w
skali europejskiej, jak i polskiej. Niezwykle ważnym elementem tego
rachunku było morale stron walczących. Nie zgadzam się jednak z
jednoznacznym podziałem, że wyższe było po stronie powstańców, a niższe
po stronie żołnierzy niemieckich. Prawda, jak zwykle, jest gdzieś pośrodku.
Tak po jednej, jak po drugiej stronie spotykaliśmy przypadki braku
dyscypliny i samowoli, ale też po obu stronach postawa moralna
rekompensowała niedostatki wyszkolenia wojskowego lub słabe
dowództwo. Jakkolwiek mitologizowalibyśmy powstanie wielkopolskie,
rzetelna analiza sytuacji każe nam stwierdzić, że w dalszej perspektywie
było ono bez szans na zwycięstwo. Wiosną 1919 roku działania zbrojne w
Wielkopolsce mogły stać się przyczyną otwartej wojny między Polską i
Niemcami. Ujawnione plany jednej i drugiej strony pozwalają na
postawienie takiej tezy. Najpierw rozejm w Trewirze, a potem traktat
pokojowy w Wersalu spowodowały, że wszystkie ziemie Rzeczypospolitej (z
małymi wyjątkami) mogły się cieszyć niepodległością.

 

Powiązane informacje

Podział na okręgi wojskowe (7 i
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Organizacja brygady artylerii
wielkopolskiej, 1 października
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