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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918/1919 – SPOSÓB NA NIEPODLEGŁOŚĆ. 

 

Po czterech latach wojny na niepotykana dotychczas skalę, w  listopadzie  1918  r.  

zaprzestano  walki  na  wszystkich  frontach  Wielkiej Wojny. Spełniły się niejako marzenia 

Adama Mickiewicza nawołującego do „wojny powszechnej”, która miała przynieść Polsce 

wolność.  Trzy  państwa  zaborcze, które brały udział w tym konflikcie ostatecznie poniosły 

klęskę, co zdecydowanie otworzyło możliwości rozważenia powrotu Polski na mapę Europy. 

O ile jednak na ziemiach zaboru rosyjskiego i austriackiego Polacy mogli natychmiast cieszyć 

się z wolności, o tyle dla zamieszkujących Pomorze, Śląsk i Wielkopolskę nic się nie 

zmieniło. W dalszym ciągu byli oni obywatelami państwa niemieckiego, co prawda 

osłabionego, ale w dalszym ciągu panującego na wyżej wymienionych terenach. Perspektywa 

wolności była nieokreślona i w dużym stopniu uzależniona od decyzji mocarstw zachodnich 

należących do zwycięskiej Antanty.   

Sytuację w istotny sposób zmieniła rewolucja w Niemczech, która dotarła również na 

ziemie zaboru pruskiego. Powstała sytuacja, w której dochodzi do powstania trzech ośrodków 

władzy: oficjalna administracja pruska, Rady Robotników i Żołnierzy, początkowo 

niemieckie lecz później z polskimi przedstawicielami oraz Rady Ludowe organizowane przez 

społeczeństwo polskie. Po pierwszym okresie działalności w konspiracji ujawniły się, 

doskonaląc swoje struktury. Radami ludowymi w terenie kierowała Naczelna Rada Ludowa z 

Komisariatem na czele. Skomplikowana sytuacja w państwie niemieckim spowodowała, że 

polskie inicjatywy były coraz śmielsze. Tak stało się z wykorzystaniem niemieckiego 

pomysłu na zorganizowanie militarnych sił pomocniczych pod nazwa Służba Straży i 

Bezpieczeństwa (SSiB) i Straży Ludowej (SL). Przywódcy radykalnych organizacji 

niepodległościowych wykorzystali tę sytuacje do przejęcia inicjatywy i tym sposobem 

Niemcy wyszkolili i uzbroili blisko 3000 członków SSiB, z których większość stanowili 

Polacy. Na przełomie listopada i grudnia 1918 roku kierownictwa takich organizacji jak 

„Sokół” czy skauting wprowadzili do swego programu szkolenie przygotowujące do walki 

czynnej. Powstała Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego, w której szeregi 

wstępowali starsi skauci i dezerterzy z armii niemieckiej. Organizacją kierował instruktor 

skautowy, Wincenty Wierzejewski. Poziom nadziei na bliskie uzyskanie niepodległości 

podniósł Sejm Dzielnicowy, który był pierwszym tego typu zgromadzeniem Polaków od 

XVIII wieku.  Coraz poważniej brano pod uwagę możliwość zorganizowania powstania 

zbrojnego. Najbardziej radykalni działaczom marzyło się nawet, że winno ono rozpocząć się 



w połowie grudnia 1918 roku. Polska konspiracja była jednak rozbita i nie potrafiła się 

zdecydować jaką drogę do niepodległości ostatecznie wybrać.  

W grudniu 1918 roku zdawano sobie sprawę, że należy podjąć bardziej zdecydowane 

kroki, a takimi miała być większa polska aktywność w obradach konferencji pokojowej w 

Paryżu, gdzie polskich interesów bronił  Roman Dmowski i Polski Komitet Narodowy. 

Szczególnym w skutkach, był przyjazd do Poznania dnia 26 grudnia 1918 roku znanego 

pianisty, kompozytora i polityka – Ignacego Jana Paderewskiego. Władze pruskie zdając 

sobie sprawę jak ta wizyta może zmienić sytuację w mieście wszelkimi siłami próbowała jej 

przeszkodzić. Paderewski został entuzjastycznie przyjęty przez Poznaniaków, którzy w 

podniosłym pochodzie odprowadzili go do hotelu „Bazar”.  Następny dzień był czasem 

„walki” na pochody i demonstracje. Po stronie polskiej to były dzieci szkolne a po 

niemieckiej przedstawiciele społeczności niemieckiej wśród której było wielu niemieckich 

żołnierzy stacjonujących w mieście. Nie obyło się bez incydentów. W jednym z nich opodal 

„Bazaru” doszło do strzelaniny, której inicjatora nie znamy do dnia dzisiejszego. Atmosfera 

na ulicach Poznania, a szczególnie na placu Wilhelmowskiem (Wolności) była tak napięta, że 

wypadki potoczyły się lawinowo. Spontanicznie organizowane oddziały dokonywały ataków 

na strategiczne miejsca w mieście i z powodzeniem przejmowało je. W ciągu kilku dni, 

wykorzystując zaskoczenie wojsk niemieckich stacjonujących w Poznaniu zajęto siedziby 

dowództw, koszary, magazyny wojskowe a także siedziby administracji. Problem polegał 

jednak na tym, że wszystkie te działania nie były przez nikogo koordynowane. Zaistniała 

pilna potrzeba stworzenia jednego ośrodka dowodzenia. Polityczna reprezentacja 

społeczeństwa polskiego jaką była Naczelna Rada Ludowa nie bardzo chciała zaakceptować 

fakt walki zbrojnej. Zdrowy rozsądek wziął jednak górę, a wymiernym efektem tego działania 

było powołanie na głównodowodzącego oddziałami powstańczymi kpt. Stanisława Taczak. 

Potrzeba była wielka, bowiem działania zbrojne miały miejsce niemalże w całej 

Wielkopolsce. Należy jednak podkreślić, że w pierwszym okresie mieliśmy do czynienia z 

kilkudziesięcioma powstaniami inicjowanymi przez miejscowych działaczy 

niepodległościowych. Każde z nich rozpoczynało się i toczyło z osobna. Taczak i jego sztab 

nie mieli żadnych możliwości kierowania tymi walkami i dlatego całą uwagę skupili na 

tworzenie głównego ośrodka dowodzenia i struktur wspomagających poszczególne oddziały i 

ich dowódców bronią i sprzętem wojskowym. W tych pierwszych dniach Powstania okazało 

się paradoksalnie, że o ile wybuchło ono spontanicznie to jednak w wielu przypadkach trafiło 

na dobrze przygotowane organizacyjnie społeczeństwo polskie. Oddziały powstańcze 

tworzono szybko i mimo braków w uzbrojeniu tworzyły skuteczną siłę zdolną przeciwstawić 



się oddziałom miejscowych niemieckich garnizonów. Swoistym finałem pierwszego okresu 

walk było przejęcie 6 stycznia 1919 roku, przez Powstańców stacji lotniczej w Ławicy. 

Należy jednak bardzo mocno podkreślić, że wydarzenia w Wielkopolsce, które miały miejsce 

na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 roku przez obie strony konfliktu traktowane były 

jako „wyraz nieposłuszeństwa obywateli państwa niemieckiego narodowości polskiej”. 

Sytuacja polityczna nie pozwalała na to, aby w trakcie prowadzonych rozmów pokojowych 

rozpoczynać „nową wojnę”. Z tego też powodu przywódcy obu stron konfliktu próbowali 

prowadzić rozmowy mające na celu złagodzenie sytuacji na ziemiach zaboru pruskiego.  Nie 

chcąc otwarcie angażować regularnych oddziałów wojsk niemieckich zorganizowano 

oddziały Grenzschutzu i Haimatschutzu, formacji formalnie ochotniczych, ale złożonych w 

większości z zawodowych żołnierzy i oficerów. Podobnie rzecz się miała jeśli chodzi o 

zaangażowanie się w Powstanie rządu polskiego. 

W tym czasie sprawdzała się koncepcja, która walkę zbrojną po stronie powstańczej, 

opierała na działaniu stosunkowo małych oddziałów (kompanii, batalionów), ludzi 

pochodzących niejednokrotnie z tego samego miasteczka czy wsi, w których bardzo ważną 

rolę odgrywali Polacy mający za sobą służbę w armii niemieckiej. Należy podkreślić, że 

oddziały powstańcze cierpiały na brak kadry dowódczej, a jej rolę pełnili podoficerowie z 

frontowym doświadczeniem. Walki toczyły się na kilku frontach. Na północy były one 

szczególnie ważne, choćby dlatego, ze z tego kierunku spodziewano się kontrofensywy 

niemieckiej. To dlatego tak ważne było utrzymanie linii Noteci. 

Na  zachodzie  Wielkopolski  walki koncentrowały się w takich ośrodkach jak 

Grodzisk czy Kościan.  Trudne, dla jednej i drugiej strony,  walki  toczono  pod  Chodzieżą,  

Inowrocławiem,  Kopanicą, Międzychodem, Nakłem, Rynarzewem i Szubinem. Szczególnie 

trudne były walki w rejonie Leszna i Rawicza, gdzie dominowała ludność narodowości 

niemieckiej, która nie sprzyjała Powstaniu. 

Tak przywódcy polityczni jak i wojskowi zdawali sobie sprawę z tego, ze o ile łatwo 

było w pierwszej fazie Powstania zaskoczyć stronę niemiecka i zyskać bardzo wiele, to o 

wiele trudniej te zdobycze było utrzymać. Dla przeżywających kryzys polityczny i 

gospodarczy Niemiec ziemie zaboru pruskiego były zbyt ważne aby można było je stracić. 

Należało przygotować się na odparcie kontrataku. Przede wszystkim należało wzmocnić i 

udoskonalić dowodzenie. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej miał świadomość  potrzeby 

znalezienie generała mającego duże doświadczenie, zdolnego do przyjęcia stanowiska 

głównodowodzącego Powstaniem. Takim oficerem okazał się gen. Józef Dowbor-Muśnicki 

twórca i dowódca I Korpusu. Jego doświadczenie i konsekwencja działania sprawiły, że w 



krótkim czasie powstała nowa formacja – Wojsko Wielkopolskie - licząca w szczytowym 

okresie 100 000 żołnierzy. Ten sukces organizacyjny był możliwy dzięki ogromnej pomocy 

Wielkopolan. Walka o odzyskanie wolności toczyła się wtedy nie tylko na frontach. Każdy 

nawet symbolicznym groszem chciał przyczynić się do zwycięstwa. Był to czas, w którym 

wiele lat budowania społeczeństwa świadomego swego istnienia i celów, sprawdziło się. 

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nawet przy tak gremialnym udziale społeczeństwa 

polskiego zamieszkującego tereny objęte Powstaniem sukces byłby niemożliwy. Przeciwnik 

mimo kryzysu dysponował w dalszym ciągu wielką siłą zdolną przechylić wynik tej „wojny 

wielkopolsko-niemieckiej” na swoją korzyść. Stało się inaczej dzięki włączeniu się w ten 

konflikt polityki międzynarodowej. Rozejm podpisany w Trewirze 16 lutego 1919 roku przez 

strony konfliktu pod auspicjami Francji i Anglii tak naprawdę uratował zdobycze Powstania. 

Nie znaczyło to jednak, że zakończył się czas walki na froncie wielkopolskim. Do różnego 

rodzaju incydentów dochodziło, aż do 28 czerwca 1919 roku kiedy to w Wersalu pod 

Paryżem podpisano dokument definitywnie kończący Wielką Wojnę. Jednym z postanowień 

było przyznanie odrodzonej Rzeczypospolitej ziem przejętych przez powstańców i żołnierzy 

wielkopolskich. Warto podkreślić, że strona polska nie poprzestała tylko na tych zdobyczach. 

Do stycznia 1920 roku trwało przejmowanie kolejnych terenów. Tym sposobem w granicach 

państwa polskiego znalazły się m.in. Leszno, Rawicz, Bydgoszcz, Zbąszyń. Otwarta 

poszastała jednak w dalszym ciągu przynależność państwowa Górnego Śląska, Warmii i 

Mazur. 

Sukces Powstania Wielkopolskiego dał początek rozwoju Wielkopolski, która po stu 

kilkudziesięciu latach pruskiej niewoli musiała niemalże od podstaw budować polską 

państwowość. W tym czasie jednak okazało się, że program „pracy organicznej” realizowany 

od końca XIX wieku zdał egzamin. Do tego sukcesu przyczynili się przywódcy polityczni i 

wojskowi, ale także w podobnym stopniu zwykli obywatele. 

Ważnym jest także fakt, że mimo upływu czasu pamięć o Powstaniu jest ciągle żywa i 

jest pretekstem nie tylko do snucia wspomnień, ale wykorzystywania jego zdobyczy we 

współczesnym życiu. Projekt propozycji programowej „Zdobywcy Trefla” jest tego 

najlepszym przykładem. 

 

 


