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Jesienią 1918 roku na obszarze Wielkopolski znajdowało się wielu
żołnierzy-Polaków z armii niemieckiej, z przewagą służących w piechocie.
Jedynymi formacjami, które zachowały strukturę zbliżoną do regularnego
wojska, były Straż Ludowa i Służba Straży i Bezpieczeństwa; członkowie
skautingu i Sokoła nie tworzyli oddziałów wzorowanych na wojskowych,
ale ci, którzy przeszli przeszkolenie wojskowe, po wybuchu powstania
dążyli do tworzenia pododdziałów i oddziałów strukturą zbliżonych do
organizacji armii niemieckiej po 1917 roku. Szkolenie podstawowe,
konspiracyjnie prowadzone w tych organizacjach, też przygotowywało do
służby w piechocie.
Z chwilą wybuchu powstania SL i SSiB zostały włączone do walki po
stronie polskiej, a równocześnie przystąpiono do spontanicznego tworzenia
oddziałów regionalnych, złożonych z żołnierzy
mieszkających i przebywających na danym
terenie. Na ich czele stawały osoby o
najwyższym stopniu wojskowym lub cieszące
się uznaniem kolegów. Tworzono drużyny,
plutony, kompanie i bataliony powstańcze o
nazwach regionalnych, których wewnętrzna organizacja oparta była na
strukturze armii niemieckiej, ale liczebność z reguły była znacznie niższa
od etatu, nazwa bardziej wyrażała ambicje dowódców i żołnierzy, niż

możliwości mobilizacyjne danego terenu. Ilość tych oddziałów nie była
stała, można ją określić na około dwieście. Początkowo spontanicznie
tworzone plutony i drużyny istniały bardzo krótko, często samorzutnie, po
wykonaniu założonego zadania ulegały rozwiązaniu, a w ich miejsce
tworzono inne oddziały, które łączyły się w większe jednostki z plutonami i
kompaniami powstającymi w sąsiedztwie. Nie wykonywano spisów
żołnierzy, a stan osobowy oddziałów ulegał częstym zmianom, poza tym w
danej kompanii niekiedy służyli powstańcy z różnych miejscowości, a
nazwa regionalna nie zawsze oznaczała jednorodność składu. Sytuacja ta
ustabilizowała się po około tygodniu od wybuchu powstania i ujawnieniu
Dowództwa Głównego. W trakcie łączenia pododdziałów i oddziałów
regionalnych starano się dostosowywać do struktury organizacyjnej armii
niemieckiej, najlepiej znanej żołnierzom. Proces organizacyjny często był
zakłócony potrzebami frontów i odcinków powstańczych i koniecznością
kierowania do walki pododdziałów i oddziałów już sformowanych i
gotowych do walki, które po wykonaniu zadania nie zawsze wracały do
formacji macierzystej. W pierwszym okresie walk powstańczych istniały
też tzw. „lotne” kompanie i bataliony, kierowane w miarę potrzeby na
zagrożone odcinki frontu.
Pierwsza koncepcja tworzenia wojsk regularnych została przez Dowództwo
Główne przedstawiona w rozkazie dziennym nr 6 z 11 stycznia 1919 r.
Dowództwa Okręgów Wojskowych zostały zobowiązane do formowania
najpierw batalionów, baterii i szwadronów oraz kadr dla wojsk
specjalnych, a w kolejnym etapie do tworzenia pułków, brygad i dywizji.
Dążono do wykorzystania już istniejącej, poniemieckiej infrastruktury
wojskowej, koszar i budynków publicznych. W danej miejscowości miał być
formowany oddział nie niższy od kompanii, liczącej po ok. 160
doświadczonych żołnierzy; dla ochotników, którzy dotychczas służby w
wojsku nie pełnili, przewidziano tworzenie depot (ośrodków szkolenia i
zapasowych) rekrutów.
Struktura organizacyjna była jak w armii niemieckiej: batalion złożony z
3-6 kompanii, kompania karabinów maszynowych: 3 plutony po 2 karabiny
masz. W rzeczywistości zachodziła potrzeba modyfikowania tych planów,
ale z obowiązkiem przestrzegania kompletności plutonów. Podstawową
jednostką na frontach stał się wtedy batalion; straż ludową często po

przemieszaniu włączano do kompanii rezerwowych. Rozkazem
operacyjnym nr 1 z 18 stycznia 1919 r. gen. J. Dowbor-Muśnicki zarządził
zorganizowanie istniejących batalionów w pułki strzeleckie. Było to
zarządzenie wyprzedzające, gdyż jeszcze 2 lutego 1919 r. w rozkazie
dziennym DG nr 29 zarządzono formowanie kompanii i batalionów z
jednostek utworzonych w powiatach. Równocześnie nakazano
wprowadzenie numeracji kolejnej; nazwy regionalne były honorowane, do
czasu połączenia batalionów w pułk. W miarę procesu tworzenia pułków
(łącznie z pododdziałami specjalistycznymi i służbami), jednorodność
regionalna oddziału stopniowo się zacierała. Rozkazem dziennym DG nr 17
z 22 stycznia 1919 r. zapoczątkowano tworzenie 1 Dywizji Strzelców
Wielkopolskich (łącznie z ogłoszeniem etatu sztabu), formowanej aż do
września i października 1919 r. Następne czteropułkowe dywizje (2-3)
były tworzone na podstawie kolejnych rozkazów DG do czerwca 1919 r., w
oparciu o pułki działające na poszczególnych frontach – Okręgach
Wojskowych. 7 sierpnia 1919 r. utworzono 4 DSW, 16 sierpnia
przemianowaną na Dywizję Strzelców Pomorskich.
24 stycznia 1919 r, zniesiono Dowództwo Piechoty, 21 maja 1919 r.
ustanowiono stanowisko Inspektora Piechoty przy Głównodowodzącym Sił
Zbrojnych w b. Zaborze Pruskim z gen. ppor. K. Grudzielskim, 26 czerwca
dokonano podziału każdej dywizji na 2 brygady, po 2 pułki w brygadzie.
Pierwotnie planowano utworzenie korpusów, ale ostatecznie
zrezygnowano z tego zamiaru. Ostatecznie do sierpnia 1919 r. w pełni
sformowana była 1 DSW, pozostałe były w trakcie tworzenia.
1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich: utworzona rozkazem dziennym DG nr
17 z 22 stycznia 1919 r. Dowódca: gen. por. Filip Dubiski. Od stycznia
1920 r. 14 Dywizja Piechoty Wielkopolskiej. 1 Pułk Strzelców
Wielkopolskich: sformowany rozkazem DG nr 14 z 19 stycznia 1919 r.
Dowódcy: płk/gen. Daniel Konarzewski (19.01-marzec 1919 r.), ppłk.
Gustaw Paszkiewicz (od marca 1919 r.). 22 stycznia 1919 r. włączony w
skład 1 DSW. 1 kompanię pierwotnie stanowiła 200-osobowa kompania
harcerska Wincentego Wierzejewskiego, pozostałe kompania i kp.
karabinów maszynowych – z batalionu rekrutów. 26 stycznia 1919 r. pułk
został zaprzysiężony i otrzymał chorągiew na Placu Wolności w Poznaniu.
Od 30 stycznia 1919 r. stacjonował w Biedrusku, gdzie dokończono

formowania. 14 marca 1919 r. skierowany pod Lwów, w składzie grupy
płk. D. Konarzewskiego. Następnie oddział kierowany był na front
południowy i wschodni. W styczniu 1920 r. przemianowany na 55
Poznański Pułk Piechoty. 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Utworzony z
jednostek powstańczych działających na terenie Grupy Zachodniej (trzech
batalionów), na podstawie rozkazu wydanego 6 marca 1919 r. przez
dowódcę Grupy płk. Michała Milewskiego. Dowódcy: ppor. Antoni
Nieborak (6.03.- 1.05.1919 r.), kpt. Zygmunt Łęgowski – od 1 maja 1919 r..
16 marca t.r. sformowano trzy kompanie karabinów maszynowych. 9
kwietnia 1919 r. rozkazem dowódcy frontu zachodniego nr 50
przystąpiono do formowania batalionu zapasowego. 2 marca t.r. utworzono
kompanię karabinów maszynowych przy sztabie pułku i pluton łączności
(telefoniczny). 11 kwietnia 1919 r. pułk zajął pozycje na froncie, na
odcinku od Kopanicy do Wronek, a w czerwcu wszedł w skład 1 Dywizji
Strzelców Wielkopolskich. 4-5 września 1919 r,. skierowany na Front
Litewsko-Białoruski. 7 stycznia 1920 r. przemianowany na 56 Pułk
Piechoty Wielkopolskiej. 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Sformowany w
Biedrusku rozkazem dziennym DG nr 44 z 7 lutego 1919 r. Dowódca: ppłk.
Arnold Szylling. Od początku przewidziany do składu 1 Dywizji Strzelców
Wielkopolskich. Zawiązkiem oddziału było 2 oficerów i ok. 100
szeregowych w 1 pułku Strzelców. 20 lutego 1919 r. dowódca pułku wydał
rozkaz sformowania I batalionu, II batalion zaczęto tworzyć 25 lutego 1919
r., a III – 21 marca t.r. Trzy pierwsze kompanie karabinów maszynowych
zostały przydzielone z oddziału ciężkich km w Poznaniu, czwartą
sformowano w Biedrusku. W końcu marca 1919 r. utworzono pluton
telefonistów. Stan etatowy pułk osiągnął w końcu maja. 29 maja 1919 r. 3
PSW został zaprzysiężony i otrzymał chorągiew. 6 czerwca został oddany
do dyspozycji dowódcy frontu południowego, 29 lipca skierowany na Front
Litewsko-Białoruski, do składu grupy gen. D. Konarzewskiego. Batalion
zapasowy pułku sformowano 14 kwietnia 1919 r. przez zniesienie depot
rekrutów. W styczniu 1920 r. oddział przemianowano na 57 Pułk Piechoty
Wielkopolskiej. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Utworzony rozkazem
dziennym DG nr 61 z 6 marca 1919 r., z oddziałów powstańczych
działających w okolicach Wągrowca, Gniezna i Wrześni. Dowódca: mjr
Oskar Brezany. I batalion pułku to dawny batalion wągrowiecki i kompania
powidzka, II batalion powstał w dawnego batalionu budzyńskiego, III – z

oddziałów powstańczych walczących w okolicach Gniezna. Batalion III
formowany był na froncie, baony I i II – w kwietniu 1919 r., w Gnieźnie.
Całkowicie sformowany 4 PSW od 5 maja 1919 r. uczestniczył w walkach
granicznych na froncie północnym, na odcinku od Kowalewa do Dąbrówki.
Po raz pierwszy jako całość pułk został zgrupowany 6 czerwca 1919 r. pod
Nininem. Od 27 maja do 20 czerwca 1919 r. oddział stanowił odwód 2
Dywizji Strzelców Wielkopolskich, 1 sierpnia skierowany do grupy gen. D.
Konarzewskiego. 7 stycznia 1920 r. przemianowany na 58 Pułk Piechoty
Wielkopolskiej.
2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich. Utworzona
rozkazem dziennym DG nr 61 z 6 marca 1919 r.
Dowódca: ppłk. Kazimierz Grudzielski. Od
stycznia 1920 r. 15 Dywizja piechoty
Wielkopolskiej. 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich.
Zalążkiem pułku była utworzona około 30
grudnia 1918 r., dowodzona przez ppor. Pawła Cymsa kompania złożona z
powstańców gnieźnieńskich, wrzesińskich, miłosławskich i witkowskich.
Oddział uczestniczył w marszu na Inowrocław i w walkach w tym mieście.
Po zdobyciu Inowrocławia utworzono dwa pułki Grenadierów Kujawskich i
Batalion Nadgoplański. Ośrodkiem formowania przyszłego pułku Wojsk
Wielkopolskich był jednak tylko 1 Pułku Grenadierów Kujawskich. 16
stycznia 1919 r. rozkazem dowódcy VIII Okręgu Wojskowego 2 Pułk
Grenadierów został włączony do pułku 1 jako jego II batalion. Obydwa te
bataliony i Szwadron Nadgoplański zostały zaprzysiężone w Inowrocławiu
(16 stycznia 1919 r.), zaś 22 stycznia – Batalion Nadgoplański, w
Kruszwicy. 1 lutego 1919 r. rozkazem dowódcy VIII Okręgu Wojskowego
Batalion Nadgoplański przeszedł do 1 Pułku Grenadierów, jako jego III
batalion. W dniu 7 lutego 1919 r. 1 Pułk Grenadierów Kujawskich został
przemianowany rozkazem DG na 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich,
wchodząc równocześnie w skład oddziałów frontu północnego. Od 6 marca
1919 r. pułk został włączony do 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich.
Kolejni dowódcy 5 PSW: por. Paweł Cyms – do 6 marca 1919 r., płk
Wacław Przeździecki – 6-23 marca 1919 r., mjr Stanisław Wrzaliński – od
23 marca 1919 r. 18 grudnia 1919 r. pułk został zluzowany na froncie
przez 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. W styczniu następnego roku

oddział uczestniczył w zajmowaniu przyznanych Polsce przez Traktat
Wersalski terenów Pomorza. 17 stycznia 1920 r. przemianowany na 59
Pułk Piechoty Wielkopolskiej. 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Sformowany
z jednostek powstańczych Frontu Południowo-Zachodniego, powiatów:
gostyńskiego, kościańskiego, śmigielskiego. Dowódca: por. Bernard
Śliwiński. Oddziały wchodzące w skład Grupy „Leszno” rozkazem DG nr 61
z 6 marca 1919 r. zostały połączone w 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 9
sierpnia 1919 r. w Kościanie pułk otrzymał chorągiew. Od lipca do trzeciej
dekady sierpnia 1919 r. 6 PSW przebywał w odwodzie, 27 sierpnia
zluzował na froncie zachodnim 2 PSW. Od początku października do 18
grudnia 1919 r. stacjonował w rej. Żnina. Potem nastąpił powrót na front,
a 20 stycznia 1920 r. pułk, w ramach akcji rewindykacji Pomorza, wkroczył
do Bydgoszczy. 17 stycznia 1920 r. przemianowany na 60 Pułk Piechoty
Wielkopolskiej. 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Utworzony z powstańców
m.in. drużyn: pniewskiej, dusznickiej, podrzewieckiej, kwileckiej,
sierakowskiej, wronieckiej, lwóweckiej i opalenickiej, które nast. weszły w
skład jednostek grupy Zachodniej. 12 lutego 1919 r. rozkazem L.dz.
232/19 Dowództwa Okręgu Wojskowego I na odcinek pod Wolsztynem
został skierowany II batalion garnizonowy z Poznania, dowodzony przez
ppor. Pawła Hądzlika. W marcu 1919 r. z jednostek tych został
sformowany Pułk Zapasowy Grupy Zachodniej. 15 marca 1919 r. rozkazem
dziennym nr 76 DG nakazało dowódcy Grupy Zachodniej sformowanie 7
Pułku Strzelców Wielkopolskich; płk Michał Milewski nazwę tę nadał
dotychczasowemu Pułkowi Zapasowemu Grupy. Kolejni dowódcy pułku:
ppor. Kazimierz Szcześniak – od 15 marca 1919 r., płk. Gołecki – od 2
czerwca 1919 r. Do końca lipca 1919 r. oddział walczył na froncie
zachodnim, 27 sierpnia 1919 r. został skierowany na front północny.
Rozkazem Dowództwa Głównego z 10 sierpnia 1919 r. 7 PSW wchodził w
skład 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. Pod koniec t.m. oddział został
przeniesiony do skład 2 Dywizji. W styczniu 1920 r. oddział uczestniczył w
akcji rewindykacji Pomorza. 17 stycznia 1920 r. przemianowany na 61
Pułk Piechoty Wielkopolskiej. 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Oddziałem
wyjściowym dla utworzenia 8 PSW był dowodzony przez ppor. Ludwika
Bociańskiego batalion pleszewski. II batalion pułku wywodził swą genezę
od batalionu średzkiego. Pułk został powołany rozkazem dziennym DG nr
70 z 15 marca 1919 r Kolejni dowódcy: ppor. Ludwik Bociański, kpt.

Mieczysław Paluch – do 24 października 1919 r., kpt. Jan Namysł – od 24
października 1919 r. W składzie 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich,
oddział uczestniczył w akcji rewindykacji Pomorza. 17 stycznia 1920 r.
przemianowany na 62 Pułk piechoty Wielkopolskiej.
3 Dywizja Strzelców Wielkopolskich. Tworzona do 6 czerwca 1919.
Dowódca: gen. ppor. Wincenty Odyniec. Od stycznia 1920 r. 17 Dywizja
Piechoty Wielkopolskiej. 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. W skład pułku
weszli żołnierze drobnych oddziałów powstańczych formowanych na
obszarze północnej Wielkopolski, 27 kwietnia 1919 r. z trzech doraźnie
sformowanych w Poznaniu, Gnieźnie i Wągrowcu powstańczych batalionów
utworzono 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich, który początkowo wchodził w
skład 2 Dywizji Strzelców. Dowódca: ppłk. Juliusz Skorupka-Padlewski. We
wrześniu t. r. została do pułku wcielona ochotnicza kompania poznańskolwowska. W tym okresie też pułk został wyłączony ze składu 2 Dywizji i
przeszedł na południe Wielkopolski, do składu 3 Dywizji Strzelców
Wielkopolskich. W styczniu i w lutym 1920 r. 9 PSW uczestniczył w akcji
rewindykowania Leszna i Rawicza. W tym okresie też nastąpiło
przemianowanie oddziału na 67 Pułk Piechoty Wielkopolskiej. 10 Pułk
Strzelców Wielkopolskich. Oddział formowany stopniowo i z różnych
formacji powstańczych. Z kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa w
Poznaniu utworzono 1 Pułk Poznański im. Kościuszki. Równolegle z innych
luźnych oddziałów działających w pierwszych dniach powstania w stolicy
Wielkopolski utworzono 2 Pułk Poznański im. Dąbrowskiego. Jeszcze
przed wybuchem walk w powiecie Poznań-Zachód został utworzony 450osobowy oddział Straży Ludowej dowodzony przez ppor. Andrzeja Kopę. Z
dwóch ostatnich oddziałów powstał zalążek przyszłego pułku. 8 stycznia
1919 r. Dowództwo 2 Pułku Poznańskiego przekształcono na Dowództwo
Piechoty Twierdzy Miasta Poznań, które z kolei 21 stycznia tegoż roku, po
otrzymaniu przez por. Kopę rozkazu formowania 1 pułku rezerwowego
strzelców wielkopolskich stało się dowództwem przyszłego pułku
strzelców. 4 lutego 1919 r. oddział, w składzie na razie dwóch batalionów
(trzeci był skadrowany) został zaprzysiężony na chorągiew
„macierzystego” oddziału A. Kopy. 17 lutego I batalion przeszedł pod
Zbąszyń, zaś II batalion między 7 lutego a 11 kwietnia 1919 r. walczył na
froncie północnym. 15 marca 1919 r. 1 pułk rezerwowy rozkazem DG nr

70 został przemianowany na 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Dowódca:
por. Andrzej Kopa. 5 maja 1919 r. oddział, już w pełnym składzie, wyruszył
na front północny, a nast. wrócił do Poznania, skąd 22 czerwca został
włączony w skład grupy gen. D. Konarzewskiego. We wrześniu wrócił do
Wielkopolski, wchodząc w skład 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. 1
lutego 1920 r. oddział przemianowano na 68 Pułk Piechoty Wielkopolskiej.
11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Okoliczności formowania jak 10 PSW.
Dowódca pułku: płk Adolf Jan Kuczewski, od 31 marca 1919 r. płk. Leon
Billewicz. 5 lutego 1920 r. oddział został przemianowany na 69 pułk
piechoty. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. Wywodził się bezpośrednio z
batalionu ostrowskiego (istniejącego od 12 do 21 listopada 1919 r.) oraz
Batalionu Pogranicznego w Szczypiornie. Rozkazem dziennym DG nr 33 z
6 lutego 1919 r. formacje wojskowe Okręgu VII zostały połączone w 12
Pułk Strzelców Wielkopolskich. Dowódca: ppor. Władysław Wawrzyniak.
Pułk wszedł w skład 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. W styczniu 1920
r. pułk uczestniczył w rewindykacji ziem przyznanych Polsce Traktatem
Wersalskim. 1 lutego 1919 r. przemianowany na 70 Pułk Piechoty
Wielkopolskiej.
4 Dywizja Strzelców Wielkopolskich Dywizja Strzelców Pomorskich.
Związek taktyczny powołany w 1919 r., z przeznaczeniem do udziału w
rewindykacji ziem Pomorza Nadwiślańskiego
przyznanych Polsce postanowieniami Traktatu
Wersalskiego. 7 sierpnia 1919 r. Naczelne
Dowództwo Wojsk Polskich rozkazem nr
2536/III poleciło Dowództwu Głównemu w
Poznaniu utworzenie dywizji przeznaczonej do
działań na Pomorzu. Początkowo związek miał nosić nazwę 4 Dywizji
Strzelców Wielkopolskich. Dowódca: płk Stanisław Skrzyński, szef sztabu:
kpt. Władysław Zakrzewski. 16 sierpnia 1919 r. wprowadzono nazwę
Dywizja Strzelców Pomorskich. Całkowicie sformowano jeden (Toruński
Pułk Strzelców), połowę drugiego (Grudziądzkiego) i zapoczątkowano
tworzenie dwóch pozostałych: Starogardzkiego i Kaszubskiego.
Rozpoczęto też formowanie artylerii i kawalerii dywizyjnej. Od 17 stycznia
1920 r. oddziały Dywizji uczestniczyły w rewindykacji Pomorza. 5 marca
1920 r., na mocy rozkazu MSWojsk. nr 1401 DSP została przemianowana

na 16 DP. Toruński Pułk Strzelców. Utworzony głównie z Pomorzan. Jego
zalążkiem była 1. Kompania Zachodnio-Pruska, wchodząca w skład
stacjonującego w Inowrocławiu 5 PSW. 30 maja 1919 r. DG wydało rozkaz
formowania TPS. 18 lipca 1919 r. pułk posiadał już 2 bataliony. i 2
kompanie karabinów maszynowych, w trzy miesiące później miał już
kompletny skład. 7 sierpnia 1919 r. pułk otrzymał własną chorągiew, a 3
września przystąpiono do formowania batalionu zapasowego. W styczniu
1920 r. pułk uczestniczył w rewindykowaniu Pomorza, a wkrótce
utworzono batalion sztabowy. 5 marca 1920 r. oddział przemianowano na
63 PP. Dowódcy batalionów: I – por. Włodzimierz Kowalski, por. Eigner, II
– kpt. Meissner, ppor. Blockus, III – ppor. Wandtke, baon zapasowy – kpt.
W. Hulewicz. Grudziądzki Pułk Strzelców. Zawiązkiem pułku byli powstańcy
wchodzący w skład kompanii obornickiej i batalionu czarnkowskiego, który
11 czerwca 1919 r. został wcielony do Toruńskiego Pułku Strzelców. 17
lipca 1919 r. rozpoczęto tworzenie Grudziądzkiego Pułku Strzelców, jako
drugiego z kolei pułku dywizji. Dawna kompania obornicka (ok. 100 ludzi)
została wydzielona z pułku toruńskiego, w charakterze kadry
instruktorskiej dla przyszłego oddziału. 24 sierpnia 1919 r. został w
Inowrocławiu utworzony sztab pułku, sztab I. batalionu, 1 kompanii i
oddział podoficerski (łącznie 2 oficerów i 266 szeregowych). Do 13
września z ochotników sformowano 2 kompanię. 24 września pułk został
przeniesiony do Poznania. W początkach października całkowicie
utworzono I batalion W listopadzie rozpoczęto formowanie II bat. W
styczniu 1920 r. pododdziały pułku uczestniczyły w rewindykowaniu
Pomorza. 5 marca 1920 r. pułk został przemianowany na 64 Grudziądzki
Pułk Piechoty. Dowódca pułku: por. Ludwik Bociański. Dowódcy
batalionów: I – por. Roman Hawranke, II – ppor. Edward Senk.
Starogardzki Pułk Strzelców. Formowany od 7 października 1919 r. W skład
oddziału mieli wejść żołnierze pochodzący z powiatów: złotowskiego,
starogardzkiego, tczewskiego, kwidzyńskiego, tucholskiego i chojnickiego,
wydzieleni z pułków strzelców toruńskich i grudziądzkich. Miejscem
stacjonowania dowództwa pułku miała być Pakość. Początkowo
sformowano 1 kompanię strzelecką i 1 kompanię karabinów maszynowych.
10 listopada 1919 r. kadrę pułku przeniesiono do Mogilna. Do grudnia
tegoż roku sformowano I batalion, który począwszy od 18 stycznia 1920 r.
uczestniczył w akcji rewindykowania Pomorza. 5 marca 1920 r.

przemianowany na 65 Starogardzki Pułk Piechoty. Dowódca pułku: kpt.
Stefan Meissner. Kaszubski Pułk Strzelców. Formowany od 7 października
1919 r. Do jego składu przewidywano żołnierzy z powiatów: puckiego,
wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego i człuchowskiego. Miejscem
formowania był Poznań. 15 października 1919 r. istniała 1 kompania
kadrowa pułku, 21 października – już cztery kompanie kadrowe. W lutym
1920 r. utworzono pluton telefoniczny, w marcu 1920 r. kompanie:
podoficerską i sztabową, w maju czwartą kompanię karabinów
maszynowych. Sformowano także tabory i orkiestrę. W rewindykacji
Pomorza pułk nie uczestniczył. 5 marca 1920 r. przemianowany na 66
Kaszubski Pułk Piechoty. Dowódca pułku: por. Leon Kowalski. Dowódcy
batalionów: I – por. Otton Zieliński, II – ppor. Marcin Kamiński, III – ppor.
Roman Woyke.

Powiązane informacje
Struktura organizacyjna dywizji
strzelców wielkopolskich w lipcu
1919 r.
Organizacja pułku strzelców
wielkopolskich, 21 sierpnia 1919
r.
Stan liczebny Wojska Polskiego –
stan bojowy. 1 września 1919 r.

