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Dowódcy Powstania
Wielkopolskiego – ich
działalność i sukcesy
Bogusław Polak

Przez kilkadziesiąt lat utrzymywał się ugruntowany w publikacjach
tradycyjny podział na dwa okresy walk powstańczych 1918-1919 roku,
który pokutował bez korekt praktycznie do pięćdziesiątej rocznicy
wybuchu tego czynu zbrojnego. Dyskusja na temat chronologii powstania
na nowo rozgorzała na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i
wiązała się z powołaniem w Kościanie zespołu badawczego, który podjął
się organizacji ogólnopolskich seminariów historyków powstania.
Tamtejsza Komisja Historyczna Związku Bojowników o Wolność i
Demokrację skupiała przede wszystkim byłych żołnierzy Armii Krajowej,
oficerów Komendy Obwodu w Kościanie, na czele z Klemensem
Kruszewskim – dyrektorem kościańskiego liceum, Janem Witkowskim –
dyrektorem miejscowej cukrowni, a także Bolesławem Mockiem, także
pracownikiem tego zakładu. Pod kierunkiem profesora Zdzisława Grota –
w powstaniu 1918-1919 skauta, gońca mjr. Stanisława Taczaka – i z
serdeczną pomocą kombatantów skrzyknęliśmy na 2 lutego 1972 roku do
Kościana historyków z Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska
i środowisk lokalnych badaczy z Wielkopolski. Dla piszącego te słowa,
Marka Rezlera i Piotra Bauera było to ogromne wyzwanie organizacyjne.
Praktycznie przybyli wszyscy zaproszeni historycy, a obradom w sali

kościańskiego Domu Kultury przysłuchiwało się około 300 (!) powstańców,
młodzież licealna i inni miłośnicy historii Wielkopolski. Podjęto wówczas
wiele postulatów wydawniczych, które przez lata udało się zrealizować.
Właśnie na I seminarium (za kilka miesięcy spotkamy się po raz
dwudziesty!) przedstawiłem nową propozycję chronologii dziejów
powstania, rozpisaną na schematy. Jej istotą było wyjście z dotychczasowej
górnej cezury działań powstańczych (podpisanie rozejmu w Trewirze 16
lutego 1919 roku) do momentu rewindykacji ziem przyznanych Polsce
traktatem wersalskim i likwidacji frontu wielkopolskiego wiosną 1920
roku. Okres ten, za sugestią dr. Włodzimierza Lewandowskiego, określiłem
jako wojnę wielkopolsko-niemiecką, prowadzoną siłami regularnego
Wojska Wielkopolskiego z oddziałami niemieckimi. Podział, jak widać z
załączonych schematów, pokrywał się z działalnością obu dowódców
powstania: mjr. Stanisława Taczaka do 15 stycznia 1919 roku i gen. Józefa
Dowbor-Muśnickiego od 16 stycznia. Dzięki wsparciu kolegów z zespołu
pojęcie wojny wielkopolsko-niemieckiej przebiło się po latach do
historiografii powstania.

Rys. I. Powstanie wielkopolskie.
Źródło: Powstanie Wielkopolskie. Źródła – Stan badań – Postulaty
badawcze. Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Historyków
Powstania Wielkopolskiego – Kościan, 2.II.1972 r., red. naukowa Zdzisław
Grot, Komisja Historyczna Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację w Kościanie, Kościan 1973. Schemat
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Kapitalne znaczenie ma pytanie, które zadaje już kilka pokoleń historyków
powstania, a także publicystów: czy powstanie 1918 roku było
przygotowane pod względem militarnym? Nie było!
Wybuch walk w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku, powołanie mieszanej
polsko-niemieckiej Komendy Miasta Poznania z komendantem Janem
Maciaszkiem, ogłoszenie w mieście stanu wyjątkowego były tylko
działaniami doraźnymi, wręcz półśrodkami. Dla polskiego kierownictwa
stało się jasne, iż istnieje potrzeba powołania realnego dowódcy nad
działaniami powstańczymi. Na uzyskanie dowódcy z Warszawy brakowało
czasu, choć jeszcze w połowie grudnia 1918 roku Jan Maciaszek z
upoważnienia KNRL próbował uzyskać zgodę sztabu generalnego WP na
przyjazd do Poznania gen. Eugeniusza de Henning Michaelisa. W dniu
przybycia do Poznania I. J. Paderewskiego, z Warszawy do Poznania
przyjechał kpt. Stanisław Nilski-Łapiński, oficer łącznikowy sztabu
generalnego.
Około 28 grudnia z Berlina do Poznania, z zamiarem odwiedzenia swojej
siostry, przyjechał też kpt. Stanisław Taczak, także oficer sztabu
generalnego. Wiadomość o jego przyjeździe dotarła do przebywającego w
„Bazarze” Wojciecha Korfantego. Jak wynika z relacji S. Taczaka,
udzielonej w latach trzydziestych dr .W. Lewandowskiemu, po rozmowach
z W. Korfantym kapitan przyjął propozycję objęcia tymczasowo – do czas
przyjazdu z Warszawy generała – dowództwa nad rozwijającym się
powstaniem.
Awansowany do stopnia majora S. Taczak otrzymał dnia 2 stycznia 1919
roku legitymację na listowniku Komisariatu NRL o następującej treści:
„Pan major Taczak jest wodzem naczelnym wojsk polskich w zaborze
pruskim”, która została opatrzona podpisami Wojciecha Korfantego i
Władysława Seydy.
Na siedzibę Dowództwa Głównego początkowo zamierzano przejąć dom
przy ul. Zwierzynieckiej 3. Skorzystano jednak z propozycji Leokadii ze
Smolińskich Świtalskiej, która przekazała do dyspozycji władz

powstańczych I i III piętro swego hotelu „Royal” przy ul. Św. Marcina 38 –
ogółem 22 pokoje. Z formalnego punktu widzenia organizacja sztabu DG
napotykała ogromne trudności, zwłaszcza po wznowieniu w dniach 30 i 31
grudnia rozmów między Komisariatem NRL a przedstawicielami rządu
berlińskiego. Zakazano Taczakowi publikowania na łamach prasy, czy też
za pośrednictwem obwieszczeń i ulotek, jakichkolwiek informacji o
działalności DG, nie mówiąc już o możliwości wydawania drukowanych
rozkazów i instrukcji. Sytuacja taka trwała aż do 5 stycznia 1919 roku.
Natomiast nie ograniczono publikacji rozkazów
komendy poznańskiej Służby Straży i
Bezpieczeństwa.

Fakt przynajmniej formalnego podporządkowania majorowi Taczakowi
formacji polskich w całym zaborze pruskim był wyrazem określonej
polityki Komisariatu, uznającej jedność wszystkich – jawnych i tajnych – sił
polskich pod wspólnym dowództwem w Poznaniu.
W praktyce S. Taczak zaczynał od niczego. Stanął wobec ogromu zadań
bez niezbędnej grupy oficerów, bez zorganizowanych służb, nie znając
ludzi i zrazu nie mając kontaktów z terenem. Organizacja choćby
zaimprowizowanego sztabu była dodatkowo utrudniona przez istnienie w
Poznaniu kilku ośrodków rozkazodawczych: Komendy Służby Straży i
Bezpieczeństwa, Komendy Miasta, Komendy Straży Ludowej. Każda z
legalnych formacji miała już od listopada swoje dowództwo w Poznaniu, a
Straż Ludowa także komendy powiatowe. Do 8 stycznia DG działało niemal
w konspiracji, oficerowie chodzili wyłącznie w ubraniach cywilnych. Mjr S.
Taczak ustalając nazewnictwo organów dowódczych uważał, by nazwy
stosowane w Wielkopolsce nie pokrywały się z nazwami centralnych władz
wojskowych w Warszawie. Od początku używano określeń:
„głównodowodzący”, „Dowództwo Główne”, „Sztab Dowództwa Głównego”
– choć zdarzały się przestawienia, jak np. „Główne Dowództwo”. Natomiast
w dokumentach wychodzących z NRL i jej Komisariatu, nie mówiąc już o
mniej znaczących instytucjach, panowała ogromna dowolność, a wręcz
chaos w stosowaniu nazw, jak np.: „Wódz Naczelny wojsk polskich w

zaborze pruskim”, „Naczelne Dowództwo” itp.
Jedną z pierwszych czynności S. Taczaka było też opracowanie etatu DG
(rys. II). Projekt uwzględniać musiał potrzeby chwili, ograniczone
możliwości polityczne Komisariatu, a tym samym zakres spraw
operacyjnych, organizacyjnych i mobilizacyjnych, i to przy minimalnej
obsadzie personalnej DG. Zgodnie z etatem, DG podlegało bezpośrednio
NRL. Dnia 3 stycznia 1919 roku funkcję szefa sztabu od kpt. S.
Łapińskiego przejął ppłk J. Stachiewicz. Przyjęto podział na cztery
Wydziały: Operacyjny (Ia) – na czele rtm. B. Wzacny; Organizacyjny (Ib) –
kpt. Stanisław Nilski-Łapiński; Personalny (IIa) – por. Stefan Prus III hr.
Czarnecki, Broni i Amunicji (IIb) – kpt. dr. fil. Władysław Jaworowicz.
Uwzględniono też etaty dla oficerów łącznikowych z Komendą Miasta (por.
Bronisław Sikorski), komendantem fortecy (ppor. Bohdan Hulewicz) i
Komisariatem NRL. Etat ten mjr S. Taczak przedłożył 1 stycznia
Komisariatowi, a następnego dnia uzyskał jego zatwierdzenie.

Rys. II. Organizacja Dowództwa Głównego według etatu z 2 stycznia 1919
r.
Źródło: Bogusław Polak, Generał Stanisław Taczak 1874-1960, Koszalin
1998, s. 49.

Twórcami DG byli czterej oficerowie: S. Taczak, S. Łapiński, B. Wzacny i J.
Stachiewicz. W pierwszych dniach stycznia zgłosili się do służby kolejni

oficerowie, tak że 15 stycznia na stanowiskach kierowniczych pracowało
już ogółem 18 oficerów. Z Legionów wywodzili się ppłk J. Stachiewicz i kpt.
S. Łapiński, z armii austriackiej – rtm. B. Wzacny, natomiast 15 oficerów, z
majorem S. Taczakiem na czele, przeszło służbę w armii niemieckiej. Tylko
jeden z oficerów – rtm. Wzacny – miał ukończoną akademię wojskową, a
niepełnym wykształceniem wojskowym legitymowali się ppłk Stachiewicz i
kpt. Łapiński. Natomiast pełne wykształcenie uniwersyteckie i
politechniczne miało siedmiu oficerów, a niepełne sześciu z nich.
3 stycznia 1919 roku w DG zameldował się ppłk Julian Stachiewicz,
przewidziany na szefa sztabu DG. W łączności z terenem bardzo skutecznie
wykorzystywana była sieć telefoniczna, umożliwiająca wydanie dyspozycji
oddziałom na prowincji, jak też uzyskiwanie przez DG meldunków o
toczących się na niej walkach. Wspólne odprawy dowódców z Poznania i
prowincji stały się elementem działania DG. Odprawy te odbywały się w
Hotelu „Royal”. W ten sposób mjr S. Taczak zapewnił sobie bezpośredni
wpływ na przebieg wydarzeń na kształtujących się odcinkach frontu
polsko-niemieckiego.
Ani dobrze przygotowane założenia pracy sztabu, ani najbardziej ofiarna
praca głównodowodzącego i oficerów poszczególnych wydziałów na
niewiele by się zdały przy utrzymaniu kilku ośrodków rozkazodawczych. Ze
stanowiska komendanta poznańskiej Służby Straży i Bezpieczeństwa
usunięty został ppłk. M. Paluch. 9 stycznia, rozkazem DG, rozwiązana
została Komenda Miasta Poznania, a jej agendy przekazano Dowództwu
Okręgu Wojskowego I oraz Komendzie Placu w Poznaniu.
Kolejnym krokiem zmierzającym do uporządkowania sytuacji dowódczej w
terenie była interwencja mjr. Taczaka w Komisariacie NRL, która
spowodowała wydanie przez Sekcję Polityczną Wydziału III (Polityki i
Wojska) Komisariatu NRL odezwy „Do wszystkich Rad Ludowych
Powiatowych”, następującej treści:
„Powiatowym Radom Ludowym komunikujemy niniejszym, że w Poznaniu
utworzyło się Dowództwo Główne. Do DG należy kierownictwo wszelkimi
siłami wojskowymi, nominacje, zarząd bronią, amunicją, itp. Prosimy
Powiatowe Rady Ludowe, ażeby nie mieszały się do spraw wojskowych, nie

dysponowały siłami zbrojnymi, bronią, amunicją, ażeby nie podejmowały
żadnych zmian w komendach wojskowych”.
Pierwszoplanowym zadaniem sztabu DG było stworzenie – używając tu
określenia mjr. Taczaka – „bazy organizacyjnej powstania”. Przyjęto
podwójną strukturę organizacyjną: poziomą, terytorialną – od powiatów z
komendantami, poprzez okręgi wojskowe, których dowódcy sprawowali
władzę zwierzchnią nad wszystkimi oddziałami powstańczymi na danym
terenie, po dowództwa frontów; oraz strukturę pionową – obejmującą
wykształcające się z luźnych oddziałów powstańczych regularne kompanie
i bataliony.
Początkowo – 7 stycznia – sztab DG, pod komendą mjr. Taczaka, podzielił
obszar Wielkopolski (w tekście: Księstwa Poznańskiego) na siedem
okręgów wojskowych:
I Okręg – obejmujący powiaty: Poznań-Wschód, Poznań-Zachód oraz
oddziały garnizonu twierdzy Poznań; dowódca rtm. Ryszard Koperski;
II Okręg – powiaty: wrzesiński, średzki, witkowski i gnieźnieński; dowódca
ppłk Kazimierz Grudzielski, stacjonujący we Wrześni;

III Okręg – powiaty: wyrzyski, bydgoski, szubiński, inowrocławski,
strzeliński, mogileński, żniński i wągrowiecki; dowódca mjr Napoleon
Koczorowski w Inowrocławiu;
IV Okręg – powiaty: chodzieski, czarnkowski, wieleński, skwierzyński,
międzychodzki, szamotulski i obornicki; dowódca ppor. Zdzisław Orłowski
w Czarnkowie;
V Okręg – powiaty: międzyrzecki, nowotomyski, grodziski, babimojski,
śmigielski, kościański, wschowski i leszczyński; dowódca ppor. Kazimierz
Zenkteler w Buku;

VI Okręg – powiaty: śremski, jarociński, pleszewski, gostyński, rawicki,
krotoszyński i koźminski; dowódca ppor. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński w
Tarcach;
VII Okręg – powiaty: ostrowski, odolanowski, ostrzeszowski i kępiński;
dowódca por. Władysław Wawrzyniak w Ostrowie.
Emocjonalnym reakcjom przywiązanych do niego podkomendnych P. Cyms
zawdzięczał decyzję DG z dnia 13 stycznia 1919 roku o utworzeniu pod
swoim dowództwem z powiatów inowrocławskiego i strzelińskiego nowego
VIII Okręgu Wojskowego.
Zgodnie z wcześniejszymi dyrektywami na czele każdego okręgu stał
dowódca, któremu podlegały oddziały znajdujące się w jego okręgu i
organizujący regularne wojska z formacji już istniejących. Dowódca
odpowiadał też za obronę swego okręgu i przyległego do niego odcinka
frontu. Podporządkowano mu wszystkie oddziały i komendy lokalne:
wiejskie, miejskie i powiatowe.
Wiele trudności wynikło też wskutek konieczności utworzenia aparatu
poborowego. Ze względu na znaczny procent ludności niemieckiej mjr
Taczak uznał, że w początkowej fazie należy odrzucić zasadę poboru
powszechnego i sprawę odłożyć do czasu umocnienia polskiej administracji
w terenie. Głównodowodzący myślał poważnie o przeprowadzeniu w
połowie stycznia poboru roczników 1900 i 1901. Przekazanie dowództwa
gen. J. Dowbor-Muśnickiemu uczyniło zamiar ten nieaktualnym, gdyż nowy
głównodowodzący miał własną koncepcję przeprowadzenia na terenie
Wielkopolski poboru rekruta.
Mjr S. Taczak, mimo że nie ukończył akademii wojskowej, okazał się
zdolnym dowódcą. Jego decyzje były dobrze wyważone, konkretne w swojej
treści. Wzbudzał uznanie swoją skromnością i taktem. Powierzone mu
zadania wykonał na poziomie przekraczającym jego kwalifikacje
frontowego oficera w randze kapitana.
16 dni pracy sztabu DG – od 28 grudnia 1918 do 12 stycznia 1919 roku –
przypadało na najważniejszy okres przebiegu powstania w Wielkopolsce.
Przypomnijmy, że kpt. S. Taczaka wybrano na głównodowodzącego do

chwili wyznaczenia przez J. Piłsudskiego nowego kandydata, w randze
generała.
Efekty jego działalności przeszły wszelkie oczekiwania. Mimo że na
wynikach powstania zaciążyły skutki utraty czasu, nie zawinione zresztą
przez DG, to do końca pierwszej dekady stycznia powstańcom udało się
skutecznie utrzymać osiągnięcia powstania, utworzyć silny front
przeciwniemiecki, umożliwiający rozwinięcie działań zaczepnych w
realnych granicach wyznaczonych możliwościami własnych sił. S. Taczak i
J. Stachiewicz zakreślili też cele operacyjne powstania i stworzyli podstawy
do ich realizacji.
Można się zgodzić, że działalność mjr. S. Taczaka w pewnym sensie
krępowała nadmierną inicjatywę dowódców. Różnorodnymi decyzjami
skłonił on ich jednak do działań skoordynowanych, według narzuconego
planu operacyjnego. Utworzenie grup frontowych, okręgów wojskowych,
aparatu poborowego, zalążków pułków piechoty i kawalerii, oddziałów
technicznych, lotnictwa, służb zaopatrzenia (aprowizacja, umundurowanie,
uzbrojenie, transport, służba sanitarno-medyczna) były znaczącymi
etapami formowania w Wielkopolsce regularnej armii.
Mjr Taczak rozumiał specyfikę oddziałów
ochotniczych, opartych na strukturze
terytorialnej. Nie ingerował więc w kwestie
obieralności oficerów i nigdy – przynajmniej w
oficjalnych rozkazach DG – nie krytykował
zebrań żołnierskich, na których często
poruszano tematy polityczne.
Utworzenie frontu zapewniło DG swobodę działań organizacyjnych w
formowaniu armii powstańczej. Musimy być też świadomi faktu, że w ciągu
pierwszych dni powstania, do 5-6 stycznia, działania toczyły się
spontanicznie, niejako własnym torem, bez większego wpływu na nie DG.
Dowództwo Główne, akceptując sukcesy powstańczego oręża, w zasadzie
trzymało się dyrektyw polskich czynników politycznych. Jednocześnie
korzystało ono z każdej okazji, aby oswobodzić również tereny leżące poza

wyznaczoną linią zasięgu powstania. Przy braku oficerów,
zorganizowanych oddziałów – które powinny znajdować się w dyspozycji
DG – szczupłości zdobytych w Poznaniu zapasów materiałów wojennych,
rozleglejsze plany operacyjne nie miały jednak szans powodzenia.
Przykładem takich zamiarów mógł być plan rozszerzenia powstania na
Pomorze. Metody pracy głównodowodzącego i jego sztabu dostosowane
zostały do potrzeb chwili: od działań organizacyjnych i instruktażu, po
planowanie działań operacyjnych.
Mjr S. Taczak utrzymywał też kontakty ze Sztabem Generalnym i
Naczelnym Dowództwem WP oraz Ministerstwem Spraw Wojskowych. W
miarę możliwości starał się też zaopatrywać oddziały Wojska Polskiego w
broń i amunicję, co nie oznacza jednak, że zubożył magazyny powstańcze.
„Obcy sprawom politycznym” – jak sam pisał o sobie – był przeciwnikiem
wszelkich sporów i zatargów personalno-kompetencyjnych. Taczak i
członkowie jego sztabu byli lojalni wobec władz politycznych w Poznaniu.
Wyniki ich poczynań umocniły autorytet polityczny Komisariatu NRL,
przydając mu tak ważny atrybut jak wojsko – zwłaszcza w stosunku do
władz pruskich, ludności niemieckiej w Wielkopolsce, nie mówiąc już o
aliantach i Warszawie.
Mjr Taczak w przeciągu krótkiego czasu wyrobił sobie autorytet wśród
najbliższych współpracowników, a także tych, którzy początkowo, traktując
go jako intruza, odnosili się do niego niechętnie czy wręcz wrogo.
Zaimponował im zdecydowaniem w działaniu, poczuciem dyscypliny,
taktem we współżyciu z ludźmi i kulturą osobistą, a także niezmordowaną i
ofiarną pracą. Dawał z siebie wszystko, żądając tego samego od innych.
Wiele jego inicjatyw, rozwiniętych później w pracy sztabowej gen. Józefa
Dowbor-Muśnickiego, przyczyniło się do rozbudowy powstańczych sił
zbrojnych. Równocześnie szanował poglądy swoich adwersarzy i
analizował poglądy niezgodne z jego stanowiskiem. Niemal trzy tygodnie
pracy sztabu DG – od 28 grudnia – przypadło na najważniejszy, decydujący
o jego losach okres w przebiegu powstania w Wielkopolsce.
Zgadzam się z opinią dr. Marka Rezlera, iż mjr Stanisław Taczak: „wykonał
ogromną pracę, znacznie przekraczającą zakresem formalne kompetencje

oficera o jego stopniu i wykształceniu wojskowym. W dodatku wykorzystał
ją dobrze i w styczniu 1919 r. jego następcy pozostało tylko rozwinięcie i
rozbudowanie tego co już Taczak wykonał”. Generał Józef DowborMuśnicki nigdy nie zdobył się na choćby jedno słowo uznania dla swego
poprzednika na stanowisku głównodowodzącego.
Faktyczne przekazanie stanowiska głównodowodzącego Wojsk Polskich w
Wielkopolsce gen. J. Dowbor-Muśnickiemu nastąpiło 15 stycznia 1919
roku. Następca mjr. Taczaka był desygnowany przez J. Piłsudskiego w
porozumieniu z Komisariatem Naczelnej Rady Ludowej. Jeszcze 8 stycznia
gen. J. Dowbor-Muśnicki przyjechał do Poznania, aby na miejscu zapoznać
się z sytuacją w Wielkopolsce.
Przeprowadził rozmowy z komisarzami: S. Adamskim, W. Korfantym i A.
Poszwińskim. W rezultacie tych rozmów 11 stycznia doszło do podpisania
umowy określającej warunki i zasady współpracy Dowbor-Muśnickiego z
Komisariatem NRL. Generał mianowany został naczelnym dowódcą sił
zbrojnych w całym zaborze pruskim. Umowa przewidywała, że KNRL
uznając w zasadzie jedność Wojska Polskiego, ze względów politycznych i
międzynarodowych tymczasowo zastrzega sobie „odrębność i
niepodległość sił zbrojnych w byłej dzielnicy pruskiej”. Mianowanie
oficerów i urzędników wojskowych wymagało zatwierdzenia NRL, a
propozycję roty przysięgi głównodowodzący przedstawić miał
Komisariatowi do aprobaty. KNRL miał też mianować decernenta dla
spraw wojskowych, a jego kompetencje podlegały osobnemu porozumieniu
między Komisariatem a głównodowodzącym. W komisariacie sprawy
wojska i polityki nadal podlegały W. Korfantemu i z nim musiały być
uzgadniane wszystkie zamierzenia związane z formowaniem wojska, jak
też zamierzenia operacyjne. Z tych też względów w KNRL powołano
wydział polityczny z sekcją Bezpieczeństwa Publicznego i Wojska.
14 stycznia gen. Dowbor-Muśnicki przyjęty został przez J. Piłsudskiego,
meldując o rezultatach wyjazdu do Poznania. Następnego dnia wrócił do
Poznania i z dniem 16 stycznia oficjalnie objął stanowisko
głównodowodzącego. W Wielkopolsce przyjęty został z honorami, ale też z
wielką rezerwą, a i później miał trudności w nawiązaniu kontaktu z
podwładnymi. Wieloletnia służba wojskowa w armii carskiej nie pozostała

bez wpływu na jego poglądy, zachowania, a nawet swobodę wysławiania
się w języku polskim. Z drugiej jednak strony był to gruntownie
wykształcony oficer sztabowy z ogromną praktyką, świetny organizator,
zwolennik regularnej armii o żelaznej dyscyplinie. Przywiązywał
szczególne znaczenie do właściwej organizacji wojska, akcentując w
swoich publikowanych „Myślach wojskowych”, iż „klucz zwycięstw leży w
znajomości zawiłego zagadnienia organizacji”, a „na polu bitwy mają
wartość tylko regularne armie” jako „duchowa spójnia (związanych ze
sobą) w jedną ideową całość wszystkich poszczególnych jednostek
wchodzących w skład armii”. Wódz naczelny – według Muśnickiego – był
„mózgiem i duszą armii”, a sztab – „systemem nerwowym”.
Poglądy na rolę naczelnego wodza i jego sztabu gen. J. Dowbor-Muśnicki
opierał na wzorcach armii carskiej. Jednakże rola sztabu – w
przeciwieństwie do armii niemieckiej – została według niego sprowadzona
do instrumentu realizującego dyrektywy głównodowodzącego, pełniąc
wobec niego funkcję pomocniczą. Schemat ten przeniesiony został do
Wielkopolski, gdyż głównodowodzący był mianowany przez KNRL i jemu
bezpośrednio podlegał, natomiast szef sztabu, podporządkowany
głównodowodzącemu, był ogniwem pośrednim w wypełnianiu funkcji
dowódczych w stosunku do podległych wojsk.
W Ordre de Bataille Wojska Wielkopolskiego uderza połączenie dwóch
wzorców organizacji: wojska rosyjskiego i niemieckiego. Struktura wojska
w dużym przybliżeniu podobna była do OdeB I
Korpusu Polskiego w Rosji. Generał J. DowborMuśnicki planował bowiem sformowanie trzech
dywizji czteropułkowych. Organizację taką
przyjęto także w WP. Kawalerię tworzyły trzy
pułki ułanów, stanowiące brygadę jazdy, a
artylerię – sześć pułków podzielonych na trzy brygady, po jednej dla każdej
dywizji piechoty. Perspektywicznie generał zamierzał formować korpusy,
lecz zamiar ten pozostał tylko w sferze projektów. W organizacji pułków,
brygad i dywizji przyjęte zostały etaty niemieckie, znane doskonale
Wielkopolanom z okresu służby w armii niemieckiej. Dotyczyło to także
regulaminów szkoleniowych, bardzo często tłumaczonych z języka
niemieckiego, z niewielkimi modyfikacjami, uwzględniającymi specyfikę

Wojska Wielkopolskiego, jak też szkolenia i jego taktyki.
Na podstawie dekretu NRL gen. Dowbor-Muśnicki ogłosił 17 stycznia 1919
roku pobór do wojska roczników 1897-1899. W swojej odezwie do wojsk
powstańczych, ogłoszonej jako załącznik do rozkazu dziennego DG z 18
stycznia, gen. J. Dowbor-Muśnicki zadeklarował, że nie będzie faworyzował
oficerów z „poszczególnych formacji polskich, tzw. dowborczyków,
piłsudczyków, hallerczyków, legionistów”, ale przestrzegł żołnierzy przed
„braniem udziału w życiu jakichkolwiek partii politycznych. Wojsko
powinno być apolityczne, służyć jedności państwa, a nie wzmacniać
poszczególne partie”. Zniesiona została również obieralność dowódców.
Kierując się zasadą apolityczności wojska, gen. J. Dowbor-Muśnicki podał
się później do dymisji, nie akceptujące udziału żołnierzy wielkopolskich w
wyborach do Sejmu Ustawodawczego.
Wpływ na estetykę wojska, a tym samym także na dyscyplinę, miało też
wprowadzenie jednolitego umundurowania. Z inwencją wykorzystano
zapasy niemieckiego sukna mundurowego. Krój mundurów należał
niewątpliwie do najbardziej udanych w Wojsku Polskim u progu II
Rzeczypospolitej, a rogatywka z potrójną rozetką z miejsca zdobyła
uznanie wojska i społeczeństwa.
Zadania organizacyjne postawione przed gen. J. Dowbor-Muśnickim przez
KNRL wymagały rozbudowy sztabu DG i sformowania sztabów pułków i
dywizji, dowództw broni i służb (inspektoratów) itd. Poważną przeszkodą
był w tym przypadku chroniczny brak oficerów. W armii niemieckiej stopni
oficerskich dosłużyło się – jak wcześniej wspomniano – około 140
Wielkopolan. Tymczasem w pozostałych armiach zaborczych drogi
awansów oficerskich dla Polaków były o wiele łatwiejsze. O ile liczbę
oficerów młodszych zwiększono drogą awansowania zastępców oficerów i
najzdolniejszych podoficerów, to oficerów starszych można było uzyskać
tylko z Warszawy. Dzięki staraniom gen. Dowbor-Muśnickiego w ciągu
kilku tygodni, od stycznia do maja 1919 roku, do Wielkopolski przybyło
ogółem 181 byłych jego podkomendnych z I Korpusu Polskiego oraz armii
rosyjskiej, 18 z armii austriackiej i 12 byłych legionistów.

Proces przekształcenia sztabu DG odbył się w
kilku etapach. Pierwszy z nich, trwający do
końca pierwszej dekady lutego, utrwalił podział
na dwa piony: taktyczno-organizacyjny (jako I
Kwatermistrzostwo) i administracyjny (II
Kwatermistrzostwo) oraz tzw. Oddział III jako
adiutantura sztabu. Wewnątrz obu pionów
zachowana została struktura wydziałów i biur
według etatu DG zatwierdzonego 2 stycznia.

19 stycznia 1919 roku Głównodowodzący podał do wiadomości wojska, iż
„wszyscy powołani pod broń w byłej dzielnicy pruskiej tworzą Siły Zbrojne
byłej dzielnicy pruskiej”, a organem wykonawczym jego rozporządzeń jest
Sztab Naczelnego Dowództwa polskich sił zbrojnych w byłej dzielnicy
pruskiej i Szef Aprowizacji”.
Rozkazem operacyjnym DG nr 1 z 18 stycznia zatwierdzony został
funkcjonujący już od końca pierwszej dekady stycznia podział Frontu
Wielkopolskiego na cztery grupy: północną, zachodnią, południowozachodnią i południową. Dowódców grup pod względem taktycznym
podporządkowano bezpośrednio DG, a pod względem administracyjnym
dowódcom odnośnych okręgów wojskowych. Odwód do wyłącznej
dyspozycji DG stanowiły oddziały formowane w OW I / Poznań-miasto. Jak
wynikało z treści rozkazu, OW II (Września – Gniezno) organizował
rezerwy dla grupy północnej. Dowódcy grup mieli niezwłocznie przystąpić
do przeformowania oddziałów piechoty w pułki strzeleckie. Proces
przekształcania oddziałów frontowych w regularne pułki na przełomie
stycznia i lutego zakłócony został niemieckimi działaniami zaczepnymi i
faktycznie trwał do końca lutego, a w niektórych przypadkach do połowy
marca 1919 roku.
26 stycznia Dowództwo Główne i oddziały sformowane w I Okręgu
Wojskowym zostały zaprzysiężone na placu Wilhemowskim (Wolności), a 1.
Pułk Strzelców Wielkopolskich otrzymał sztandar ufundowany przez

Wielkopolanki. Uroczystość zakończyła trwająca około 20 minut defilada
oddziałów. Defilowały oddziały piechoty, artylerii i kawalerii. Kilka dni
później, 28, 29 i 31 stycznia, w kościele pobernardyńskim zaprzysiężone
zostały dwa poznańskie baony garnizonowe, natomiast w pierwszej
połowie lutego w obszarze frontowym zakończona została organizacja
kilku pułków piechoty.
Zawarcie rozejmu stworzyło Głównodowodzącemu, jak i sztabowi DG,
możliwość przeprowadzenia reorganizacji Frontu Wielkopolskiego,
okręgów wojskowych, a przede wszystkim sformowania wielkich jednostek
piechoty, artylerii i kawalerii. Dzięki spadkowi natężenia walk na
pierwszych liniach frontów można było wycofać szereg oddziałów dla
wypoczynku i szkolenia, a także zorganizować z nich zwarte pułki w
ramach przyjętego schematu organizacyjnego Wojska Wielkopolskiego.
Na podstawie dekretu KNRL z 19 marca 1919 roku Józef Dowbor-Muśnicki
mianowany został generałem broni. Z dniem 26 kwietnia szefostwo sztabu
Dowództwa Głównego objął pułkownik (niebawem generał) Jan
Wroczyński.
Dla potrzeb rozbudowywanej armii opracowano szczegółowe etaty, z
których wynikało, że w Wielkopolsce brakowało około 800 oficerów.
Ogółem w składzie korpusu oficerskiego w końcu czerwca było 1759
oficerów, w tym 872 z byłej armii niemieckiej, 45 z rosyjskiej, 16 z
austriackiej, 112 z I Korpusu Polskiego w Rosji, 10 z II Korpusu, 6 z
Legionów Polskich, 2 z „Polnische Wehrmacht” i 4 z Wojska Polskiego.
Pochodzenia w tym względzie 688 oficerów nie udało się ustalić. Na dalszy
napływ oficerów, kierowanych do Poznania przez Naczelne Dowództwo
Wojska Polskiego, nie można było już liczyć, gdyż potrzebowały ich także
tworzące się oddziały Wojska Polskiego. Zorganizowano więc Oficerską
Szkołę Piechoty.

Kilka wniosków

Przebieg walki w Poznaniu wskazuje na skutki
braku centralnego ośrodka dyspozycyjnego.
Głównodowodzącego wyznaczono dopiero
wskutek wydarzeń 27 grudnia, a polskie
naczelne władze wojskowe bezsprzecznie
ponoszą winę za taki stan rzeczy. Sztab
Dowództwa Głównego, składając się z oficerów przybyłych z Warszawy,
mógł przecież działać w konspiracji, nie ujawniając oficjalnie swoich
zamiarów i działań. Dopiero decyzje mjr. Stanisława Taczaka i jego sztabu
stworzyły podstawy organizacyjno-materiałowe i operacyjne wojsk
powstańczych. DG do połowy stycznia 1919 roku utworzyło 9 dowództw
niższych na szczeblu okręgów wojskowych, dowództwa czterech grup
frontowych oraz intendenturę. W pracy sztabu mjr. Taczaka widać
fachową, metodyczną pracę dowódczą, zmierzającą do ujęcia oddziałów
powstańczych w karby organizacyjne. Kolejnym etapem miało być
stworzenie regularnego wojska. Po 16 stycznia 1919 r. gen. J. DowborMuśnicki kontynuował tę koncepcję organizacyjną, fachowo ją korygując.
Poważny problem stanowiło opracowanie operacyjnego planu działań, gdyż
27 grudnia założeń takich nie było. Przez czynnik polityczny nie został też
sprecyzowany cel działań orężnych. Ogólne koncepcje DG otrzymało
dopiero w ciągu pierwszej dekady stycznia, a w tym czasie Komisariat NRL
przypominał, że wyzwolony obszar należy traktować jako front wewnątrz
polskiego obszaru aspiracji, jako przede wszystkim polityczno-wojskową
demonstrację dążeń Polaków.
Możliwości utworzenia armii regularnej opartej na obowiązkowym poborze
i dyscyplinie uzyskał od komisariatu dopiero gen. J. Dowbor-Muśnicki.
Wykorzystując wzorce organizacyjne z wojska niemieckiego i rosyjskiego,
w oparciu o strukturę I Korpusu Polskiego w Rosji, głównodowodzący
sformował trzydywizyjną armię, z brygadą kawalerii, trzema brygadami
artylerii, lotnictwem – oddziałami technicznymi i służbami. Stało się to
możliwe wskutek napływu roczników żołnierzy z poboru i uzyskania
odpowiedniej kadry. Dotychczasowe oddziały regionalne straciły swój na
ogół jednolity skład terytorialny, co umożliwiło przejście wojska na
organizację pułkowo-dywizyjną. Kadrę dowódczą zapewniała grupa
oficerów starszych, przybyłych z Poznania, młodszych oficerów uzyskano

drogą przyspieszonego szkolenia, jak też awansowania zastępców oficerów
i najzdolniejszych podoficerów. Do Poznania przybyli także młodsi
oficerowie z I Korpusu Polskiego i z innych formacji.
Zorganizowany został front i okręgi wojskowe, utworzono nowe i
rozbudowano już istniejące, podległe Głównodowodzącemu inspektoraty:
piechoty, artylerii, wojsk technicznych, wojsk lotniczych, Obrony Krajowej,
okręgowych komend uzupełnień i sanitarny. Dla potrzeb stutysięcznej
armii rozbudowano oba kwatermistrzostwa DG, oddział ogólny i
Intendenturę Polową. Wojsko Wielkopolskie było więc także kontynuacją
myśli oraz koncepcji mjr. S. Taczaka i jego współpracowników.
Brak konkretnego planu powstania, przed 27 grudnia 1918 r., jak również
– mimo utworzenia kilku grup skupiających młodszych oficerów –
jednolitego dowództwa i głównodowodzącego, musiały odbić się na
przebiegu działań oddziałów powstańczych. W wyniku świadomej polityki
zaborców tylko niewielu Polaków dosłużyło się w armii niemieckiej stopni
oficerskich. Jednakże szeregowcy i podoficerowie, w ogromnej większości
doświadczeni frontowcy, wychowani w duchu patriotycznym przez dom
rodzinny, kościół katolicki i polskie organizacje, nie oczekiwali biernie na
rozwój wydarzeń. Zorganizowani w oddziałach Straży Ludowej, Służby
Straży i Bezpieczeństwa, czasem Straży Granicznej, oczekiwali na wybuch
powstania. Mniej doświadczona młodzież, zwłaszcza Peowiacy, już w
listopadzie parli do powstania, nie bacząc na realne możliwości
powodzenia takiej akcji. Liczne niemieckie magazyny wojskowe w
Poznaniu i na prowincji oraz stosunkowo duża łatwość ich zdobycia,
umożliwiły dobre uzbrojenie i wyposażenie oddziałów.
Analiza poszczególnych etapów walk pozwala na wyciągnięcie ogólnych
wniosków. Sposób prowadzenia walki przez oddziały powstańcze a później
wojsko regularne, uzależniony był od poziomu ich zorganizowania i
dowodzenia. W ciągu pierwszych dziesięciu dni powstania działania w
Wielkopolsce nosiły wszelkie znamiona walk partyzanckich. Na czele
oddziałów stawali dowódcy pełni patriotycznego zapału i chęci, ale nie
posiadający odpowiednich kwalifikacji, co znajdowało praktyczne
potwierdzenie na polu walki. Nierzadko były to błędy elementarne, nie do
pomyślenia u oficerów posiadających dobre przygotowanie formalne i

praktykę frontową. Bywało, że kończyły się tragicznie, w tym też śmiercią
niedoświadczonych dowódców. Błędy popełnione na polu walki życiem
okupili m.in. W. Wiewiórkowski, E. Krauze, K. Mann. Również inicjator
„rajdu” wyzwoleńczego na Kujawy, ppor. P. Cyms, popełnił w trakcie walk
ulicznych w Inowrocławiu szereg elementarnych błędów.
Brak kwalifikacji formalnych i doświadczenia w dowodzeniu ujawniał
często przypadki wręcz nieudolności. Niewielu było dowódców
rzeczowych, sprawnych na polu walki. Nieudolność nadrabiano wówczas
brawurą, awanturnictwem, popełniając podstawowe błędy, które w armii
regularnej mogły zaprowadzić dowódcę przed sąd polowy. W oddziałach
powstańczych konsekwencje wyciągnięto tylko wobec kilku dowódców. P.
Cyms stanął przed sądem, ale został uniewinniony, zaś A. Breza został
odwołany z dowództwa odcinka rawickiego. W Dowództwie Głównym
zdawano sobie sprawę z faktu, iż zadania postawione przed niektórymi
dowódcami przerastały ich możliwości. Sprawni w boju jako szeregowcy,
nie stawali na wysokości zadania jako dowódcy.
Przykładem wykazania niekompetencji wśród starszych oficerów mogą być
zarzuty skierowane pod adresem ppłk. K. Grudzielskiego, który w trakcie
pierwszej bitwy szubińskiej (8 stycznia) nie objął osobistego dowództwa
nad akcją, nie ustalił jej planu, nie kontrolował przebiegu wydarzeń, nie
zorganizował też odwodu, którego tak zabrakło podczas nieudanej próby
zdobycia Szubina.
W toku walk wyłoniła się jednak grupa dowódców, którzy poradzili sobie z
powierzonymi obowiązkami. Na odcinku północnym frontu wielkopolskiego
było to m.in. I. Mielżyński, K. Dratwiński, J. Tomaszewski, K. Golniewicz,
E. Rogalski, bracia Skotarczakowie, T. Fenrych, Z. Orłowski, W. Kowalski,
W. Wlekliński; na odcinku zachodnim: K. Zenkteler, K. Szcześniak, S.
Siuda, S. Tomiak, D. Vogel, W. Eckert; na południowo-zachodnim B.
Śliwiński, S. Sikora, S. May, M. Talarczak, F. Szyszka, J, Namysł; na
południowym: W. Wawrzyniak, S. Thiel, B. Kirchner, M. Szulc; z oddziałów
garnizonu poznańskiego: W. Pniewski, A. Kopa, B. Hulewicz, F. Maryński,
E. Materne, W. Rossa. W 1921 r. większość z nich za czyny w powstaniu
wielkopolskim odznaczona została Krzyżem Virtuti Militari V klasy i
Krzyżami Walecznych.

W ciągu dalszych walk przypadki niekompetencji dowódców zdarzały się
już rzadko. Wyższa była też dyscyplina w szeregach, co uwidoczniło się w
trakcie uporczywych walk obronnych pod koniec stycznia i w pierwszej
połowie lutego, szczególnie na odcinkach zachodnim i południowym, w
mniejszym stopniu na południowym (bitwy rawickie). Należy tu też
wspomnieć, że doświadczenia powstańcze i kadra z Wielkopolski
przyczyniły się w znacznym stopniu do zwycięstwa trzeciego powstania
śląskiego w 1921 r.
Niewątpliwie na końcowy sukces powstania 1918-1919 roku złożyło się
wiele czynników. Było to wspólne dzieło dowódców, ich podkomendnych,
polityków i życzliwego francuskiego alianta, jak również efekt pracy
organicznej kilku pokoleń Wielkopolan, a wszystko to w sprzyjających
okolicznościach na arenie międzynarodowej. Żaden inny region
Rzeczypospolitej, nie potrafił tak skutecznie po latach niewoli sięgnąć po
niepodległość i bronić jej w wojnie 1919-1920.

Powiązane informacje
Dowództwo Główne Sił
Zbrojnych w b. zaborze pruskim
Marek Rezler

Struktura organizacyjna Sztabu
Dowództwa Głównego według
stanu na 8 stycznia 1919 r.

